
Tussen 1898 en 1904 beschreef 

N.J.A.P.H. van Es, 

destijds kapitein bij het 
Korps Rijdende Artillerie, 

de geschiedenis van dit korps 
vanaf de oprichting in 1793 tot 1898 

onder de titel:
'Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie', 

één in tien foliobanden gebonden boekwerk verlucht 
met vele prenten van onder andere 

Jan Hoynck van Papendrecht 
en van van Es zelf.

Deel I



fj • V ; if f

r.-'V

ü  ̂-: 'Z>

r*'-

:c.cvV/.V->

1*^-1

Vt?

tl
'- . > AT* .♦ JV

:• J< -AVit.

j;?i<;iS<''<

r* -••

tVL^ijV

'i<m

•.< -.«Cf
»,;Vi;



B-a-iL

'- .i" • ; ; ••': 't>'X}:
' i

•, . 1 r .• •♦lil •"* * - > ..Ki



1

Dit boekwerk is het eigendom

van de Stichting Miseum der

l^iMende Artillerie» Opgenomen

in catalogus onder nr.**.^****
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NZE roemruchtige voorgangers wisten den Korps

geest hoog te houden, te bevorderen en te

handhaven. Hun wil, steeds gebaseerd op de

krijgstucht, werd voor allen wet, streng en

onverbiddelijk als die der Perzen en Meden. Toch was het

een wet, waaraan men zich gaarne onderwierp.

Het was hun gegeven met bloedige letteren hunne daden

in de wereldgeschiedenis te zien opgeteekend en zeker mag

een Korps zich gelukkig achten, steeds met eerbied te kunnen

opzien tot hen, die veel tot stand brachten en wier strenge

plichtsbetrachting oorzaak was, van veel groots, dat werd

gewrocht.

Niet te verwonderen was het, dat het Officierskorps der

Rijdende Artillerie van den lateren tijd zich steeds beijverde

om de herinnering aan hunne energieke voorgangers levendig

te houden.



INLEIDING.

Van vele zijden werd het hierbij de behulpzame hand geboden,

Er werd verzameld en gecatalogiseerd en veel werd aan de vergetelheid ontrukt, wat anders
verloren zou zijn gegaan.

Reeds in 1863 was de Kapitein F. C. H. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSI*GERKEN,
vóór zijne aanstelling tot Majoor, begonnen met het aanleggen van een album, bevattende de por

tretten der Officieren, die sedert 1814 bij de Rijdende Artillerie hadden gediend.

Het eerste denkbeeld echter om werkelijk eene historische verzameling bijeen te brengen, werd

in het laatst van het jaar 1879 in uitvoering gebracht.

De Luitenant-Kolonel JAN JOOST CAREL Baron TAETS VAN AMERONGEN was toen,

sedert 28 April, Commandant van het Regiment Rijdende Artillerie te Amersfoort; de 1®^® Luitenant

Jonkheer JAN RUüOLF STORM VAN 's GRAVESANDE, Instructeur.

Men werd bij de ingestelde nasporingen meermalen voorgelicht door Kolonel J. ROOSMALE

NEPVEU, Adjudant van Zijne Majesteit Koning WILLEM III, die echter reeds in 1880 overleed.

Na het op 19 Februari 1883 aan den i^ten Luitenant Jhr. STORM VAN 's GRA VESANDE

verleend eervol ontslag, werd de i^^® Luitenant J. D. WAGNER belast met het toezicht over de ver

zameling; deze werd op 21 Juli 1897 vervangen door den Luitenant J. W, P. VAN HOOGSTRATEN,

die op zijn beurt weder vervangen werd door den i^^®" Luitenant Jiir. A. G. SICKINGHE.

Dank zij de betoonde medewerking van buiten, werd het Korps voornamelijk sedert het jaar 1814

rijk aan souvenirs, wat betreft portretten, wapenen, ridderorden, aanstellingen, manuscripten enz., van

hen wier namen onvergetelijk blijven.

Het plan in het jaar 1888 gevormd om de herdenking van den honderdsten gedenkdag der

oprichting van Rijdende Artillerie in Nederland plechtig te vieren, gaf nog krachtiger uiting aan den

vromen eerbied, die het Officierskorps bezielde voor alles wat er op betrekking had, zoodat men

besloot de historische herinneringen te completeeren door hieraan toe te voegen de uniformen, welke

door de Rijdende Artillerie in den loop der tijden werden gedragen.

Het Jubilé van 1893 gaf ons werkelijk daarvan een groot gedeelte.

Zoo ontstond dan langzamerhand eene historische verzameling, die thans met recht den naam

draagt van: „Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie".

Eenige zaken uit het Museum werden besproken in het »Gedenkboek Eeuwfeest Korps
Rijdende Artillerie", uitgegeven 28 Augustus 1893.

Veel bleef echter uit den aard der zaak onvermeld.

Mochten er souvenirs door het noodlot (men denke aan den brand in het Ministerie van Marine te

's-Gravenhage op den 8^'®" Januari 1844 en de brand te Amersfoort bij het Korps), verloren gaan, dan blijft
slechts de herinnering er aan levendig bij hen, die ze eenmaal mochten aanschouwen. Daarom was ons doel,
waarmede de Korps-Commandant, de Luitenant-Kolonel C. DE WIT, zich reeds dadelijk geheel vereenigde
en zijne ingenomenheid betuigde, ze doof woord en beeld aan den tand des tijds en aan de vergetelheid
te ontrukken, en onze hooggewaardeerde voorgangers daarbij tevens eene nieuwe hulde te brengen.
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Door hoogerhand gesteund en ingevolge machtiging van Zijne Excellentie den Minister van
Oorlog, werden wij in staat gesteld van de nasporingen op krijgskundig gebied kennis te nemen, en
werd het ons vergund aanteekeningen te maken in de archieven van Oorlog, waarbij ons de meeste
bereidwilligheid werd betoond.

Het ijverige en nauwgezette onderzoek van den Kolonel F. DE BAS, Directeur van het Krijgs
geschiedkundig Archief van den Generalen Staf, bracht, sedert het Jubilé, vele zaken aan het licht
van minder algemeene bekendheid, het Korps betreffende, terwijl uitvoerige gegevens werden verkregen
omtrent de eerste krijgsverrichtingen van »de twee Brigades Rijdende Artillerie van het Coips Artilleristen
van Zijne Hoogheid den Heere Generaal W. G. F. PRINCE VAN ORANGE EN NASSAU".

Sedert het Eeuwfeest zijn 5 jaren voorbijgegaan.

In de Aula van het Korps, sedert door de zorg der Officieren in een meer passend en haar
waardig kleed gedoscht, heeft weder vreugde geheerscht.

Men had het voorrecht op den ingeslagen weg, waar eer en plicht de raadslieden zijn, te
kunnen voortsnellen en onze voorgangers getrouw te blijven.

Mogen deze nieuwe bladzijden, aan de geschiedenis der Rijdende Artillerie gewijd, daarvan de
zinrijke getuigenis afleggen en bijdragen voor een tweeden druk van de Geschiedenis van het

Regiment Nederlandsche Rijdende Artillerie door Jhr. J. W. VAN SYPESTEIN.

Aan allen die ons in onze taak behulpzaam waren en medewerkten tot het slagen van het
door ons beoogde doel, onzen hartelijken dank.

N. VAN ES.
Arnhem, 20 April 1898.
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A den Utrechtschen vrede was het met de

krijgsmachten van den Lande niet al te

best gesteld.

PRINS WILLEM V was daarvan

ten volle .overtuigd. Met zijne getrouwen, Baron VAN

LIJNDEN VAN BLITTERSWIJK en den Luitenant-

Admiraal VAN KINSBERGEN, die hem volkomen be

grepen, besprak hij den toestand en duidde het den

rondborstigen zeeman niet euvel, als deze zich wel eens

wat heftig uitliet.

Z. D. H. kende den eigenaardigen spreektrant

van den trouwen zeevaarder.

Nu was de Admiraal VAN KINSBERGEN, be

halve voortvarend zeeman ook ijverig artillerist en kende

de geschriften van Graaf DE MAILLEBOIS (Generaal,

eerst in Franschen, daarna in Staatschen

dienst als Chef van een Vrijkorps) over

de Artillerie, en diens denkbeelden omtrent

de behoefte aan Rijdende Artillerie bij de

Staatsche troepen.

De Heer J. F. SEEGER, die tien

jaar lang gediend had als eerste officier

bij de rijdende Brigade van den regeerenden
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HERTOG VAN WURTEMBERG en les gaf in de wapenleer aan ^en neef van den Admiraal, wees

hem op het nut, dat lichte veldstukken konden hebben om eene landing te verhinderen, en versterkte

den Admiraal in zijne zienswijze omtrent het nut van Rijdende Artillerie. Wanneer de PRINS sprak

over zijne ontwerpen tot uitbreiding van het leger, drong de Admiraal aan tot oprichting van Rijdende

Artillerie en overtuigde den Erfstadhouder meer en meer van hare noodzakelijkheid.

Toch duurde het nog tot den Januari 1793, alvorens door PRINS WILLEM V eene

voordracht werd ingediend aan den Raad van State (aan welk college, behalve de geldmiddelen der

Generaliteit in het bijzonder waren opgedragen de aangelegenheden van oorlog en militie, het toezicht

over de sterkten, forten en magazijnen) tot de oprichting van twee Brigades Rijdende Artillerie, vervat

in den onderstaanden brief, die onze oudste Oirkonde is en waarvan het afschrift in het Museum

bewaard wordt.

Het voornaamste op de Rijdende Artillerie betrekking hebbende, laten wij volgen;

Voorstel van PRINS WILLEM V tot oprigting van 2 brigades Rijdende artillerie.

Exh. 9 January 1793.

Edele Mogende Heeren.

De menigvuldige instantien die mij van veele kanten worden gedaan om een renfort
van Artilleristen en waaraan ik^ hoezeer ik veele derzelver zeer gegrond vinde in de onmoogc~
lijkheid ben om ie voldoen^ overtuygen mij van de noodzakelijkheid^ die er is 07n een grooter
aantal artilleristen te doeii aaiinee^neii^ en het is 7nij voorgekoomen dat daar toe best zoude zijn
te formeeren een vijfde Battaillon Artilleristen^ gecomfoseert zooals de vier ajideren reeds
zijn uit Vijf Compagnien.

Mij dunkt dat het Corps Artilleristen behoorde zoo als van ouds voor Chef te hebben
den Groot Meester of generaal der Artillerye en dat het Tracteme7it a 6000 gL, hetwelk
Hun7ie Hoog Mog. tn die Quahteit aan 7nijn joitgsleii Zoon hebbeii ioegelegt zoude inoeten
worden gebragt of den Staat van oorlog als gehoorende bij den Staf van het Corfs
Artilleristeii ,• . . .

wijl thans de manier van oorlogen is verandert en dat meest alle moogendheeden
zich voorzien hebben van eene rijdende Artillerye, zoo oordeele ik van eene onvermijdelijke
noodzakelijkheid, dat zulks ook bij de armee van den Staat geschiede, en ik zoude daarom
voorslaan Twee Brigades rijdende Artillerye op te richten, bestaande ieder uit twee Comjagnien,
sterk één Capitein, één Tsoeede Capitcin twee eerste Lieut?., twee onder Lieuf., zes Wagt-
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meesters of Bombardiers^ één Quariiermeester^ één gefrijte Corporael^ Acht Corporaels^ een

Trompetter^ Tagiig cmi07miers^ twee Twwierlieden^ éc7t Smit^ één Wieleiwtaker en één

sollicitetir; io8 Hoofden maakt voor éc7i Brigade 216 Hoofden ̂ en zonden de tzaeede capi-

teins f 155, alle maa?id van zes weeken^ moeten hebben, bij deeze Brigades zonde moeten zijn

ééft Adjudant één tiveede Adjtidant^ één Chirurgijn, één tiveede Chirurgijn^ één Piqueur^

één onder Piqtieur^ en één Paardemeester^ alle op het tract: als bij de Cavallerye^ da7i

zoude bij de eene Brigade zij7i de eerste Adjuda7it e7i de eerste Chirti7'gij7t^ e7i bij de a7idere^

de tweede Adjnda7tt^ e7i de tweede Chirtirgij7i, zullende de Piqtietir e7i de onder Piqzietir,

beurtli7igs bij de tivee Brigades die7ten en de Paardei7teester de beyde Brigades ivaar7ieeine7i

efi zich moete7i begeeve7i^ va7i de eene naar de a7idere waar zij7ie presezitie zvord gereqtdreert.

Voor de aa7i te werven Artilleriste7t zozcde7i de gewozie aanritsgelde7i nioeten gegeeven

wordezt^ en eezi preniie van ƒ800 voor ieder der otide Contpagziiezz die C077tpleet zij7t zoudezi

op deii nieuwen voet met dezi i®" April & van f 400 voor die, die zulks zoicde zijn niet deii

6 Mey, eii een dubbelde premie voor de Vijf ziieuwe Compagnieii, als ineede voor de vier

Co7npagnie7i rijdeiide Artillerie eene preznie vazi ƒ looo, voor die welke met den i® April

coijipleet zouden zijn & van ƒ500 voor die welke zulks zoude zijzt met de?z 6 Mey, zullende

aan deeze Compagziien rijdezide Artillerie voor aazirits gelden moetezi gegeevezi zvorden ƒ225

voor ieder 07iderofficier Trompetter Cf gemeenezi.

JHijne intezitie zoude zijn eem der Brigades rijdezide Artillerye te doen aaziwervezt izi

^S'Grave7ihage, en eene te Utrecht^. . . . . . . . . . . .

ozntrezzd de Artillerie te Paard zoude Vijf der oude Compagziien aazi ieder der ziieuwe Cozzipagziiezi

moetezi geeven, eezi Bombardier, één Corporael Cf Agt Cazionniers, waardoor die Compagziiezi
van Vijf Wagtmeesters, of Boznbardiers, Vijf Corporaels en Veertig canozniiers, direct zouden
zijn voorziezi, en zouden dus de ziieuwe Compagnien maar nog moeten aaziwerven, één TVagt-
meester, één Quartiermeester, een gefrijte Corpoz'ael, drie Corporaels, eezt Trompetter, 40

Cazionniers, twee Timznerlieden, eezi Smit, e7i één Wielenmaker, als nteede zorgen voor den

inkoop van de paarden, en zoude de Groot Meester e7i den Col. van de Az'tillez'ye kunnezi

worde7i gelast om optegeevezi, welke arrazigemeziten zouden kimnezi wordczi gemaakt het zij

door het veranderezi van de Affuyten, vazi zozzimige stukken vazz dezi Veldtrain of door het

doezi gietezi van ligte stukken zoo vazt drie als van zes Pond of groter Caliber, als meede vazi
Houwitzers om door deeze ligte Artillerye te worden gebruykt.

's-Gravezihage dezi 9 January 1793-

(was geteekezid) W. Pr. v, ORANGE.
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De twee Brigades rijdende artillerie zullen bestaan^ ieder uit twee Compagnien^

en ieder Compagnie uit:

bestaan uit:

Paarden. Ploofden.

3 I Capiicin f 325
2 I tweede capitein >  155

4 2 eerste Lietitenanis ieder op ƒ130 >  260

4 2 onder Lieutenants ieder op f 120 »  240

6 6 Wagtmecsters ieder op /45. . >  270

I I qtiartier^neesier >  40

I I gefrijte Corporaal »  36

8 8 Corporaals ieder op f ̂' 2. . . »  256

I I Trompetter »  35

80 80 Caiionniers ieder op f 2% . . > 2240

2 2 Timmerlieden ieder op f 2%. »  56

I I Smit »  28

I I Wielemaker »  28

I I Solliciteur »  28

115 108 Hoofden / 3997
4 4 »  4

460 432 »  15988

en in het jaar .
.

8 7  Hoofden van onderstaf . •  • •

468 439

af bij de twee Brigades rijdende artillerie zal

In bet jaar.

I adjzidant / 1020

I tioeede adjudant »  840

I eerste Chirttrgijn

0
00

I tweede Chirtirgijn >  420

I Pignezir . . . . . . . »  600

I onder Piqtmtr »  390

I Paardemeester op Wagtmees^ gof-ge »  390

/ 4140

Recapitulatie

f 138943 » 6 > 8

>  4140

/ 143083 » 6 > 8

dc rijdende artillerie f 143083 » 6 > 8
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Vooras zotiden tot het formeeren van ieder va7i de vier mnpagnien van de twee
Brigades Rijdeiide Artillerie door ieder van de vijf der twintig oude conipagiiien zvorde?t
gefourneerd.

I bombardier

I corporaal en

8 canonniers

IQ hoofden.

hetgeen over de vijf co7npag7iien zouden uitmaake7t :

5 bonibardiers

5 corporaals e7Z

40 cazioimiers

50 hoofdezi.

en dus zouden bij ieder van de voors, vier coinpagziien 7tog znoeten worden aa7genoo7ne7i:

I wagtmeester of Boznbardier

I qtiartierfneester

I gevrijte corporaal

3 corporaals

1 trompetter

40 ca7ion7iiers

2 timmerlieden

I smit en

I wieleznaker

51 hoofdezi.

Voor ieder van deeze een en vijftig hoofden zouden voor aaziritsgeldezi behoor en te

worden goedgedaazt f 22^ hetgeen voor 51 hoofden bedraagt /11475 en voor de 4 coin-

pagnien f 45900.

e7i vermits de 50 znanschappen die door de oude compagnieii zuorden gefoiomeert.,

va7i Paarden moeten worden voorzieii^ zouden voor aanritsgeld aan ieder van dezelve behoorezi

te worden betaald /150 hetgeen voor 50 hoofden bedraagt /7500 ezi voor de 4 compag-

niezi ƒ30000.

Daar en boven zoude aan ieder van de capiteinen van de vier coinpagnien Rijdezide

Artillerie behoor en te worden gegeevezi een premie vaii f 1000.— indien dezelve i April

co77tpleet zijzi hetgeen over 4 coinpagniezi zouden bedrage7i ƒ4000.— en aan degeene die eerst

met 6 Meij compleet zijzi ƒ500.
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Recapitulatie

De aanritsgelden

voor de twee Brigades Rijdende Artillerie

f 75900

De prcsmien voor . . . .

de vier covtpagnien van de twee Brigades

Rijdejide Artillerie f 4000

/ 75900

4000

Totaal . . . ƒ 79900

Dit was dus de som benoodigd voor de augmentatie met twee Brigades Rijdende Artillerie.
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In het Stadhouderlijk kwartier werd dus het besluit genomen om aan een nieuw

Korps het leven te schenken.

Dit besluit is in de Geschiedenis der Rijdende Artillerie met gulden letteren

geboekstaafd.

Sedert is het oude grafelijke slot wel geheel van bestemming veranderd, nu en

dan waar het ons dreigde te ontzinken, gerestaureerd, opdat het als monument van

vroegere eeuwen bewaard moge blijven, doch heft het nog altijd fier zijne tinnen hoog

in de lucht.

Door de herinnering er aan verbonden zal het niemand ven.vonderen, dat wij een

oogenblik bij dat historisch gedeelte van 's-Gravenhage verwijlden, dat toch met zijne

geheele omgeving een stadsgezicht vormt, geheel eenig in de wereld.

In onze gedachten zagen wij SANCTA BARBARA, Koningsdochter en Martelares

(la patronne de tous les artilleurs contre la mort imprévue) een wakend oog houden

over het werk dat aan de overzijde der wateren tot stand werd gebracht.

Door den Heer SEEGER waren de voorschriften omtrent de organieke samenstelling,

bewapening, uitrusting, voorschriften tot oefening enz. ontworpen op de reede van LIVORNO,
Hij diende toen als gewoon matroos op het linieschip >de Gelderland", doch was

instructeur van den neef van den Admiraal, die op de reede overleed,

In Februari 1793 te huis komende, meldde de Admiraal aan SEEGER het

ofhcieele voorstel van PRINS WILLEM V tot oprichting van 2 Brigades Rijdende

Artillerie.

Op last van den Erfstadliouder werd nu aan SEEGER de opdracht gegeven zijne
denkbeelden in een kort geschrift saam te vatten en deze in te zenden aan den Kolonel

en Chef der Artillerie in dienst hunner Hoog Mogenden, B. E. PARAVICINI Dl
CAPELLI.

SEEGER maakte van de gelegenheid gebruik om zich aan te bevelen voor het
commando eener Compagnie.

De grondbeginselen van het gebruik van Rijdende Artillerie in de Memorie vervat,
n.1. de kavalerie overal te volgen om hare zelfstandigheid te verhoogen, den aanval voor
te bereiden en te ondersteunen, haar te beschermen tegen het infanterie- en artillerievuur

der tegenpartij, tot de vervolging mede te werken enz., hebben tot den huidigen dag
kracht van wet, en ook nu bleek weer dat:

> dikwijls een vreemdling ons moet leeren",

>wat we bij ons zeiven vaak ontberen".

De wensch van SEEGER werd vervuld; hij behoorde onder de eerst bij de
Compagnieën aangestelde officieren met den rang en de functie van eerste Lieutenant-
titulair-Adjudant; veel had men aan zijne begaafdheden te danken.
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Alhoewel den 2is'en Februari 1793 de oprichting bevolen werd van de 2 Brigades Rijdende
Artillerie, kon PRINS WILLEM V eerst 21 Maart d. a. v. de vereischte bevelen afvaardigen tot
oprichting van 2 Brigades Rijdende Artillerie, elk a 2 Compagnieën en moesten eerst op den
isten April 1794 alle Compagnieën samengesteld en gemonsterd zijn.

De kleeding werd eerst in Januari 1794 bekend gemaakt.

Het bevel over de 2 Compagnieën der Brigade was opgedragen aan de Kapiteins
B. D. VAN VERSCHUER en J. H. A. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT; dat over die van
de 2^" Brigade aan de Kapiteins A. VAN HOEY VAN OOSTÉE en U. HUGUENIN; het
bevel over de 2 Brigades werd eerst op den Februari 1794 opgedragen aan den Majoor
L. H. L. VAN REENEN.

s-Gravenhage en Utrecht werden, zooals de Erfstadhouder schreef, als garnizoensplaatsen der
Brigades voorgesteld.

In het Museum worden de portretten der Commandanten bewaard. Zij vormen met zoovele
andere eene eerewacht over het heiligste wat voor ons Rijdende Artilleristen bestaat; het ongeschonden
bewaren van de herinneringen aan een roemvol verleden.

Het mag geen verwondering baren, dat alles wat door hen werd verricht in levendige herinnering
is gebleven en dat men slechts een naam behoeft te noemen om de hoorders op zijn hand te krijgen.

Levende in den tijd der wedergeboorte van het Leger, waren zij soldaat in de volste en in de
edelste beteekenis van het woord; en al waren er ook velen slechts kort in hunne betrekïdno-en toch
wisten zij genoeg te presteeren om aangaande de geschiedenis van hun leven eene belangstelling te
wekken, wat aan de meesten niet te beurt valt.

Door de vele voorbeelden der oorlogshandelingen van 1787 geleerd hebbende, wat eer en plicht
gebood, hadden zij liefde voor den krijgsdienst en droegen de kiem in zich om wat groots voort
te brengen.

Zij gevoelden dien geheimen drang, die een man van genie onwederstaanbaar medesleept naar
die takken van wetenschap, die het meest geschikt zijn om zijn zielskracht te stalen en het intellect te
ontwikkelen.
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Volgens het:

NAAMREGISTER

DER HEEREN MILITAIRE

OFFICIEREN,
DEN

CAPITEIN GENERAAL,

DE

GENERAALS, LIEUTENANT-GENERAALS,

GENERAALS-MAJOR, COLONELS, LIEU-

TENANT-COLONELS, MAJOORS, CAPI-
TEINS, LIEUTENANTS en VAANDRIGS:

in dienst der Vereenigde Provinciën van het jaar 1794 (de uitgave in het jaar 1793 was door tijds

omstandigheden gehinderd) door den Hoogwelgeboren Heer G. K. C. Baron VAN LIJNDEN,

Luitenant-Kolonel der Artillerie welwillend afgestaan, was de indeeling der Brigades als volgt:

Rijdende Artillerie. Rijdende Artillerie.

W. G. F. PRINCE VAN ORANGE en NASSAU.

Eerste Brigade, Twee Compagnien,

In Guarnisoen te Utrecht.

Gerepart. op Holland,

Eerste Compagnie,

Capiiein, B. D. de Verschuur,

2de Capitein, J. R. Eichler,

G. Mock,

J. Noortbergh,
Eerste Lieut,

18 Nov. 1797.

22 Febr. 1793.

22 Febr. 1793.

22 Febr. 1793.

Onder-Lieut,

H. R. van Tuyll van Serooskerken,
8 Juni 1792.

F. C. van Sydow, 8 Juni 1792.

Tweede Compagnie,

Capitein, J, H. A. von Schmitt a Altenstadt,
22 Febr. 1793.

2de Capiiein. F. C. Amman, 22 Febr, 1793.

A. de Paravicini de Pestalozzi,
22 Febr. 1793.

C. van Deelen, 22 Febr. 1793.

L. van der Meulen, 10 Dec. 1792.

C. D. de la Grée, 22 Febr. 1793.

iste Adjudant. J. F. Seeger, Lieut. tit. 22 Febr. 1793,

iste Piqueur, G.W.Weydenbach, Corn. tit. 10 Sept. 1793.

iste Chir. Major, ]. H. Winkel, 22 Febr.

Eerste Lieut.

Onder-Lieut.

Tweede Brigade, Twee Compagnien,

In Guarnisoen te Zutphen.

Gerepart. op Holland.

Eerste Compagnie.

Capitein. A. van Hoey van Oostée, 18 Nov. 1787

2de Capitein. P. In de Betou, 22 Febr. 1793

A. Matack, 22 Febr.

A. van Thielen, 20 Dec. 1793

W. B. E. Paravicini de Capelli,
31 Dec. 1792

Eerste Lieut.

Onder-Lieui.

J. van Troyen, 22 Febr. 1793

Eerste Lieut.

Onder-Lieut.

Tweede Compagnie.

Capitein. U. Huguenin, 22 Febr.

2de Capitein. J. B. J. B. de la Boscre, 22 Febr, 1793

A. von Schweinichen, 22 Febr. 1793

H. G. Schluiter, 5 Mrt. 1794

J. Tarée, 13 Mey 1791

P. A. Ramaer, 22 Febr, 1793

2de Adjudant, J, C. Sprecher de Bernegg,
Onder-Lieut. tit. 22 Febr. 1793

Onder Piqueur, J. H. PTouenfelder, i Nov. 1793

2de Chir. Major, G. Sebel, 12 Dec. 1793

Soll. Mil. C. F. Meyer, in VHaage.
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Het grootste gedeelte der bij de Brigades nieuw benoemde officieren, had reeds
gediend in het Regiment Artilleristen B. E. PARAVTCINI DE CAPELLI.

Sommigen waren reeds te velde of in belegerde plaatsen geweest, anderen zouden

nog aan nieuwe campagnes deelnemen, vóór nog de Brigades geformeerd waren, doch

als Rijdende Artillerie konden zij gezamenlijk eerst later optreden.

Daar eerst in 1789 de drie artilleriescholen waren opgericht, de eerste te

's-Gravenhage, onder den Kapitein A. G. DIATZ VAN VIVANO als oudste in rang, de

tweede te Zutphen onder den Kapitein J. H. VOET, de derde te Breda onder den

Kapitein U. HUGUENIN, zullen slechts weinigen van de nieuw benoemde Lieutenants der

Rijdende Artillerie daar hunne opleiding hebben genoten.

Zulks kan het geval geweest zijn met de Onder-Lieutenants J. VAN TROYEN

en L. VAN DER MUELEN. Degenen die vóór 1793 reeds in Staatschen dienst waren

geweest, ontvingen bij de Compagnieën hunne opleiding als cadet-canonnier en bombardier.

De twee Kapiteins F. C. AMMAN en J. B. J. B. DE LA BOSCRE komen in

het naamregister vóór 1792 niet voor.

Wel staat J. D. AMMAN bij het 2^^ Battaillon in 1792 vermeld als Kolonel.

Daar echter een aanzienlijk getal Fransche artillerie-officieren naar Holland waren

geëmigreerd en er 28 a 32 in Staatschen dienst bij het Wapen der Artillerie werden

geplaatst, kunnen deze 2 Kapiteins daartoe ook hebben behoord.

DOUDART DE LA GRÉE was evenals zijn broeder de Kapitein C. T. X.
DOUDART DE LA GRÉE Fransch émigré.

De Adjudant J. F. SEEGER was vóór 1793 in Wurtenbergschen dienst

geweest; A. VON SCHWEINICHEN in Duitschen dienst, J. C. SPRECHER DE BERNEGG

was van i Januari 1786— i Januari . 1788 in dienst geweest van den KONING van

Napels, daarna in Zwitserschen dienst.

Niettegenstaande alle nasporingen is het ons niet mogen gelukken omtrent den

Kapitein DE LA BOSCRE, de Lieutenants A. MATACK en J. TARÉE eenige
bijzonderheden op te sporen.

Van de overige oud-Rijders kan in de volgende bladzijden het een en ander worden vermeld.

Gelukidg mocht het nieuwe Korps zich achten om te komen onder de orders van

den tweeden Zoon van den Erfstadhouder,

WILLEM, GEORGE, FREDERIK, PRINS VAN ORANGE en NASSAU,

sedert den 3^^^ October 1792 aangesteld tot Lieutenant-Generaal der Kavallerie en belast met

de bijzondere leiding van het Wapen der Artillerie, met den titel van Grootmeester. De

Kolonel B. E. DE PARAVICINI Dl CAPELLI was aan Z. D. H, toegevoegd.
Daar den Februari door Frankrijk de oorlog verklaard was aan den Erfstad

houder en aan den PRINS den 23sten Februari 1793 het bevel was opgedragen over de







E Raad van Staate der Vereenigde Nederlanden. Allen dengeenen die deefen
Jüllen Jien\ Salut; Doen te weeten ; dat geTisn hebbende de A^e van Zyne Hoogheid, den
Heere Prince van Orange en Nallau, Erfftadhouder, Capitein en Atoi^aal G^er^ van de
Vereenigde Nederlanden, ïn dato den Jld

ZOO IS'T, Dat Wy om het goedrapport Ons gedaanvanden Perfoonvan UdZAy^têZd tA/Plddc
den feloen hebben gefield en gecommltteerj, Jiehen en commiiteeren by dee^t tot Lieutenant van de Compagnie
Artillerie van denCapitein <dL . Geevende hem volkomen magt en hevel, om in afweefen van denCapitem

Lieutenant,over dezelve Compagnie en anderzints als Lieutenant te commandeeren defelveplaatje

"welennaarpelykwaarneemende zoo wel te Felde als in de Sleeden en Sterkten, daar, en foo het hem by Ons, of by den geenen van

Ons laji hebbende, tot der voorfchreeven Landen dienjï fal worden geordonneert en bevoolen; Wordende hem voortsgelajl de voorjz
Compagnie zoo veel hem aangaat te houden ingoede Ordre, Wagt- en Krygsdiscipline, zoo by dage als by nagie, zonder te gedogen dat zy
den Burgeren en Ingezeetenen van de Stee den en platte Landen eenige fcbaade ofover lafï aandoen; en wyders alles te doen dat

yO
een goed en getrouw Lieutenant fchuldig is en behoord te doen, agtervolgens de Krygsordonnantie en Articulbrief,

op het beleid van der Oorloge gemaakt of nog te maaken ; op het Traïïement daar toe Jlaande, daar op byOnsen de voorf Landen
getrouwelyk fal dienenJonder eenig weeder jeggen, des voordhy gehouden van hier op den behoorlyken Eed te doen in Onfe handen ; en
deefe in Onfe Secretaryete doenregijïreepen^het welk gedtmnzynih,word allen en een iegelyk die deefeneenigzdnts aangaanmaggeor
donneert en bevoolen denvoornoemden

Lieutenant vófi de Compagnie voornoemt te kennen en te houden, en des noods enverzogt zynde, alle hulpe en hy
Jland te hewyfen: en dit alles tot weederfeggen.

Ge ge even in ^sGravenhage den

•V S

■*

V
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-

Ter Ordonnmttie van den Raad van Staate. ■w.

^'1

A A- ». lA j



'm

hecfc op deeze Aöe van

i^ommiflie als gedaan den behoorlyken
Eed van getrouwiglieid, nevens die van fuiveringei in han

den van de Edele Mog. Heeren Raaden van Scaace der

Vereenigde Nederlanden, op den ! é 3.

In kenniflè van my
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Koninklijk Pruissische Anspachsche Brigade en de verschillende Korpsen in Staatschen dienst, reeds nabij

Nijmegen vereenigd, bestond er voor de nieuw benoemde Rijders vooruitzicht, wellicht onder zijne
bevelen tot het bewaren van de onafliankelijkheid des Vaderlands te kunnen medewerken.

Dit voorrecht zou echter aan velen niet spoedig te beurt vallen, daar eerst later PRINS FREDERIK

het initiatief kon nemen tot krachtige handelingen en de tijdsomstandigheden het medebrachten, dat

niet dadelijk afdoende maatregelen konden genomen worden voor het organiseeren van het nieuwe Korps.

De nieuw benoemde officieren der Rijdende Artillerie bleven dus voorloopig voor het meerendeel

dienen in hunne vorige betrekkingen.

De aanstelling van den Eersten Lieutenant Effectief GABRIËL MOCK in dato den 22®"
Februari 1793, welk document wij evenals de aanstelling van P. IN DE BETOU, 2'^'^ Capitein en

U. HUGUENIN, Capitein, als facsimilés geven, en waarin aan G. MOCK gelast wordt Compag7iie

»zoo veel hem aangaat te houden in goede Ordre^ Wagt- e7i Krygsdiscipline^ zoo by dage als by nagte en

%wyders alles te doen dat een goed e7i getrouw Eersteel Lieutenant schuldig is en behoord te doeif

enz. ̂ — draagt den datum 16 October 1793, terwijl op den zelfden datum GABRIËL MOCK op de

Acte van Commissie als Eersten Lieutenant den behoorlijken eed van >getrouwigheid nevens die van

suiveringe aflegde in handen van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate "

Door de welwillendheid van den Hoogwelgeboren Heer Jhr. W. G. A. MOCK, werden wij in

staat gesteld kennis te nemen van deze acte en werden ons verschillende bijzonderheden bekend aan

gaande het leven van zijn Grootvader.

De aanstelling van den in dato 22^^ Februari 1793 aangestelden 2^^" Capitein Effectief PIETER

IN DE BETOU (in het officieele stuk dat i'ri het Museum aanwezig is, staat 1792, doch dit is blijkbaar

een schrijffout) waarin hem als Tweeden Capitein gelast wordt ^te verrigte7i en bevorderen alle hetgeene

ftot beleid^ directie en gebruik der selve te Velde^ i7i Belegeri7igen^ Togte7i^of elders inde Frontieren en

%Plaatse7i deeser Landen sal wo7'de7i vereischtf e7i wijders alles te doe7i dat ee7i goede7t en getrotiwen

»Tweeden Capitein van de Artillerye sclmldig is e7i behoort te doen" enz. — draagt den datum

23 October 1793, terwijl op dien zelfden datum op deze commissie den behoorlijken eed van getrouwig-

heid enz. in handen van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate werd afgelegd.

De aanstelling van den in dato 22^" Februari 1793 (besluit van de Staaten Generaal) aange

stelden Capitein ULRICH HUGUENIN, waarin hem -i volkomen last^ 7}iagt e7i bevel wordt gegeeveji zijne

>plaatse wel en getrouwelijk te bedie7ie7i enz. en wijders alles te doen dat een goed e7i getrouw Capitei7i

-ivan de Artillerije sclmldig is en behoort te doe7i\ draagt den datum 4 November 1793.

Bij deze aanstelling was een tweede stuk gevoegd van Zijne Hoogheid WILHELM in dato 5 November

1793 aan den Capitein ULRICH HUGUENIN, waarin hem gelast wordt den eed van suiveringhe te

doen volgens het formulier en welke eedsaflegging op den zelfden datum ook blijkt te hebben plaats gehad.

De beide laatstgemelde aanstellingen werden ten geschenke ontvangen, respectievelijk van den

Kolonel der Artillerie P. J. IN DE BETOU te den Helder en van den sedert overleden Kolonel der

Cavalerie S. J. VON HUGUENIN, Directeur der Rij- en Hoefsmidschool te Amersfoort.
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Dat men bij het Regiment Artilleristen tevreden was met de benoeming van PRINS FREDERIK,

bleek weder uit den brief door den Majoor VAN REENEN uit 's-Gravenhage aan den nieuwen

Grootmeester gezonden en waarop het volgende antwoord werd ontvangen.

et^-z

<^-z.

/

Het adres van den brief luidde:

WelEdele Gestrenge Heer

Den Heer VAN RHEENEN, Capitein Effectief in het Corps Artilleristen.

& &

's-Hage.
Het document werd den 30^'=" Aprü 1893 door den Heer DACY OUWENS te Ambt-Almeloo

aan het archief van het Korps aangeboden, waarvoor aan Z. E. namens de officieren van het Korps
groote erkentelijkheid werd betuigd.

De PRINS had toen zijn Hoofdkwartier sedert den 25™ April te IJperen.
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APITEIN VAN REENEN (de h in den naam van het adres, zooeven vermeld, is

abusievelijk gebruikt) LAURENS, HENDRIK, LAMORAAL geboren 1756, de

Zoon van LAURENS LAMORAAL VAN REENEN, aangesteld als Capitein in het

Regiment Artilleristen, was in 1792 als Commandant van de 5^® Compagnie van het

3^= Battaillon in guarnisoen te 's-Gravenhage.

Hij was leeraar aan de sedert 1789 aldaar opgerichte Artillerieschool, alwaar ook zijn zoon

als cadet was geplaatst.

Den 8^^®" Februari 1794 werd hij benoemd tot Commandant der Rijdende Artillerie.

Hij behoorde tot het geslacht der VAN REENEN's in het Wapenboek van J. B. RIETSTAP vermeld.

Na in 1795 zijn eervol ontslag te hebben bekomen verliet hij het Vaderland, doch toen de

uitgeweken officieren onder Koning LGDEWIJK' weder mochten terugkeeren, kwam ook hij terug en

werd door Z. M. aangesteld tot Luitenant-Kolonel bij de garde-artillerie.

De Luitenant-Kolonel VAN REENEN kreeg het materieel der Divisie Artillerie onder zijne

bevelen, dat als het ware een bijzonder commando vormde.

Toen later de Garde gereduceerd werd, benoemde Z. M. VAN REENEN tot Commandant der

Kust-Artillerie met den rang van Kolonel. Als zoodanig overleed hij.

De Kolonel VAN REENEN was een jongere broeder van den Grootvader der Heeren VAN

REENEN VAN HEKELINGEN en VAN REENEN VAN LEXMOND, respectievelijk nog wonende

te Velp en te Loenen a/d Vecht.

Het door hem gevoerde wapen was hetzelfde als dat der familie VAN REENEN uit's-Gravenhage,

afstammende van Mr. G. C. J. VAN REENEN, bij besluit van Z. M, KONING WILLEM III motu

(po-oprio in den adelstand verheven.

Een portret van den eersten Commandant der Rijdende Artillerie is niet in het bezit der familie.

EEDS in de 17'^® eeuw waren de voorvaders van den Commandant der Eerste Brigade

Rijdende Artillerie als krijgsoversten bekend.

OTTO CHRISTOPH VERSCHUER, door KEIZER LEOPOLD I tot Baron

verheven, met een von voor zijn naam, trad in 1672 in Nederlandschen dienst, streed

in bijna al de groote slagen van het laatst der 17de en het begin der 18*^® eeuw en na dien van

Senef, bleef hij op een aantal plaatsen gewond, drie dagen op het slagveld liggen.



J

B. D. DE VERSCHUER

Kapitem der Rijdende Artillerie.

-Vl
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Zijn zoon PHILIP WILHELM werd de stamvader der jongere ot Nederlandsche linie. Hij
bekleedde in de Nederlandsche krijgsmacht den rang van Commandant der Artillerie.

Zijn zoon CARL FRIEDERICH was Kolonel der Artillerie en liet een zoon na, BERNARDUS

DEODATUS, geboren 9 Maart 1759, in het Stamboek ingeschreven als BERNARD, DIEUDONNÉ
DE VERSCHUER.

Den 24 December 1771 werd hij Cadet-Bombardier.

4  » 1772 t > Bombardier.

17 April 1775 » > Onder-Lieutenant Effectief,

9 October 1779 > > Premier- » Titulair.

II » 1784 > » > > Effectief.

I  Januari 1785 > > Capitein- » Titulair.

26 » 1786 > > ï > Effectief.

18 November 1787 » > > Titulair.

De naam wordt op verschillende wijzen geschreven:

In de geboorte- en huwelijksacte heet hij DEODATUS, in zijne aanstellingen nu eens DIEUDONNÉ,
een enkele maal ook DIEDERICK (zooals zijn peetoom, Kolonel van de Garde Dragonders, heette.)

Ook mn en de wisselen af; bij DIEUDONNÉ behoort natuurlijk de.
Onze voorvaders hielden nogal eens van afwisseling in het schrijven van hun naam en zagen

er niet tegen op nu en dan eens eene letter bij te voegen of weg te laten, of wel de eene letter voor

de andere te gebruiken.

In 1792 was hij met de 2^^ Compagnie van het 4<i® Bataillon Artilleristen in garnizoen te

's-Hertogenbosch.

Bij'het in staat van verdediging brengen dier vesting in 1793, werd hij belast met het armement

van het fort Isabelle en marcheerde in April 1793 als Commandant der Brigade lichte veldstukken van

het Korps van PRINS FREDERIK VAN ORANGE en NASSAU (16 stukken) naar Yperen.

Over zijne krijgsbedrijven zullen wij in het 2^® Gedeelte van dit Hoofdstuk spreken.

Te Mons ontving hij den 25^^®" November 1793 de order zich naar Utrecht te begeven, teneinde aldaar

als Capitein-propriétair eene der vier nieuw gedecreteerde Compagnieën Rijdende Artillerie op te richten.

VAN VERSCHUER was zeer bevriend met Z.D.H. WILLEM, GEORGE, FREDERIK en

ontving dan ook in het Vaderland teruggekeerd, diens portret in de uniform van Kolonel der Garde

Dragonders, naar aanleiding van de door hem bewezen diensten in de afgeloopen Campagne.

(Dit portret in het bezit van den Hoogwelgeboren Heer W. F. K. Baron VAN VERSCHUER,

werd ons welwillend door Z.H.W.G. ter reproductie en ter opname afgestaan.)

Het portret is zeer fraai geschilderd en volgens de verklaring van Jur. B. W. F. VAN RIEMSDIJK

Directeur van het Rijks-Museum te Amsterdam wel het beste, dat van Prins FREDERIK bestaat.

Z.D.H. bezat een voorliefde voor de uniform der Garde Dragonders, was met dit Korps bijzonder inge

nomen en liet geene gelegenheid voorbijgaan om eene hartige hun eer aandoende uitdrukking te bezigen.
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Door tusschenkomst van Zijn Hoogwelgeborene kregen wij inzage van de navolgende stukken

(in het bezit van den Hoogwelgeboren Heer M"^ W. A. Baron VAN VERSCHUER te VGravenhage);

I®. In originali.
Verhatideling over

De Beschikking^ de Noodige Inrigtingen en de Exerzieiien der Rydenden Artillerie

Bij Geleegentheyd

van de oprigting der Hollandsche Reydende Artillerie^

Op Gestelt door

y. F. SEEGER

Eersten Adjudant der Reydende Artillerie

J793-

2®. 1793.

B. D. VAN VERSCHUER

Eigenhandig

Van

de Exercitie en Manoeuvres

der

Reijdende Artillerie

als voren.

ï793-

B. D. VAN VERSCHUER

Eigenhandig
Memorie

over zodanige veranderifigen en verÓeeteringen als den ondergeteekende vermeendt dat bij den

Veld'Train van den Staat^ dienden voorgenoomen te worden., zal dezelve geheel mobiel en aan

V oogmerk voldoende zijn.

(Geschreven In het Leger bij Mons den 28^^ October 1793 door den Major DU PONT.)
4®. Actum Utrecht den 2^1 November 1794.

B. D. DE VERSCHUER

Capitein. Accoord

yan zijden des wagtmeester PISTOR uit Com

missie van zijn Capitein aan de eene en den

Snijder A: D. BEHR aan de andere . . .

Het stuk is eigenhandig door den Capitein VAN VERSCHUER geteekend.
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Na het vertrek van den Erfstadhouder in 1795 verkreeg VAN VERSCHUER dd. 10 Juni zijn

eervol ontslag, begaf zich naar het buitenland en woonde eerst op het kasteel Huetli, later op het huis

Offenberg, beide m de buurt van Emmerik en aan zijn neef Graaf VAN BORCKE behoorende.

In 1809 vestigde hij zich te Berghaere bij Nijmegen. De bezwaren tegen den terugkeer der

Emigranten waren toen door KONING LODEWIJK NAPOLEON opgeheven.

Den Januari 1814 benoemd tot Luitenant-Kolonel, Commandant van het 3*^^ Bataillon

artillerie Nationale Militie, werd hij den 8^'^" December 1815 bevorderd tot Kolonel en bleef het

Bataillon commandeeren tot den 8^^®" April 1820, toen hij om gezondheidsredenen zijn pensioen nam.

Den October 1827 overleed hij te Delft.

Hij werd bij koninklijk besluit van den 16^^" October i8i6 en diploma van den April 1817

in den Nederlandschen Adel ingelijfd, terwijl een besluit van den Augustus 1820 bepaalde, dat

aan hem en al zijne wettige afstammelingen in alle officieele stukken de titels van Baron en Barones

zouden worden gegeven.

Zijn zoon was de Heer B. T. Baron VAN VERSCHUER, Kapitein der Artillerie en onder

directeur der Geschutgieterij te 's Gravenhage en woonde later te Arnhem.

De hierboven aangehaalde stukken waren in diens bezit.

Het Ofhcierskorps bezat geen portret van den oud-Rijder BERNARDUS, DEODATUS.

Door den Hoogwelgeboren Heer B. F. Baron VAN VERSCHUER, oud-Rechter te

Arnhem, werd ons het portret van zijn Grootvader voor eenigen tijd afgestaan en konden wij het

doen reproduceeren, naar de met meesterhand vervaardigde aquarel.

Het portret stelt VAN VERSCHUER voor als Kolonel der Artillerie en draagt tot onderschrift:

Offerte et dessiné pour une marqué d'amitié par son ami

M. J. VAN BRÉE
1815.
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yy^iyn-

Dit Stamboek werd den i5<ieii April 1880 in bruikleen afgestaan door den Hoogwelgeboren

Heer B. F. J. A. Baron VAN VERSCHUER de jongste zoon van den oud-Rijder, die slechts kort den

rang van officier der Artillerie bekleedde.

Zijn zoon, de gepensionneerde Kapitein der Artillerie A. D. Baron VAN VERSCHUER noemde

het boek „zeer curieus, op en top een familiestuk".

Het boek is door den Baron B. D, VAN VERSCHUER eigenhandig geschreven.

Nog ontving het Museum van Z.H.W.G. ten geschenke de sabel met scheede door VAN

VERSCHUER gedurende zijn diensttijd bij de Rydende Artillerie gedragen.

De sabel voert aan weerszijden op den kling het opschrift: R. A. F. P. V. ORANJE.

De scheede is van zwart leder, voorzien van koperen banden en sleepplaat.

Dat de verdiensten van zijne voorvaderen als bekwame artilleristen op prijs werden gesteld,

daarvan legt het kanon, versierd met het familiewapen, in het bezit van W. A. Baron VAN

VERSCHUER te 's Gravenhage, de zinrijke getuigenis af.

Volgens de familietraditie was het Canon met affuit. en voorwagen een geschenk van het

Canton Bern, hetzij aan PHILIPS WILLEM VAN VERSCHUER (1687—1735) of aan CAREL

FREDERIK VAN VERSCHUER (1718—1762).
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EN behoeft slechts de Naamregisters van voor 1793 door te zien om tot de overtuiging

te geraken, dat veel officieren uit den vreemde in de gelederen der Staatsche troepen

dienden.

Van de bij de dienende officieren kan het volgende worden gemeld.

De z'ïe Capitein JOHAN, RUDOLPH EICHLER was Duitscher, en werd geboren in 1766 te

Kehl in het Badensche.

Hij kwam in HoUandschen dienst en diende van het begin van 1785 vijf maanden als cadet

onder het 2''^ Bataillon van het 2^*^ Regiment Oranje Nassau.

Den Julij 1785 werd hij aangesteld tot Cadet-Bombardier bij het Regiment Artilleristen.

Den 18 November 1787 Onder-Lieutenant Titulair.

»  16 Julij 1788 > > Effectief.

»  10 December 1792 Ord^ M*" Vuurwerker-Titulair en Adjudant Effectief.

>  22 Februari 1793 als 2^® Capitein bij de Rijdende Artillerie.

In 1792 was EICHLER volgens het Naamregister Onder-Lieutenant bij de 2'^® Compagnie van

het Eerste Bataillon van het Regiment Artilleristen in garnizoen te Breda.

Dit stemt niet met het Stamboek VAN VERSCHUER, In den dienststaat hem betreffende,

berustende bij de III Afdeeling, staat vermeld:

In 1793 en 1794 bij alle affaires in de Campagne in Brabant.

EICHLER trad na het hem verleend eervol ontslag in Engelschen dienst, als Kapitein der

Infanterie; den 25®n November iSoo werd hij aangesteld tot Kapitein der Artillerie, den 15®" April 1801,
Luitenant-Kolonel.

In 1814 diende hij als Kolonel.

Bij het beleg van Maastricht in 1793 was hij als Lieutenant tegenwoordig.

ELIJK zoo menig geslacht in den Nederlandschen adel, dat afstamt van vreemde officieren,
die zich vroeger in den Nederlandschen krijgsdienst begaven, is ook dat van MOCK door
die oorzaak in onze gewesten gekomen.

GABRIËL MOCK, geboren den 21^'®" September 1762, was de zoon van JOHANNES MOCK,
Lieutenant in Staatschen dienst in het Regiment Zwitsers van Chambrier.

Hij trad den 2^®"^ Mei 1778 in dienst als cadet-canonnier, werd den Maart 1780 Bombardier
Effectief en bij besluit van Z. D. H. den Heere PRINCE VAN ORANGE en NASSAU, dd. i Januari
1785, den 2ist®" Februari d.a.v. aangesteld tot Onder-Lieutenant Effectief in de Compagnie van den
Collonel DU PONT in plaats en vermids het avancement van y. HOMBACH.
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GABRIËL MOCK
late Lieutenant der Rijdende Artillerie.
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Wij zien uit deze aanstelling dat een Chef van een Korps ook wel zijn eigen Compagnie bezat.

In het Naamregister van 1792 wordt zulks bevestigd; O. GERBADE, Lieutenant-Collonel en

F. LOMBACH, Major, hadden respectievelijk hunne Compagnieën in het Derde en Vierde Battaillon

van het Regiment Artilleristen.

In 1793 werd MOCK Lieutenant bij hetzelfde wapen en werkte mede in dat jaar tot de
verdediging van Maastricht tegen de Franschen (zooals wij in het volgende gedeelte zullen zien.)

Hij onderscheidde zich aldaar door moed en dienstijver 't welk door een schriftelijk bewijs van
den Gouverneur der Vesting, Z.D.H. den PRINS VAN HESSEN CASSEL, bevestigd werd.

Den Februari 1793, dus tijdens het beleg werd hij aangesteld tpt Lieutenant bij de
Rijdende Artillerie.

Door de welwillendheid van den Hoogwelgeboren Heer Jn"^ W. A. L. MOCK te Dieren

werden wij in de gelegenheid gesteld inzage te nemen van de familiepapieren.

Omtrent het bovenaangehaalde schreef Z. D. H.:

De Nieuw aangestelde Premier Lieutenant GABRIËL MOCK bij het Corps Artilleristen ten dienste

dezer Lande, zich aan ons bij Request hebbende geaddresseerd, verzoekende onze Attestatie en Getuigschrift,
dat denzelven, zoo in particuliere Militaire diensten, als ook in het laatst afgeloope Bombardement dezer
Stad zich altijd als een braaf Officier gedragen heeft, op wier zèle niets te zeggen viel, zoo hebben wij dit
billijk verzoek niet kunnen noch willen weygeren alzo dezelve in alles heeft geobserveerd de aan hem
gegevene orders, zich met allen ijver gedragen heeft in de mede behouding van deze stad & vesting aan

onze ordres gedemandeerd zijnde, voor zoo verre derzelve qualiteit respectief zulks medebragt, en de aan
hem gegeeven ordres altijd na behooren heeft geëxecuteerd.

Bij den brief was de volgende gevoegd van den Generaal-Majoor DE WARNSTEDT.

Monsieur

C est avec connaissance et agrément de Son Altesse Sérénissime Monseigneur Ie PRINCE DE HESSEN
Gouverneur de Mastricht, que j'ai l'honneur de répondre a votre lettre et a votre demande d'aujourd'hui.
Monsieur, en vous témoignant et certifiant comme témoin oculaire, que pendant Ie Bombardement de Wijk,
vous avez témoigné toute Tactivité déterminative et zèle, gziire pourra 's attendre d'un brave et galant officier.

J'ai rhonneur d'être avec la considération la plus parfaite

Monsieur

Votre trés humble et trés obéissant Serviteur

Maastricht 7 Octobre 1793.
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geltkheid. FRTHEID, BROEDERSCHAP.

Committé tot de algemeeue zaakeii van het Bondgenood
fchap te Lande, als daar toe door haar Hoog Mogmdei^ de Sti^n Genmal^ der|| Yereenigde Ned^I^^, geauthoiifeerd .• Alzoo^f

den Staat der Vereenigde Neederlanden wel en getrourrely^^: gediend hebbende, Ons vei'zogt heefc, om hem zyna
demiiHeuit den Oien/t van den Staat voornoemd, tc wiücn verlcencn :
ZOO IS'T, dat \Vy hem dezelve hebben geaccordeert, geevende hem permiflle en verlof om zyne bevordering

elders te mogen zoeken, en ordonneerende overzulks alle Officieren en Soldaaten , in dienfl van deezen Staat
zynde, en onder Onze gehoorzaamheid ftaandc, hem vry cn onverhinderd re laaten pafTeeren en rcpafTccrea
werwaards hy goedvinden zal zich te begeeven, zonder hem daar ih tc doen eenig hinder of bekt, maar ter con
trarie alle hulpc en aïïiftentie re Upxjuwpn.

Het eer (Ie jam der Bataqffche V*-ybeid.
trarie alle hulpc en afïiftentie te bewyzen
Gegeeven in 'sGravenhage den

Ter Ordonnantie van het voorh Committé.

<JL..





DE OPRICHTING VAN HET KORPS. 29

In het laatst van 1794 richtte hij op last van Zijne Doorluchtige Hoogheid den PRINS VAN

ORANGE eene Compagnie Landsaten (Artillerie) op, in dienst der Provincie Utrecht, deed dd. 4

November 1794 den eed als Capitein der Compagnie en droeg met dezelve bij tot de verdediging

tusschen Lek en Waal tot den i7den Januari 1795, als wanneer eene algemeene kapitulatie een einde

maakte aan den tegenstand tegen de overweldigende Fransche Republiek.

Toen brak voor de armee een hachelijk oogenblik aan, waarin door een ieder moest beslist

worden, hetzij toetreding tot de Bataafsche Republiek en ten gevolge daarvan spoedige bevordering en

fortuin, of gehecht en trouw blijven aan het Huis van Oranje en tengevolge daarvan ontslag, armoede

en ballingschap.

Hoewel er gebrek aan Artillerie officieren was en in weerwil van de schitterende voorstellen van

de Fransche Generaals MOREAU en PICHEGRU, waarvan de eerste hem onder anderen zeer aardig

toevoegde: >Monsieur Ie Capitaine, je vous place Ie pied dans letrier et vous ne voulez pas monter

un bon cheval," was de keuze van G. MOCK niet twijfelachtig en hij verkoos trouw aan het Huis van

Oranje, boven de schitterende loopbaan, die hem aangeboden werd.

Hoe men dan ook moge denken omtrent de plichten jegens het Vaderland, afgescheiden van

die tegenover een Vorstelijk Huis, eerbied verdient hij, die rang en fortuin Iaat varen om aan hetgeen

hij plicht acht te gehoorzamen.

In Juli 1795 begaf hij zich na den 18^®" Mei te voren zijne versogte demissie te Voorschoten

bekomen te hebben, naar Osnabrück, bij het zoogenaamd Rassemblement onder de bevelen van Z. D. H.

PRINS FREDERIK VAN ORANGE en vertoefde daar onder genot van een zeer geringe toelaag

tot 1799.

Onder de familiepapieren vonden wij een afschrift van den afscheidsbrief van Zijne Doorluchtige

Hoogheid den Heere PRINCE FREDERIK VAN ORANGE NASSAU, aan de Heeren officieren van

't Rassemblement gedateerd:

Breemen den 20® Augustus 1795.

Doordrongen van gevoel voor Uwe getrouwheid aan den Staat welke gij gedurende, dat zig dezelve

onder haar wettige souverein en oude regeeringsvorm bevond, op eene wijze gediend hebt, die U de agting

en bewondering van geheel Europa heeft doen verwerven; getroffen over Uwe standvastigheid en verknogtheid

aan mijn huis en mijne familie van welke gij mij bij deze de zigtbaarste kenmerken geeft, wenschte ik UEd.

in het binnenste van mijn hart te kunnen laaten leesen de meenigvuldige gevoelens, welke deese Edelheid

van Uw gedrag en de Edelmoedigheid van Uwe daaden in mij deden ontstaan vooral wenschte ik de

bitterheden van Uw lot, aan 't welk gij U geensints ontzien hebt vrijwillig te onderwerpen, beeter te kunnen

versagten als mij de mogelijkheid tot hiertoe veroorloofd heeft. Veroorsaken ons de tegenswoordige tyds-
omstandigheden hindernisse welke mij beletten die pogingen tot Uw aller welzijn aan te wenden, die de

vurigste mijner wenschen uitmaaken, 200 laat U door dezelve geensints afschrikken, maar wees ten volle

verseekerd dat ik geene moeijte onbeproeft laten zal om Uwen tegenwoordigen toestand lijdelijker te maaken,

ten einde U ook van mijnen kant de sterkste bewijzen mijner aankleeving te geeven.

(was get.) FREDERIK PRINCE VAN ORANGE.
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Bij de brief was een afscheidskaartje gevoegd van Z. D. H.

'rtou-^rc^

Tijdens de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland, begaf MOCK zich naar Lingen,

alwaar onder de bevelen van Z D.H. den ERFPRINS (later KONING WILLEM I) eene afleiding

of inval in de Oostelijke Provinciën van het Land Gelderland en Overijssel werd geprojecteerd, doch

waarvan niets kwam.

Gehuwd in 1798 met Vrouwe ISABELLA PESTERS, leefde hij tot 1802 te Wahrendorf nabij

Munster, keerde toen ten gevolge der amnestie van 't Bataafsche Gouvernement naar Utrecht terug,

doch moest in het volgende jaar, bij het uitbarsten van den oorlog met Engeland als getrouw en

erkend aanhanger van het Huis van Oranje weder het land verlaten en vestigde zich toen te Dusseldorf,

werd aldaar den 2^'® Januari 1814 aangesteld tot Kapitein-Commandant van de 18^® Compagnie van

de landstorm te Dusseldorf en ontving den 29®^®" Mei 1814 zijn ontslag als Majoor-Commandant.

Nu begaf hij zich weder naar Utrecht en bood zich andermaal aan om te dienen, hetgeen ten

gevolge van den korten duur van den Veldtocht verviel, ontving den titulairen rang van Luitenant-

Kolonel en werd in 1822 ter belooning zijner trouw door Z. M. den Koning der Nederlanden, bij

besluit van 4 Februari in den adelstand verheven met den titel van Jonkheer. In 1827 overleed de

Oud-Rijder, geacht en bemind door allen, die hem kenden.

De adelbrief hem verleend, was op geen onedelen Stam geënt.

Het portret (pastel) van GABRIËL MOCK in de maand Mei 1891 aan het Museum in bruikleen

afgestaan door den Hoogwelgeboren Heer Jh^ W. A. L. MOCK werd gaarne aanvaard; aan ZHWGeb.

werd oprechten dank betuigd voor het hoogst merkwaardige aandenken aan een tijd, waarvan ons zoo

weinig is bewaard gebleven.

E  Lieutenant der Rijdende Artillerie JAN NOORTBERGH VAN BRANDWVK (in

Sypestein vermeld als J. NOOTBERGH) werd in 1773 te Gouda geboren en reeds op

den 2^®*^ December 1787 benoemd tot cadet-canonnier, op 11 Juli 1788 cadet-bombardier,

den 11^®^ December van hetzelfde jaar Onder-Lieutenant Titulair; 31 December 1790
Onder-Lieutenant Effectief en 22 Februari 1793 i^te Lieutenant Effectief.

Hij behoorde tot het Detachement Rijdende Artillerie (zonder paarden) dat den 27^*:®" October

1794 uit Staats-Vlaanderen terugkeerde.
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In het officieele stuk, berustende in het Rijksarchief en de terugkomst meldende van het

Detachement, teekent hij zich:

NOOTBERGH VAN BRANDWYK.

Omtrent zijn verder optreden als Rijdende Artillerist, vonden wij geene bijzonderheden.

Den i3dea April 1795 ontving hij te Voorschoten zijne versogte demissie^ zooals het Stamboek

van zijn Compagnies-Commandant aangeeft.

ESPROTEN uit het oud adellijk geslacht der VAN TUYLS, reeds in 1125 genoemd, dat

zich in 1600 schreef VAN TUYLL VAN SEROOSKERKE, op het slagveld als Cavalerie-

oversten en in 's Lands vergaderzaal met eere genoemd, trad HENDRIK REYNOUT

VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (de n was later bij den naam gevoegd geworden)

niet in dienst bij de Cavalerie, doch werd den 3isten December 1787 aangenomen als cadet-canonnier.

Den Januari 1788 werd hij cadet-bombardier, den 8^^^" J^nij 1792 Onder-Lieutenant Titulair en

den 2 Februari 1793 aangesteld tot Onder-Lieutenant Effectief bij de Rijdende Artillerie.

Hij bleef tot den 22^'^ Junij 1795 bij dezelfde Compagnie, werkte mede tot de verdediging der

rivieren in 1794, doch toen deze bevroren waren en de Franschen niet tegengehouden konden worden,

trok hij met de Compagnie den 15^60 Januari 1795 naar Holland terug.

De débris der Compagnie werden te Voorschoten en omstreken gecantonneerd, en aldaar

ontving hij den 22^^^" J^nij d.a.v. zijne versogte deinissie.

Zeer waarschijnlijk was deze Rijder de zoon van REINOUD, DIEDERIK VAN TUYLL VAN

SEROOSKERKEN, heer van Heeze en Leende, geboren 8 Augustus 1746.

Veel der familiepapieren van de familie VAN TUYLL zijn verloren gegaan; het toeval speelt

in deze zaken een groote rol en daardoor worden dikwijls de leidraden verbroken, op den voor

ons onbekenden weg.

De Hoogwelgeboren Heer E. F. C. H. J. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN,

Adjudant van H. M. de Koningin, deelde ons mede, dat de oud-Rijder hetzelfde wapen droeg als

dat door hem werd gevoerd. Nadere bijzonderheden kon Z.H.W.Geb. niet mededeelen.

V. SYPESTEIN vermeldt als 2^^ Luitenant voor 1814 H. R. Baron VAN TUYLL VAN

SEROOSKERKEN.

Daar eerst bij Koninklijk besluit van 31 Maart, 25 April & 7 Mei 1822 aan al de wettige

leden der familie VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN de titel gegeven werd van Baron en

Barones, mag men aannemen dat de Luitenant der Rijdende Artillerie VAN TUYLL VAN

SEROOSKERKEN in 1822 nog leefde.
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REDERIK CHRISTIAAN VAN SYDOW, van Duitsche origine, werd in 1774 op het

goed Westhausen in de Graafschap Marck geboren, trad in Staatschen dienst en werd
den 9^^"^ December 1790 cadet-canonnier, den December 1791 cadet-bombardier,

den Junij d.a.v. aangesteld tot Onder-Lieutenant Titulair en den 22^^^^ Februari 1793

tot Onder-Lieutenant Effectief.

In den dienststaat hem betreffende zijn geene bijzonderheden vermeld; in 1795 ontving hij zijne

versogte demissie te Voorschoten. Na het herstel van Neêrland's Onafhankelijkheid werd hij 22
Januari 1814 Compagnies-Commandant, doch den 23®° Juli d.a.v. gepensionneerd.

Bij de Compagnie van den Kapitein VAN VERSCHUER vinden wij vermeld als wagtmeester,

JOHANNES, SIMON, PISTOR, geboren in Limburg aan de Lahn in 1760.

Na reeds 3 jaren gediend te hebben als canonnier en bombardier in de Compagnie van den

Capitein PICKHARD en 8 maanden als sergeant bij de Pontonniers, was hij de eerste die den
2osten December 1793 werd aangenomen als wagtmeester voor zijn leven.

Hij was getrouwd en vader.

Als cadet-wagtmeester wordt genoemd JACOB, FRAN<JOIS GROOTVELD, geboren te Schijndel

in de Meyerij; den 22^^®" Maart 1794 aangenomen als wagtmeester voor zijn leven.

.^•■Eerst op den 3isten October 1794 waren de 6 wagtmeesters bij de compagnie compleet.
De laatst aangenomen FREDERIK, WILLEM VAN LAAK had 2 jaar als Volontair gediend

bij de Huzaren VAN HEECKEREN.
Van de Fransche Emigrés dienden bij de Compagnie: JACQUE LOUIS DE TAINS, cadet

canonnier 31 December 1793; hij had 2 jaar gediend als Onder-Lieutenant onder de Dragonders van
Artois; den i Julij 1794 als Onder-Lieutenant titulair op bombardiersgage overgegaan bij de Compagnie
Major Graave DE GIMEL (ook een uitgewekene).

JACQUES, BARTHOLOMÉE, DIEUDONNÉ DE LAVERGNE DE FONTBONNE, vroeger
Lieutenant bij de Garde van de -lichte Dragonders (in het Stamboek staat Paarden) van den itoning
van Frankrijk.

Nog diende ei', een cadet-canonnier F. W. L. L. MAUVILLON (een Duitscher, geboren te
Cassel) sedert den 16^®" Februari 1794 aangenomen.

De broeder van H. F. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, DIEDERIK, diende eveneens
als zoodanig.

Den 14^®° Januari 1795 werd hij te Utrecht met paspoort afgevoerd.
In het Stamboek wordt de naam geschreven: VAN THUYLL VAN SEROOSKERKEN (al

weer een bewijs, dat men zich in dien tijd om een letter meer of minder niet bekommerde).
In het Wapenboek wordt van DIEDERIK VAN TUYLL gezegd: Hij werd heer van Meer

en Maassen en den 28^^®" Augustus 1814 geadmitteerd in de Ridderschap van Utrecht.
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THOMAS VLEUGELS; JAN PARDON en ADRIANUS LEERMAKERS, (i) behoorden tot

de gewone canonniers.

Op den April 1794 was de Compagnie, wat voornoemde manschappen betreft, nog verre
van voltallig.

Paarden komen in het Stamboek onder de rubriek: ^Ouderdom en afgang der paarden" niet voor.

Al de disponibele paarden waren bij het te Breda te formeeren Detachement voor den dienst
te velde benoodigd.

(I) Wier namen bij het Eeuwfeest reeds werden genoemd in het gelegenheidstooneelstuk „Ouwe Rijers" door F. DE BAS.

Ardents coursiers au grand galop.
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IJ de 2^^ Compagnie der Brigade was de Kapitein J. H. A. VON SCHMIDT AUF

ALTENSTADT Commandant, (de naam wordt in de Naamregisters verschillend geschreven).

De Heeren VON SCHMIDT waren afkomstig uit de Palts.

De Stamvader JOHAN FABRICIUS (Latijnsche naam voor SCHMIDT) was voor zijne

bewezen diensten in de oorlogen tegen de Turken door KEIZER MAXIMILIAAN II in 1564 tot den

adelstand verheven.

De naam ALTENSTADT werd aangenomen naar

het stamgoed Altenstadt gelegen in de Palts; J. H. A.

VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT was de eerste,

die zich hier te lande vestigde.

Geboren den 28®'®" April 1754 te Dresden, trad

hij in 1769 in dienst als Cadet bij de Saksische artillerie

en werd in 1772 geplaatst als Cadet bij de Hollandsche

artillerie; den 3osten September 1774 werd hij benoemd

tot Onder-Lieutenant Supernumerair, den April 1779

Onder-Lieutenant Effectief, den 3isten Maart 1780 1^'®^

Lieutenant Titulair, den Januari 1785 Lieutenant

Effectief, den 18^®" November 1787 Kapitein-Lieutenant

Titulair, den 11"^®° December 1788 Kapitein-Lieutenant

Effectief.

In het Naamregister van 1792 staat hij vermeld

als J. H. A. SCHMITT OP ALTENSTADT, comman-

deerende de 3*^® Compagnie, 4^® Battaillon, Regiment Artilleristen, in guarnisoen te Zutphen.
Den 22st®n Februari 1793 aangesteld tot Kapitein bij de Rijdende Artillerie, werd hij bij Resolutie

van de Staten-Generaal dd. 28 Februari d.a.v. gelast zich te begeven naar 's Hertogenbosch bij den
artillerie Veldtrain, om bij denselven te fungeeren als Quartiermeester van het Artillerie-Corps
te Velde.

De Compagnie VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT zou te Utrecht worden geformeerd. Hij
zelf werd den 2^®" Mei 1794 Q-SHg'ewezen om de halve Brigade, die te Breda voor den dienst te velde
zou worden geformeerd, aan te voeren, als zijnde het best geschikt om 't Corps en Train te
commandeeren.

Eerst den 13^120 Juni i794 vertrok hij naar Breda en werd door hem alles in het werk o-esteld
O

om de Brigade in slagvaardigen toestand te brengen.

J. II. A. "\'0N SCHMIDT AUF AI.TF.NSTADT.
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Ofschoon de Kapitein VON SCHMIDT aangewezen was om dienst te doen bij de Artillerie te
velde, wordt in het Stamboek onder de gedane Veldtochten slechts gemeld: In 1794- Braband.

Zijne krijgsverrichtingen, voor zoo verre bekend, zullen wij later vermelden.

Den 13^^ Juni 1795 ontving hij op verzoek zijn ontslag als Kapitein der Artillerie, met
vergunning in vreemden dienst te gaan. Hij vertrok daarop naar het Rassemblement te Osnabrück.

Aldaar werd door de Officieren van Z. D. H. den Heere PRINS FREDERIK VAN ORANGE

en NASSAU, die den 22®^™ December naar Engeland was overgestoken, een brief ontvangen, waarin

onder meer werd medegedeeld, dat Z. D. H, alles, wat in zijn vermogen was geweest in het werk

had gesteld, om bij Zijne Groot Britt. Majesteit te effectueeren, dat het Rassemblement der Troupes

van den Staat bij elkander zoude blijven; dat de tijdsomstandigheden zulks echter niet veroorloofden,

weshalve aan de Troupes werd voorgesteld of zij genegenheid hadden zich in dienst en soldij van

Engeland te engageeren en daarin te blijven continueeren tot dat de oude wettige constitutie van de

Republiek zoude hersteld wezen, wanneer zij volgens de gegevene verzekering van Zijne Groot. Britt.

Majesteit weder naar hun Vaderland zouden kunnen terugkeeren, voor zooverre de omstandigheden

van- den oorlog en van zaken zulks zouden toelaten.

De eilanden Jersey en Guernsey waren als plaatsen voor de nieuw te formeeren Korpsen

aangewezen.

Cavallerie was daar niet onder begrepen.

De Heeren Officieren die niet konden of verlangden bij de Korpsen te worden geplaatst zouden

provisioneel hunne gagies blijven genieten op denzelfden voet als tot hiertoe gebruikelijk was geweest.

Aan de onderofficieren en gemeenen, die niet verkozen over te gaan zou een behoorlijk paspoort

worden gegeven, alsmede tot reisgeld en gratificatie zes maanden Holland's Tractement, waaraan gekort

zoude worden hetgeen zij sedert den der maand zouden hebben genoten.

Nog werd als vervolg medegedeeld de dankbaarheidsbetuiging van den Heere PRINS ERF

STADHOUDER, alsmede van Hunne Hoogheden den ERFPRINS en PRINS FREDERIK VAN

ORANGE, aan allen voor den ijver voor het Vaderland en de Vriendschap, welke zij voor Hoogst-
derzelver Persoenen en Huys hadden betoond, door niet te wallen dienen, diegeene, die een onwettig
gezag in hetzelve oefenden en dat zij zooveel in hun was, hadden getracht mede te werken tot het

herstel der wettige Regeering en Constitutie in hetzelve, en hun te verzekeren, dat Hoogst dezelven
niets meer verlangden, dan hen weder in dienst des Vaderlands te kunnen plaatsen, waartoe Hoogst
dezelven alle mogelijke gelegenheid zouden capteeren.

Deze brief (get.) C. BENTINCK, Adjudant-Generaal, in het bezit der familie, werd ons met

meerdere familiepapieren, welwillend ter inzage gegeven door den HoogWelGeboren Heer J. N. L.
VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, gepensionneerd Kapitein-Luitenant ter zee te 's-Gravenhage.

De Kapitein J. G. A. VON SCHMIDT gaf aan de Roepstem gehoor en uit de acte gegeven
in London den 13® November 1800 geteekend: W. Pr. v. ORANGE, en voorzien van de Engelsche
zegels voor verschuldigde rechten blijkt, dat Z. E., alhoewel dan ook niet dadelijk, aangesteld en
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gecommitteerd werd tot Capitein van eene Compagnie onder het Korps Artilleristen van de Hollandsche

Troupes van Hooggemelde Zijne Hoogheid onder het Commando van Zijne Hoogheid, den Heere

ERF PRINCE VAN ORANGE en NASSAU in dienst van Zijne Groot Brittannische Majesteit.

Den 11^^" Mei 1802 werd VON SCHMIDT benoemd tot Majoor, zooals blijkt uit de gerepro
duceerde acte, tLi^ B

o^f 0't^K. MC-
De acte werd geteekend uit The Horse Guards (het Ministerie van Oorlog in Engeland, dat

steeds door de Horse Guards wordt bewaakt), the Eleventh day of May 1802 in the Forty seventh

year of Kis Majesty's Reign.

Het commando van VON SCHMIDT was niet van langen duur, daar reeds den 12^^ Juli 1802

de Hollandsche Brigade ontbonden werd.

De allowance werd echter door Engeland eerst ingetrokken op den 24^^611 December 1814.

Met den Souvereinen Vorst keerde VON SCHMIDT in 1813 in het Vaderland terug en werd

bij besluit van Z. M. dd. 6 Januari 1814 N® 15 benoemd tot Majoor bij het 2^« Bataillon Artillerie

van Linie; den 22^^®*^ Januari d.a.v, ontving hij zijne aanstelling tot Luitenant-Kolonel.

In October van hetzelfde jaar vertrok VON SCHMIDT naar Indië aan boord van het fregat

Maria van Reigersberg als Kolonel Directeur der Artillerie,

In 1816 te Batavia aangekomen, overleed hij daar onverwacht den 25^^^^ November 1817, Het

bericht van zijne aanstelling tot Generaal-Majoor werd eerst na zijn dood in Indië ontvangen.

Met zijn dood was een door allen beminde, waardige oude Krijgsbevelhebber heengegaan, die

het eerst uitgekozen werd om eene V2 Brigade Rijdende Artillerie te Velde aan te voeren.

Deelnemend en bereidwillig bezat hij kracht, moed, bekwaamheid, gewilligheid en vermogen

om waar hij konde goed te doen. Zeer werd hij betreurd.

Het garnizoen te Batavia bewees hem de laatste eer; aan het hoofd daarvan stond de Luitenant-

Generaal ANTHING, dezelfde die bij Waterloo de Indische Brigade had aangevoerd.

Den Februari 1893 werd het portret van den oud-Rijder door den gepensionneerden

Kapitein-Luitenant ter Zee Jh»" J. C. S. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT ook namens zijne
broeders aan den Korps-Commandant ter plaatsing aangeboden.

Het portret was een kopie naar het eenige portret in het bezit der familie. Onder het portret

leest men het volgende >J. H. A. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT Kolonel Directeur der

Artillerie van het N. O. I. Leger."

Geboren te Dresden 27 AprU 1754. Overleden te Batavia 25 Februari 1817,

Bij besluit van 22 Februari 1793 aangesteld en gecommitteerd tot Kapitein van een der nieuw

op te richten Compagnien, onder de eerste Brigade Rijdende Artillerie van het Korps Artilleristen van

Zijne Hoogheid den Heer Generaal van de Artillerie,

W. G. F. PRINCE VAN ORANGE en NASSAU.

Bij den oud-Zeeofficier zagen wij echter het origineele portret en stond Z. E. ons toe, het in
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dit werk op te nemen. Tevens deelde Z. H. W. G. mede, dat de datum van geboorte niet was 27

doch 28 April 1754.

De uniform is zeer waarschijnlijk die welke door de officieren der Artillerie in Engelschen dienst

werd gedragen.

Andere souvenirs, dan de hierboven vermelde, zijn niet in het Museum aanwezig.

E naam van den 2^^^ Kapitein T. C. AMMAN komt niet voor in de aanteekeningen

Stamboeken, noch in de Staten van dienst, berustende bij het Ministerie van Oorlog.

Wij wetên alleen, dat hij bij brief van 2 May 1794 (get.) B. E. PARAVICINI
Dl CAPELLI en gericht aan den Doorluchtigen Vorst en Heer (PRINS WILLEM V) werd

aangewezen om te dienen bij het te Breda met den meesten spoed te formeeren Detachement

Rijdende Artillerie.

Daar de 2^^ Compagnie der Brigade door de benoeming der 2 Kapiteins voor den dienst

te velde zonder Chef bleef, werd door den Generaal PARAVICINI voorgesteld den Kapitein EICHLER

bij de 2"^® Compagnie over te plaatsen.

In 1795 werd aan den Kapitein AMMAN eervol ontslag verleend.

. DE PARAVICINI DE PESTALOZZÏ was volgens het Naamregister van 1792 sedert 26
Januari 1786 reeds aangesteld tot Onder-Lieutenant der Artillerie, en diende in 1792, vóór
hij tot i®^®" Lieutenant bij de Rijdende Artillerie werd aangesteld, bij de Lijfcompagnie
van het eerste BattailJon van het Regiment Artilleristen PARAVICINI Dl CAPELLI, in

guarnisoen te Breda. Het eed- en Commissieboek van de jaren 1782—1792 vermeldt op bladz. 165:
>0p Acten van Zijne Hoogheyd van 15 October 1787 op den 28 Februari 1788 Acten van

Commissie gedepecheert voor ANTOINE DE PARAVICLNI DE PESTALOZZÏ tot Onder-Lieutenant
effectief in de Compagnie van den majoor WILDRIK onder het Corps Artillerye van den Collonel
DU PONT."

Evenals de overige PARAVICINI's, die in het Leger dienden, stamde ook hij af uit Italië. De
stamvader van den tak, waartoe hij behoorde MARTINUS PARAVICINI DIT CAPELLUS leefde in 1420.

FLORIMUNDUS PASCAL geboren 1734 nam den naam aan van PARAVICINI DE PESTALOZZÏ.
Diens zoon ANTONIUS geboren in 1758, gestorven te Weenen in 1816, (de oud-Rijder) was

in Staatschen dienst getreden; den zö^ten januari 1786 aangesteld tot Onder-Lieutenant der Artillerie
diende hij m 1792 als zoodamg bij de Lijfcompagnie van het eerste Battaillon van het Regiment
Artilleristen, in guarnisoen te Breda.

Zijn naam komt in den geslachtsboom der PARAVICINI's (Ned. tak) slechts ééns voor.
Bijzonderheden aangaande zijn persoon, zijn na het in 1793 aan hem verleend eervol ontslag niet bekend.
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AN den Lieutenant C. VAN DEELEN (LEONARD, ALBRECHT, CARL Baron

VAN DELEN) zijn ons meer bijzonderheden bekend.

Geboren den 29^^®" Juni 1767 op Huckelhoven, genoot hij het onderricht van zijn

Grootvader, (de beroemde Berlijnsche, daarna Petersburgsche natuur- en wiskundige, Professor

LEONARD EULER) te St. Petersburg, trad in dienst bij de Russische artillerie onder PRINS

POTEMKIN, was Adjudant van den Generaal EULER tijdens den oorlog in Finland, en werd

den 2 Februari 1793 aangesteld tot Lïeutenant bij de 2^® Compagnie der Brigade

Rijdende Artillerie. Toen hij in 1795 zijn eervol ontslag bekomen had, diende hij verder bij de Hollandsche

Brigade in Engeland.

Na den vrede van AMIËNS (27 Maart 1802) was hij leeraar in de v/iskunde te Dillenburg,

vervolgens Inspecteur van den Algemeenen dienst van den Waterstaat in het Koninkrijk Holland, in

welke betrekking hij den Generaal KRAIJENHOFF bij zijne rivierpeilingen veel dienst bewees; in

18 n ingenieur-en-Chef des ponts et chaussées in het Departement van de Lippe.

Na den val van NAPOLEON I trad hij als Majoor in Pruisischen dienst onder den Veldheer

FRED. WILH. Freiherr VON BÜLOW, nam deel aan de Veldslagen bij Laon-Soissons enz., werd

den Juni 1814 benoemd tot ridder der Koninklijk Pruisische Militaire Orde van Verdiensten en

den Augustus 1815 begiftigd met de Militaire Willemsorde, wegens zijnen in den slag van

Waterloo betoonden moed.

Hij was in 1815 Majoor van den Generalen Staf bij de 3^® Divisie Generaal CHASSÉ.
Na den vrede aangesteld tot Inspecteur der 3^® Divisie van Waterstaat en Publieke werken,

stierf hij den Mei 1821 te Mons, als lid der Afdeeling van het voormalig Koninklijk

Nederlandsch Instituut van Wetenschappen.

Zijne krijgsbedrijven in 1794 zullen we in het 2^® Gedeelte van dit Hoofdstuk vermelden.

Wanneer men ooit spreekt van een veel bewogen leven, dan is dat van den Baron C. VAN DELEN

daaronder voorzeker te rangschikken, en zijn naam van merkwaardig Edelman is ten volle verdiend.

VAN DER MUELEN (LOUIS) geboren te Zutphen den 20^^®"^ December 1774, was de

zoon van M'" JAN, CAREL VAN DER MUELEN, Heer van Bleyenburg.

Na zijne benoeming tot Onder-Lieutenant bij de 2^® Compagnie der i^^® Brigade,

bleef hij bij die Compagnie, was tegenwoordig bij den Veldtocht in Vlaanderen en

ontving in 1795 ook op zijn verzoek eervol ontslag. Hij begaf zich nu in den zeedienst, diende als

Luitenant ter Zee tot 1803, en werd rijksontvanger te Enschedé.
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Zijn broeder J. C. C. VAN DER MUELEN, geboren den agaten Mei 1776, was Lieutenant bij
de voetartillerie en stierf in 1794 den heldendood.

Nog was er een J. C. VAN DER MUELEN bij de Dragonders tijdens de Bataafsche republiek.
Deze bijzonderheden werden ons medegedeeld door de Heeren P. A. VAN DER MUELEN,

M>- P. J. G. VAN DER MUELEN en J. C. VAN DER MUELEN, respectievelijk te Almelo en

's-Gravenhage woonachtig.

NDER de Emigrés behoorden de broeders C. T. X. DOUDARD DE LA GRÉE en
C. D. DOUDARD DE LA GRÉE.

De laatste was de Rijdende Artillerist, in het Naamregister van 1794 vermeld als

C. D. DE LA GRÉE.

De familie stamde af uit Grenoble.

Den 26^^^" Februari 1793 ontvingen zij de order van den PRINS ERFSTADHOUDER om

zich naar Dordrecht te begeven, teneinde in Staatschen dienst te worden gesteld.

De Kapitein DOUDARD DE LA GRÉE was de eenige van de Emigrés, die in 1814 in
Hollandschen dienst terugkeerde als Capitein. Hij werd bevorderd tot Majoor en tot Luitenant-

Kolonel in 1818.

Na het in 1795 aan den Onder-Lieutenant DOUDARD DE LA GRÉE verleend ontslag is niets
meer aangaande hem bekend.

OOALS wij reeds in den aanvang zeiden, had de Rijdende Artillerie veel aan de bekwaam

heden van den Adjudant J. F. SEEGER te danken.

In zekeren zin was SEEGER de vader van het Korps Rijdende Artillerie.

Toen eenmaal het bevel was gegeven tot het met spoed in gereedheid brengen der ̂ 2 Brigade
te Breda, werd SEEGER, die zich in Mei 1794 te 's Gravenhage bevond, bij missive van den Generaal
PARAVICINI dd. 23 Mai aan den ERFSTADHOUDER voorgedragen om ̂ ^zich ten spoedigste te begeveji
naar Breda^ en daar tegenwoordig te zijn tot het in ontva^igst nemen van alles wat tot de bediening
van den Train ge'èinployeerd zoude worden en te zorgen dat alle vereischtenSy paarden en tuigen^
inmiddels de aankomst van den Capitein VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT aldaar, behoorlijk
gesorteerd werden, geborgen en gade geslagen \

De Lieutenant SEEGER ging ook werkelijk naar Breda en was tegenwoordig bij de
aankomst der Detachementen uit Utrecht en uit Zutphen.

De losse dienststaat hem betreffende, berustende bij de III Afd. D. v. O. vermeldt onder de
Gevechten en Veldslagen;

Bij het beleg van Willemstad.
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Na in 1795 zijn eervol ontslag te hebben gekregen werd SEEGER benoemd tot Capitein

Directeur der Artillerieschool te Breda. Aan het hoofd der twee andere scholen, respectievelijk te
Zutphen en Groningen stonden de Capiteins VOET en KUYPERS.

SEEGER was groot wiskunstenaar. Den 10^^^ September 1805 werd hij als Lieutenant-Colonel

geëmployeerd bij het Depot Generaal van Oorlog voor de Géodesische Calculs tot de Constructie

van de Waterkaart van Holland vereischt wordende.

Den 4^=" November 1809 werd hij weder chef van de élèves der Artillerie en Genie bij de
Militaire School te 's Gravenhage.

Na de inlijving kreeg hij de betrekking van Chef de Battaillon bij de Ecole d'application
d'Artillerie en du Genie te Metz.

Hier bleef hij tot Maart 1815 en vertrok toen naar Antwerpen als Luitenant-Kolonel Directeur

bij de Constructie-winkels aldaar.

I

f



A. VAN HOEY VAN OOSTÉE
Kapitein der Rijdende Artillerie.
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N het begin van 1880 werd aan het Korps officieren in bruikleen afgestaan, (onder

beding, dat indien het Museum werd opgeheven, het weder aan Mevrouw de Wed*»

J. J. J. MILDERS geb. GRUNEBOSCH, of aan hare erfgenamen zoude worden terug

gegeven) het portret (pastel) van den oud-Rijder A. VAN HOEY VAN OOSTÉE, Capitein der

Compagnie van de 2^^ Brigade Rijdende Artillerie, tevens Commandant en oprichter der Brigade.

Het portret in 1797 vervaardigd te Lingen, hoog ongeveer 65 cM. en breed 55 cM. met lijst,

stelde den Capitein voor in de Uniform der Rijdende Artllerie.

Toen het den April 1887 werd teruggevraagd door de familie, was men wel voornemens om

er een Copie van te laten maken, doch men kwam hier niet toe en bijzonderheden omtrent het leven

van den Commandant der 2'^'= Brigade Rijdende Artillerie werden niet bekend.

Wel bestond er een Genealogieboek door den Kapitein VAN HOEY eigenhandig geschreven,
doch aan dit boek was een geheele familiegeschiedenis verbonden en het werd niet gaarne ter

inzage afgestaan.

Door de welwillendlieid echter van Mevrouw de Douairière VAN CITTERS—VAN HOEY—

SCHILTHOUWER, eenig overgebleven kleinkind van den Generaal VAN HOEY—SCHILTHOUWER

VAN OOSTÉE, kregen wij inzage van het kostbare familiestuk en zijn wij dientengevolge in de
gelegenheid zeer veel interessante zaken uit diens leven mede te deelen.

Zijn groote voorliefde voor alles wat op genealogisch gebied betrekking had, deed den Generaal

VAN HOEY een nauwgezet onderzoek instellen naar alles, wat op zijne familie betrekking had.

Deze existeerde al sedert meer dan 300 jaren. Op verschillende wapenborden in de kerk te

Gorinchem prijken de namen van het geslacht VAN HOEY.

Het origineele of eigenlijke wapen der familie was een rood hart (hert) op een zilver velt, en

hoezeer het tegen de Blazoen- of Wapenschildkonst streed, om twee metalen op een te leggen, als
zilver op goud, of omgekeerd, was *t echter zeker, dat het wapen der familie VAN HOEY gouden
leliën op een zilveren grond moesten zijn, doch geen zwarte leliën.

Dit was zeker een eigenzinnigheid van den schilder uit latere dagen.
Moeilijk was de taak, die de Generaal VAN HOEY zich had voorcfenomen, en sfeen wonder,

O  ' O »

want hoe ouder een geslacht, hoe onzekerder zijn oorsprong; onze voorouders toch over het

algemeen genomen, waren meer gewoon groote dingen te doen dan te beschrijven, en zoo zij al
schreven, zoo waren hunne blinkende zwaarden de pennen, en het vergoten bloed der vijanden de
purperen inkt, waarmede zij menig onuitwischbaar karakter te boek gesteld hebben. De eerste bekende
nu uit het Geslacht was GERARD VAN HOEY.

De Generaal was een der acht broeders VAN HOEY SCHILTHOUWER, zoons van JOHAN
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VAN HOEY—SCHILTHOUWER; van deze dienden zes als officier in 's lands militairen dienst en

twee als officier in 's lands zeedienst; allen verzochten in 1795 hunne demissie om trouw te blijven

aan het Huis van Oranje.

Zijne moeder was C. B. M. VAN OOSTÉE. Geboren den 30^^^" Juni 1756 te Gorinchem, werd
VAN HOEY den achten Februari 1769 Cadet-canonnier in de Compagnie van den Luitenant-Generaal

DE CREUTZNACH, Chef van het Korps Artilleristen; 13^^" Mei 1772 Cadet-Bombardier Surnumerair;

9*1"^ September 1772 Effectief; Maart 1773 Onder-Lieutenant surnumerair; Januari 1776

Onder-Lieutenant Effectief; Februari 1780 Eerste Lieutenant of Ordinair Meester Vuurwerker-

Surnumerair; Januari 1785 Effectief. Hij was toen in garnizoen te Bergen op Zoom; later was

hij langen tijd in Nijmegen, ook in Bommel, Arnhem, Zutphen, Doesburg en andere Geldersche plaatsen.

Den October 1794 was hij te Zutphen.

Den November 1787 werd hij Capitein-Lieutenant titulair en 10® Februari 1788 Capitein-

Lieutenant Effectief.

In het Naamregister van 1792 staat hij vermeld als A. VAN HOEY VAN OOSTÉE, Com
mandant van de Compagnie van het 3*^^ Battaillon van het Regiment Artilleristen in garnizoen

te Zutphen.

Den 2 2sten Februari 1793 werd hij aangesteld en gecommitteerd tot Capitein van eene Compagnie

Artilleristen te Paerdt, met de opdracht van de 2^^ Brigade Rijdende Artillerie te Zutphen nieuw op

te richten.

Als herinnering aan vroegere tijden deelt VAN HOEY mede:

»Den 23 Juny 1766 kwam Zijne Doorluchtige Hoogheid WILLEM V met Z. H. den PRINS VAN

WILBURG van 's Bosch naar Gorinchem. Z. D. H. ontnugterde zich met zijn Hoog gezelschap ten huyzen

van mijn Vader JOHAN VAN HOEY SCHILTHOUWER ABR. zoon. Aan 't Veer wierdt Zijne Hoogheid

door de Regeering met hunne Drossaard aan 't hoofd, gecomplimenteerd; van de Stadswallen wierden drie

Saluuten ieder van 11 Canonschoten gedaan; 't Garnisoen paradeerde buiten de Poort op den Dijk; te voet
wandelde Z. H. door de Stadt, geëscorteerd door een Luitenant en 12 Sergeanten van de Borgerij; alle de
straaten waren met Eereboogen verciert, en de gewapende Burgerij paradeerde in de straaten, tusschen
welken Z. H. doorging.

Welk een verschil in denken, voegt hij er bij, over die Brave Prins, toen of in 1787 en latere dagen."

Aangaande zijne Militaire aangelegenheden zegt VAN HOEY:

>In 1787 ging ik in Pruisisschen dienst over en was Generaal-Adjudant van den HERTOG van

Brunswijk met de rang van Capitein; Maakte de Campagne van Holland mede, nam een sterk Detachement
Troepens en Patriotten aan den Arkelschen Dam gevangen met 4 Hoezaren, die ik bij mij had.

Na geeindigde Campagne trad ik weder in Hollandschen dienst.

In 1793 diende ik te Velde; marscheerde den 22e Februari 1793 uit Arnhem naar Nijmegen, vandaar
over Gorinchem met mijn Detachement naar de Dordtsche waardt en over Willemstadt naar Breda; joeg
mede de Franschen uit die plaats;

in 1794 maakte ik de Campagne mede in Brabant.
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Den 27e October 1794 van Zutphen naar Nijmegen; aldaar commandeerde ik de Artillerie; bij het

evacueeren der Vesting weder naar Zutphen en aldaar krijgsgevangen geworden.

Met mijn Brigade uitgemarscheerd naar Utrecht, toen naar Loenen en veivolgens naar Maarse.

Hier eindigde mijn eerste militaire loopbaan.

En toen mij niet meer, in de order van zaaken ingevoerd, willende schikken, nam ik op den i6«Juny

1795 mijn demissie, begaf mij met der woon te Woerden; van hier den 15e Augustus 1795 verliet ik met

Vrouw en kinderen het Vaderlandt, etablisseerende ons te Reinen.

Van Reinen ging ik onder de orders van onzen PRINS te Thristeringen, van hier naar Breemen, van

daar naar Wustfleet in Hannover, alwaar ik de onze commandeerde, toen weder van daar naar Breemen en

van hier naar Lingcn, de hoofdstad van dat Graafschap, en eindelijk van Lingen naar het adehijke Huis

Slangen — gelegen bij Freeren, toen Pruisisch gebied."

In 1799 hielp VAN HOEY nog mede om de expeditie in het Oostelijk gedeelte van het land voor

te bereiden, reisde den 3isten juh ng^r London en keerde van daar den 29®^®» Augustus d.a.v. met

gewichtige depêches aan den ERFPRINS te Lingen terug.

Verder zegt hij:

>Onze familie verloor veel van hare luister na 't uiterlijk aanzien, als hebbende alle getrouw aan

hunne Plicht en uit liefde van hun Vaderland zich niet aan willekeurig oppergezag willende onderwei"pen,

hunne aanzienlijke posten in 't Militair nedergelegd."

Tot 1813 bleef VAN HOEY in Duitschland gevestigd: na 1804 te Munster en te Cassel.

Na de gezegende omwenteling in ons Vaderland, werd hij den 14^®" Februari 1814 door den

Souvereinen VORST benoemd tot Luitenant Kolonel bij het nieuw opgerichte 4"^ Bataillon Artillerie

Landmilitie; den 18^®^ Maart 1814 Colonel-Titulair bij den Staf der Artillerie (deze aanstelling moest

gerekend worden, alsof zij op den eersten Februari 1814 ware geschied.)

VAN HOEY commandeerde toen het geheele Corps in naam van den absenten Inspecteur-

Generaal W. DU PONT.

Den 26®'®'^ Maart 1815 was hij Kolonel Effectief, belast met het toezicht over alle de Bataillons

Artillerie Militie; den 21®^®'^ April 1815 Generaal-Majoor; den 24®^®" Mei 1821 Ridder van de 3"^®

Klasse der Militaire Willems Orde; den 29®^®° December 1830 Luitenant-Generaal en als zoodanig

gepensionneerd.

Hij stierf te 's-Gravenhage den 12'^®" April 1839.

Harde slagen werden den Generaal in zijn leven toegebracht; drie zijner zonen sneuvelden op

het veld van eer; toch bleef hij staande als de eik, om wiens kruin de stormwind loeit.

Omtrent zijn zoon BOUDEWIJN zegt Zijne Excellentie:

>Tot onze bittere droefheid is ook onze brave zoon BOUDEWIJN den 13e December 1832 bij de

verdediging van het Kasteel van Antwerpen roemrijk gesneuveld en aldaar begraven. Hij was eerste

Kapitein van de Artillerie, Ridder van de Militaire Willemsorde 4de Klasse en van het Metaale Kruis.

Eenige officieren van de Artillerie hebben op den 5dea Juli 1834 in de Nieuwe kerk te Delft een

marmeren gedenkteeken doen plaatsen ter gedachtenis aan de gesneuvelde Kapiteins SCHUTTER en OOSTÉE."
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Eere hunne nagedachtenis!

Het portret van den oud-Rijder werd ons welwillend ter reproductie en ter opname afgestaan

door den Majoor S. BISSCHOP, Directeur van de Artillerie-Schietschool te Oldebroek, wiens echtgenoote

eene afstammelinge is van den Generaal VAN HOEY, en is onder dankbetuiging in het Museum
opgenomen.

Nog was er in het Genealogieboek van den Generaal VAN HOEY een portret aanwezig in
de uniform van Capitein der Rijdende Artillerie.

Wij geven ook dit als zeer merkwaardig hier terug.

Het portret, uitstekend geteekend in originali draagt tot onderschrift:

ADOLPH

VAN HOEY SCHILTHOUWER

VAN OOSTÉE. Natus 30 Juny

175Ö.

De handteekening onder het gereproduceerde portret vonden wij in het meergenoemde Genealogieboek,
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lETER IN DE BETOU, 2^^ Kapitein der Eerste Compagme van de 2^^ Brigade, werd

geboren den 22^^^ Februari 1756 te Nijmegen en was de zoon van HENDRIK, JAN,

JACOB, COENRAAD IN DE BETOU.

Zooals blijkt uit de officieele aanstelling, waarvan het daaraan gehechte groot zegel nog onge

schonden is bewaard, werd P. IN DE BETOU >den Februari 1793 aangestelt en gecommitteert tot

Tweeden Capitein effectief in de Compagnie van den Capitein VAN HOEY VAN OOSTÉE."
De verschillende rangen vóór zijne aanstelling doorliep hij

bij het Regiment Artilleristen PARAVICINI Dl CAPELLI.

Den December 1783 was hij als Eerste Lieutenant

in vaste commissie gesteld bij de Provinciale Hollandsche Maga

zijnen van Oorlog, en den 28^^®^ October 1785 aangesteld als

Commandeur van de Generaliteits Stapel en Constructie magazijnen

te Dordrecht. Den 22^^®° van Sprokkelmaand 1792 werd hij

benoemd tot Kapitein.

Bij de oprichting der Brigades Rijdende Artillerie wordt

zijn naam meermalen genoemd.

In de eigenhandig door P. IN DE BETOU als colonel

geschreven en als zoodanig onderteekenden Staat van Dienst in

dato, sHage den i® van Slagtmaand iSio" vonden wij:

»NB. Geene Veldtochten mede gemaakt, ten waare daaronder begrepen mogten worden, de

Campagnies van 1780, 1781 en 1782, in welk tijdvak hij de Artillerie en Artillerie Trein, tot defensie der

Hollandsche Kusten, van Zandvoort bij Haarlem af, tot aan den hoek van Holland bij s'Gravezande toe,

gecommandeerd heeft, mitsgaders het, onder de orders van den Generaal DU MOULIN, Directeur Generaal

der Genie, in Staat van defensie stellen en monteren der Batterijen en posten, op het Yland van Dordrecht

en het Land van Strijen tot aan de Buitensluis, in den Jaare 1793".

1795 nam IN DE BETOU zijn eervol ontslag, doch ontving den 8® van Hooymaand 1795
zijne aanstelling tot Lieutenant Colonel en tweeden Inspecteur van 's Lands Artillerie constructie en

andere magazijnen van Oorlog. In 1801 bekleedde hij nog denzelfden rang.

Achtereenvolgens diende hij nog in de volgende betrekkingen: (Staat van Dienst)

ïden 29® van Wynmaand 1804 — Lieutenant Colonel van het 4® Battaillon Artillerie en Eersten

Inspecteur van *s Lands Grofgeschutgieterij, de Artillerie Constructie en andere Magazijnen van Oorlog;

den 28® van Zomermaand 1805 — Lieutenant Colonel bij den Staf van het Corps Artillerie,

en daarbij als voren eersten Inspecteur gebleven;

den 28® van Lentemaand 1806 — Colonel en tlians gechargeerd met de Directie van het

Materieel der Artillerie in de Directie van het Noorden en der Schelde."
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In het Naamregister der officieren van de Koninklijke Hollandsche Armée van het jaar 1807

staat hij vermeld als Ridder en Colonel bij den Staf van het Regiment Artillerie met de functiën
van Eersten Inspecteur der Magazijnen van Oorlog.

Den yden Januari was hij benoemd tot Ridder der Koninklijke Orde van Verdiensten. De
aanstelling, geteekend door »Le Grand Chancelier des ordres du Royaume, M. VAN DER GOES,"
werd ten geschenke ontvangen van den toenmaligen Kapitein der Artillerie P- J. IN DE BETOU.

In de ranglijst der hoofdoffi

cieren van 1808 vinden wij IN DE

BETOU als Kolonel en Sous-Directeur

in de i® Directie van het Corps

Artillerie en Genie; eveneens als zoo

danig in de Koninklijke Almanach voor

den jare 1809.

Den November 18jo ver

zocht de Kolonel IN DE BETOU om

op pensioen te worden gesteld. In

het door hem te dier zake aan Zijne

Excellentie den Minister van Oorlog

ingediend request wees hij >op zijn

meer dan 38 jaren onafgebroken diensttijd, waarvan 30 jaren waren besteed aan het Constructie

vak der Artillerie."

Het pensioen werd hem verleend.

Den 25'^ Maart 1812 volgde zijne benoeming tot Ridder der Keizerlijke Ordre de la Réunion.
De aanstelling, ook een geschenk van den reeds meer genoemden Kapitein, was gericht aan:

Monsieur P. IN DE BETOU, Colonel pensionné i Arnhem.

Na het herstel van Neêrlands onafhankelijkheid, keerde de Oud-Rijder in dienst van den
lande terug.

Den 11^" Maart 1814 ontving hij zijne benoeming tot Luitenant-Kolonel Directeur der Magazijnen
te Delft met rang van Kolonel, en die van Kolonel effectief den 26^" Maart 1815; hij woonde als
zoodanig te 's Gravenhage.

Als Generaal-Majoor effectief en Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw overleed

Z. H. E. G. in het laatst van January 1824.

In de registers van de Groote Kerk te s Gravenhage, komt blijkens het Algemeen Nederlandsch
Familieblad, jaargang 1894, aflevering i en 2 blz. 11 het volgende voor:

>De Hooggeboren en Gestrenge Heer PIETER IN DE BETOU, Generaal-Majoor in dienst van Zijne
Majesteit den KONING DER NEDERLANDEN, heeft gekocht 23 Febr. 1811 een graf in de Groote of
St. Jacobskerk te 's Gravenhage, enz.

Ordre royal des Mérites. Ordre de la Réunion.
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Den loe Januari 1822 overgeboekt ten name van den WelEd. Geb. en Gestr. Heer PIETER IN DE

BETOU, Generaal-Majoor enz. enz. blijkens acte van koop in dato den 25e Febmary 1818.

Den 29e January 1824 geopend voor PIETER IN DE BETOU, oud 6l jaren.

Den le Meij 1824 overgeboekt ten name van den WelEd. Gestr. Heer JAN, KOENRAAD, HENDRIK
IN DE BETOU, le Luitenant der Artillerie."

Deze laatste was een der zonen van den Generaal-Majoor P. IN DE BETOU.

Ter herinnering aan zijn Voorvader werd door den Kapitein F. J. IN DE BETOU nog aan het
Museum vereerd een sjerp, door den oud-Rijder gedragen, na diens terugkeer in den dienst van den
Lande. Zijn portret werd ons door Z. H. E. G. welwillend ter opname in ons werk afgestaan.

E I®'® Lieutenant A. MATACK, in de Naamregisters vóór 1794 wordt hij geschreven
MATAK, was voor zijne aanstelling bij de Rijdende Artillerie reeds sedert i Januari 1785
Onder-Lieutenant effectief in het Regiment Artilleristen PARAVICINI DE CAPELLI, volgens

het eed- en commissieboek >in de Compagnie van Captein BERLOO", en diende in 1790 en 1791 bij
de 5*^® Compagnie van het Battaillon, in 1792 bij de 4*^^ Compagnie van hetzelfde Battaillon in
guarnisoen te Breda.

Van zijne krijgsverrichtingen is niets bekend.

In 1795 werd hem eervol ontslag verleend. Later komt zijn naam nergens meer voor. Familie
leden van dezen naam zijn niet opgespoord kunnen worden.

. VAN THIELEN, sedert 1790 Onder-Lieutenant titulair, en in 1792 bij de 3® Compagnie
van het 4^ Battaillon van bovengenoemd Regiment in guarnisoen te Zutphen, den 20^

December 1793 bevorderd tot Lieutenant bij de Rijdende Artillerie en in 1795
eervol ontslagen, was in 1793 bij de verdediging van Geertruidenberg, en woonde de

campagne bij in Vlaanderen. Tijdens de campagne ontving hij zijne aanstelling als Rijdende Artillerist.
Bij de Compagnie VAN HOEY dienden nog de Onder-Lieutenants W. B. E. PARAVICINI Dl

CAPELLI en J. VAN TROJEN.

Geen van beiden worden vermeld in de Naamregisters vóór 1794.
De naam der PARAVICINI's is sedert meer dan anderhalve eeuw bij het Wapen der Artillerie

met eere bekend. Van ouder tot ouder dienden zij daarbij in verschillende rangen en betrekkingen.
Waar de plicht hen riep, waren zij vooraan, en meer dan een liet zijn leven op het slagveld;

hun geslacht was reeds in het begin der 15e eeuw in Italië bekend.

CASPAR PARAVICINI Dl CAPELLI (de Stamvader van den Nederlandschen tak der familie)
vestigde zich omstreeks 1640 te Chur in Zwitserland, en had 3 zonen en 2 dochters. Zijn zoon
JOHANNES, geb. 1638, huwde drie malen en liet vele afstammelingen na.

De oudste zoon JOHAN CASPAR, geboren 1660, overleden 1763 (dus 103 jaren oud) was
Capitain bij de Zwitsersche gardes, bij het Regiment van Linie in dienst van den Lande.
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Deze had verscheidene kinderen, waaronder JOHAN DAVID, Kapitein in HoUandschen dienst

en ELIAS, geboren 1739, eerst als Officier bij de Artillerie op Ceylon, later Majoor-Commandant

aldaar 1785—1795.

De oudste zoon BARTHOLOMEUS EDUARDUS, geboren 1724, overleden 1810, was Generaal-

Majoor der Artillerie.

Op dezen volgde zijn eenige zoon JOHAN GASPAR, geboren 1752, overleden 1825, Generaal-

Majoor der Artillerie. Ook deze had vele nazaten, waaronder:

WILLEM BARTHOLOMEUS EDUARD, geboren 1778, overleden 1848.

2^ ELIAS, geboren 1785, sneuvelde of stierf in Rusland in 1812.

3e. JACOB PETER, geboren 1789, sneuvelde in Rusland in 1812, bij Wilna.

4^. JOHAN CHRISTOFFEL, geboren 1794, overleden 1839, Kapitein der Artillerie.

5^. LOUIS HENRI, geboren 1801, sneuvelde in 1832 op het kasteel van Antwerpen.

W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI was gehuwd met HENDRIKA JUSTINA VAN OLDEN-

BARNEVELDT, gen. WITTE TULLINGH en had een zoon JOHAN JACOB EDUARD, geboren

1810, overleden 1887 (Majoor der Artillerie). Ook deze was gehuwd met een WITTE TULLINGH

(de naam bij de Bereden Artillerie zeer bekend) en liet twee zonen na, van welke de jongste JOHAN

GERARD JULIUS, geboren 1838, nog in het leger dient. Deze heeft geen zonen.

De Generaal-Majoor B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI, sedert 1794 als zoodanig benoemd en
reeds als Kolonel toegevoegd aan den Grootmeester der Artillerie, werd op zijn verzoek gepensionneerd
in 1795; '7^9 hij benoemd tot Eereburger van Chur; in 1808 werd hij benoemd tot Ridder
der Orde van de Unie.

De Generaal-Majoor J. C. PARAVICINI Dl CAPELLI was in 1769 Onder-Lieutenant; 1774
Ordonnance Officier; 1781 Capitein-Lieutenant; 1787 Capitein; 1793 Majoor; 1806 Generaal-Majoor;
i8o8 Inspecteur-Generaal.

Hij was bevelhebber der Artillerie van 18 Juli 1803.

Uit die betrekking werd hij eervol ontslagen en den 15®" October 1806 benoemd tot Generaal-
Majoor.

IJN zoon W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI, de oud-Rijder, geboren te Zutphen den
Februari 1778 en overleden te Kralingen den April 1848, werd in 1792 reeds

aangesteld als Onder-Lieutenant.

Volgens de aanteekingen uit het Stamboek Officieren (N^ 113, folio i te *s Gravenhage) werd hij
eerst den io^° Maart 1794 2^ Lieutenant bij de Rijdende Artillerie.

Op dezen datum zal hij waarschijnlijk den eed van suiveringhe en getrouwigheid hebben afgelegd.
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V. SYPESTEIN vermeldt niet, dat hij in 1795 zijn eervol ontslag bekwam. Hij trad dan ook

in dienst der Bataafsche Republiek en werd den 6^" April 1802 aangesteld tot Capitein. In 1806

commandeerde hij als i® Capitein de i® Compagnie van het Bataillon van het Artillerie Regiment;

in 1814 was hij Luitenant-Colonel in 1816 Colonel-, in 1834 Generaal-Majoor; als zoodanig werd hij

gepensionneerd. Hij was Ridder van het Legioen van Eer en van den Nederlandschen Leeuw.

Het Stamboek vermeldt:

>Op 5 Maart 1794 in de campagne in Staats-Vlaanderen "

In 1812 woonde hij als Kolonel in Franschen dienst de campagne bij in Rusland.

In verschillende stukken vonden wij de onderstaande handteekening:

Cd^

Over de nog volgende PARAVICINrs, reeds vermeld als in Hollandschen dienst geweest, zullen

wij later spreken.

Door den Heer CROOCKEWIT, een neef van den Majoor-Magazijnmeester der Artillerie

J. G. J. PARAVICINI Dl CAPELLI, werd in 1890 de Genealogie van het geslacht opgemaakt en

werden wij door den Majoor in de gelegenheid gesteld daarvan kennis te nemen.

E Onder-Lieutenant J. VAN TROJEN werd in 1795 op zijn verzoek eervol ontslagen.

De Heer J. VAN TROJEN, kantonrechter van Eist, eenig bekend afstammeling,

bezat van den Oud-Rijder geen familiepapieren.
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LRICH HUGUENlN's voorvaderen waren van Zwitserschen oorsprong. De stamvader was

JEAN FERDINAND HUGUENÏN; diens zoon JEAN HUGUENIN kwam met de Zwitsersche

troepen omstreeks 1700 hier te lande en overleed te Yperen in 1740.

Zijne beide zonen JEAN THOMAS en JEAN ROULOF, streden in Staatschen dienst.

JEAN THOMAS woonde in 1747 het beleg bij van Bergen op Zoom, en werd op het Bastion

Pucello door een granaat zwaar aan de hersenpan gewond.

ULRICH HUGUENIN was zijn tweede zoon, geboren den 1^° Februari 1755 te Maastricht. Op

zijn II® jaar reeds benoemd tot Cadet in het Korps Artilleristen der Vereenigde Nederlanden, onder

bepaling van zijn dienstbetrekking, onaangezien zijn jeugdigen leeftijd, in persoon te moeten waarnemen,

werd hij den 30®° Juni 1769 aangesteld tot Cadet-Bombardier en 19 April 1773, dus op 17-jarigen

leeftijd Lieutenant bij het Korps Artillerie.

Hij legde, zijn leeftijd in aanmerking genomen, niet zelf de vereischte Eeden af, doch zulks

geschiedde, zooals uit het onderstaande request blijkt, door den SoUiciteur-militair C. F. MEIJER.

Het Request luidde:

>Ik ondergeschreeven als aangesteld zijnde tot Onder-Lieutenant Supernumerair in het Corps Artillerie,

verklare bij deze te constitueeren en magtig te maeken, de Heer C. F. MEIJER, Agent en Solliciteur-

militair in 's Hage; om in mijn naem' en in mijne ziele voor haer Ed. Mogende de Heeren Raeden van

State der Vereenigde Nederlanden af te leggen den gereguleerden Eed van Getrouwigheid, met beloften

van hetzelve van dezelfde kragt en waerde te zullen houden, alsof zulks door mij in persoon was gedaen

en verrigt, onder obligatie en restrictie als na regten."

Actum Breda 1773 den 4^0 May.

Den 17™ Februari 1780 werd HUGUENIN Ordinaris Mr. Vuurwerker titulair. Van 1781—1783

tijdens den oorlog in Zeeland, bracht hij als Artillerie Commandant onder den Generaal-Majoor DOPFF,

Veere en het fort den Haak in staat van verdediging.

Toen in 1784 de Republiek in oorlog was met Oostenrijk, was hij in commissie om de vesting

werken om *s Hertogenbosch te armeeren.

Den 9®" Maart 1785 werd hij bevorderd tot Ordinaris Mi'. Vuurwerker Effectief in de compagnie

van den Capitein R. MULLER, onder het Corps Artilleristen van den CoUonel DU PONT, zooals tiit

de aanstelling blijkt:
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en gecommitteert, Jiellen en committeer en by deefen tot Capitein van de Compagnie onder de Brigade rydende Artillerifien van bet Corps Artillerie van
itGogpgemelde Zyne Hoogbeid. Geevende hem volkomenlafi^ magt en hevel ̂ defelveplaatje wei en getrouwelyk te bedienen ̂ende dienvolgende onder
meer hooggemelde Heere Generaal^ de Collonels ̂ Lieutenants Cdlonel^ en St. Majors van de Artilierye ̂ ofeenvandefehe ̂ookanderfims by Ons^
Zyne Hoogheiden den Raad van Staate ̂ ofte des lafi hebbendefal hevoolen worden ̂ teverrïgten ende bevorderen alk dgeene totbekit, direBieen
gebruik der Jèlver te Velde, in Be/eegeringen, Togten, ef elders in de Froraieren en Plaatfen deejèr Landen falworden vereifcht^ ook nagelegentheid
de Detachementen ie commandeeren en Chef en voorts de Officieren van den Train ende andere Perfoonen daar by en aan gebruikt wordende, voorfoo
veel in hem is, in baar devoir en ordre te houden, en wyders alles te doen dat een goeden getrouw Capitein van de Artïlleryefc huldig is en beboort te doen-,
agtervolgens de Ksygs - Ordonnanlie ende Aniculbrief op het hekit van dei Oorloge gemaakt ofmg te maaken, ende op aljulken TraWement als heniby
andere Aïïe is of fal worden toegelegt; daar op by zyne Beveihebheren en rydende Artillerie Bedienden, Ons ende de voorjz Landen getrouwelyk
[uilen penen yfon^ eenïg weeder [eggen ̂ en hun ook felkens des vermaandfjnde^ omveigerlyk te laaten Monfleren^ des word den voornoemden

gehouden van hem hier innewel ende getrouwelyk te quyten^te doen den heboorlyken Eedtin handenvan
(  denRaadvan Staate^éergemeld^ en deefe jyne Commijfie te doen regiflreeren^ foo wel in derfelver Secretarye, als by de HeerenStaatenvan

op wiens repartitie by Jalworden betaalt, daar toe hem ook hebooilyke Brieven van Attaché
van de AZ.%t/:p^smCjal worden verleent; ̂t welk gedaan zynde y ontbieden en heveelen Wy allen den
Officieren vm het wijchreeve Corps., en van den Train v'an het Leger., en allen anderen dien V aangaan mag, den voornoem
den ócfyrtc/? \7m^ffefi2vn — - — — als voorfz is te kennen ycnte houden,en dit alles
tot Onfen weeder [eggen ̂ want Wy fidks tot dienfie van den Lande bevonden hebben te behoor en. Gegeeven in ^sGravenhage den
fTpO.

.■7/ A

#



Ter ordonnantie van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal

der Vereenigde Nederlanden.

Ter relatie van den Raad van Staate

der zeiver Landen.
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Op Htuden den ^{ 3

de bovengemelde Eeden, zoo van zuive
ring, als van getrouwheid, in haar Ed.
Mog. CoUegie afgelegd.

In kenniflc van my

YNE HOOGHEID WILHELM.
by der Gratie Gods Prince van Orange en NafTau, &c. Sfc. &c. Erffladhouder, Erfgouverneur

en Erfcapitein Generaal en Admiraal van de Provincie van Hollanden Weftvricsland,

mitsgaders de GECOMMITTEERDE RAADEN VAN DE STAATEN VAN HOL

LAND EN WESTVRIESLAND, doen te weeten: Dat Wy gezien en gevlfitecrt
hebbende de geannexeerde Commiflle, dezelve houden voor geinterineerd, en dat Wy die overzulks in

_  j in,
C£r77i^£l.^^'Bin

Onzen Regiftere hebben doen regillreeren, zoo dat^in conformité van dien,

Jt /r. ü irr^Tiae. ty\/ï , J-
(^nzaamentlyk Zyne onderhebbende Bev^hebberen tïUr^fTt/lc/yVT^^piQ "netaallng als inT de geannexeerde

CommiOie, by Ons verzorgd zal werden na behooren, mits zig in alles gedraagende na de Ordres van
het Land, op poene, dat Wy deeze houden voor niet geinterineerd of geadmitteert, nog in de betaa-

linge geconfemeerd: En mits doende den Eed van zuiveringe volgens het Formulier, vervat in haar

Ed. Groot Mog. Refolutie van den 26 Maart 1^75, als meede den Eed van getrouwheid op het For
mulier, vervat in haar Ed. Groot Mog. Refolutie van den 25 Augufty 17479 het welk gedaan zynde,

laften Wy, dat deeze in Onze Financie zal werden geprefenteert, om aldaar geinterineerd en gere-

giftreerd te worden na behooren.

Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande den r •

Ter Ordonnantie van Z'ÏNE HOOGHEID
en de GECOMMITTEERDE RAADEN.



Groot-Zegel aan de Aanstelling U. Huguenin gehecht.
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»Omme te maaken de vuurwerken^ die tot 's Lands dienste noodig geacht sullen worden

en daarmeede in het Leeger^ op Togten en in beleegerde steeden of sterkten hem te laaien

vinden^ den vijand alle mogelijke afbreuk te doen^ daar en soa het hem bij dengeenen van ons

lasthebbende sal worden geordonneerd en bevoolen^ volgens de Instructie op sijnen dienst

gemaakt of nog te maakenl *

Zijne voorliefde ook voor geniezaken, was oorzaak dat op hem de keuze viel om op te treden

als Lieutenant-Ingenieur en was hij als zoodanig werkzaam aan de Grebbe-Knie tot in het begin van

1787, waarna hij geattacheerd werd aan den Commandant der troepen in de Provincie Utrecht, den

Generaal-Majoor VAN DER HOOP te Amersfoort, tijdens de onlusten in die Provincie.

Door dezen werd hij belast om de Artillerie- en Geniewerkzaamheden te Amersfoort te leiden.

Kort daarna vertrok hij op schriftelijken last van Zijne Doorluchtige Hoogheid den PRINCE VAN

ORANGE en NASSAU, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, in dato 14 Juli 1787, tot nadere

ordre naar het Kamp van Zeist als Adjudant en Controleur van de Artillerie, welke zich binnen de

Provincie Utrecht te Velde bevond, onder de bevelen van den Lieutenant-Kolonel GERBADE. Aldaar

werd HUGUENIN den 10®" October bevorderd tot Kapitein-Lieutenant titulair der Artillerie, den 18®"

October 1788 Kapitein Effectief.

Na nog belangrijke commissiën te Utrecht op aanzoek der Staten en onder goedkeuring van

den Stadhouder ten uitvoer te hebben gebracht, werd hem in 1789 opgedragen om eene Artillerie- en

Genieschool te Breda op te richten, waarvan hem de Directie werd toevertrouwd.

Zijn ijver en zijne bemoeiingen hierin werden ten volle beloond, zooals blijkt uit diegenen zijner

leerlingen, die meest alle in hooge rangen bij het Leger gediend hebben.

In 1793 op het tijdstip dat de Franschen door de pen en de wapenen hun doel zochten te

bereiken, waarin de geest der ingezetenen niet vrij van verdeeldheid, en de gistingen van voor en in

den jare 1787 wederom kwamen opbruischen, waarin de Staat bijna geheel alleen op zich zeiven moest

rekenen, was het aan HUGUENIN gegeven het Vaderland mede te beschermen.

Den 11^ Februari 1793 werd hij aangesteld tot Kapitein Commandant Effectief in de compagnie

van den Lieutenant-Collonel PICKHARDT, »Iastende allen en een iegelijk, dien het aangaat hem

daarvoor te houden en te erkennen", zooals in de officieele aanstelling staat vermeld in dato »'sGraven-

hage den 22®° Februarij 1793" geteekend:

W. Pr. van ORANGE.

De val van Breda, op 24 Februari, was oorzaak dat de onderwaterzetting van Geertruidenberg,

alwaar HUGUENIN zich destijds bevond, belet werd; de Franschen waren meester van de twee groote

sluizen-, de vesting kon zoodoende ongemerkt worden genaderd en na een bombardement van 24

uur moest zij zich overgeven.

Bij den veldtocht van 1793 in Vlaanderen en van 1794 aan de Sambre, was hij blijkens het

Extract uit het Stamboek en den dienststaat (Get.) DE HUGUENIN, niet tegenwoordig. Ofschoon de
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aanstelling van den Kapitein ULRICH HUGUENIN tot Capitein van een der nieuw op te richten

Compagnien onder de 2® Brigade van het Korps Artilleristen den datum draagt *22 Februari 1793')

ontving hij zijne aanstelling daartoe eerst den 4™ November d.a.v.

Blijkens >de ofhcieele Driemaandelijksche Lyste der sterkte van het Corps Rijdende Artilleristen"

enz. (Algemeen Rijks-Archief) van den i®" April 1794 en geteekend 'sHage 3 Mei 1794 door den

Generaal B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI, blijkt, dat hij zich toen met Zijne Compagnie te Zutphen

bevond. Zijne Compagnie was toen nog verre van voltallig, vooral wat paarden betreft.

In het Extract Stamboek wordt vermeld:

»In 1794 en 1795 bij de Wnter-Campagne bij de Grebsche linie."

Na Zutphen in staat van verdediging te hebben gebracht, werd hij in 1794 te Amersfoort

geplaatst onder de bevelen van den Generaal PARAVICINI Dl CAPELLI, ten einde werkzaam te zijn

in eenige plaatsen der linie van de Grebbe; daar echter de geest van oproer meer en meer toenam,

werd hij met eenige Officieren naar de vesting Naarden gezonden, ten einde het bevel der Artillerie

op zich te nemen.

In het Extract Stamboek staat hieromtrent vermeld:

iVoorts als Kommandant der Vestinge Naarden, dewelke hij naar Drie malen opgeeischt te zijn

geworden op order van de Staten van Holland bij Capitulatie heeft overgegeven aan den Franschen Generaal

MACDONALD op den 2ten Januari 1795."

U. HUGUENIN.
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De brief van MACDONALD was in het bezit van Mejongvrouwe M. VON HUGUENIN ; wij

laten dezen als facsimilé volgen:

Pfmhre Dtvtjion ds VAmêt da Nord.

LIBERTÉ. PGALITÉ.
V  II IIIII ^ * I L-V-O——'

Quactier Général l ^

Le de Tan troifieme de Ia Rcpubliqae
Franf^aiTe tme et indiviübïei

/zu c<r7z^Ak^jLJXL^ ̂  yui^

^C^'T.CJUfA

De hierachter volgende capitulatie bevindt zich onder de familie-papieren der familie VON HUGUENIN-
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Capitulation faite par Ie Général de division MACDONALD et Ie Commandant de la ville et forteresse

de Naarden pour la Reddition de cette place.

Accordé a rexception que teute espèce d'armes seront

disposés sur la glacis devant les troupes frangaises. La

garnison sera prisonnière de guerre sur parole jusqu'a la

la paix et pourra se retirer ou Bon lui semblera.

Répondu par Tart. précédent.

Accordé par Tart. premier.

Tout Militaire portant les armes, ou se trouvant en

ville par congé ou permission sont prisonnier de guerre,

et seront traités comme la garnison.

Accordé.

Accordé a I'exception que les fraix seront payés par

la République hollandaise.

Renvoyé k l'article premier.

Accordé.

Article Proposé.

Art. I.

La garnison qui consiste en Artillerie sortira après

demain avec les honneurs de la guerre demandant la

Liberté de pouvoir servir ou leur Souverain l'exigerait.

Art. 2.

La garnison composée de divers détachements; il leur

sera permis d'aller joindre leurs compagnies et on leur

donnera a eet Effet les passeports et subaistance pendant

la Route.

Art. 3.

Le capitaine PENNING, commandant une Gompie d'art.

de la pro^nnce d'Utrecht demande la permission d'envoyer

a Ia ville susdite un officier pour prendre les ordres

de leur noble puissance, avec Ia sauvegarde nécessaire

de Rester avec sa compagnie dans cette ville jusqu'a

ce qu'il aye Regu Réponse de leur noble puissance.

Art. 4.

Toute la garnison, ainsi que les Militaires, qui se

trouvent actuellement dans la ville resteront en possession

de leurs biens, leurs bagages et Equipages.

Art 5.

Les officiers de la garnison conserveront leur Epée,

uniforme.

Art. 6.

Les chariots, chevaux et tout ce qui est nécessaire

au transport des Bagages de la garnison, leur sera foumi

par la nation frangaise avec les passeports nécessaires.

Art 7.

Le commandant, Tadjudant ainsi que les officiers qui

n'ont pas de detachement, il leur sera permis d'aller a

la Haye pour rendre compte des ordres qu'ils ont regus.

Art 8

Le Gommis TIERENS, de TArsenal et Magasin, ainsi

que l'inspecteur des fortifications seront compris dans la

capitulation; il leur sera permis de Rester en ville ou

de se retirer oü bon leur semblera.
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Accordé.

Entrera dès aujourd'hui une garnison frangaise dans

Ia vUle.

Refusé.

Toute rartillerie, Munition, arsenal, magasin et Equipage

seront livrés de bonne foi aux commissaires frangais.

Renvoyé k la dédsion des Représentants du peuple.

Accordé.

A la disposition du Général.

Refusé,

Accordé.

Accordé.

Renvoyé a Ia décision des Représentants du peuple.

fait devant Naarden Ie 2e pluvios Tan 3e de Ia

République frangaise une et indivisible.

Le général de la division.

(Signé) MACDONALD.

Art. 9.

Les officiers pensionnés, ainsi que les invalides il leur

sera permis de rester en ville ou de se retirer dans Ia

province.

Art. ïo.

Les troupes frangaises entreront aujourd'hui dans la

place et garderont la porte d'Utrecht.

Art. ïi.

La garnison fournira jusqu'a son départ les sentinelles

nécessaires sur le Rempart.

Art. 12.

Que la ville Restera en possession de tous ses privilèges.

Art. 13.

Qu*un chaqu'un de quelle Reïigion qu'il soit, conserve

Ia liberté entière d'Exercer son culte.

Art. 14.

Que la garnison qu'on mettra dans cette dlle ne sera

pas trop nombreuse.

Art. 15.

Que les troupes, qui y entreront, ne seront pas logées

chez les habitants, mais dans les quartiers destinés a

eet Effet.

Art. 16.

Que les troupes observeront bonne discipline et ne

molesteront aucun bourgeois ou habitant, que la Bour

geoisie et habitants conserveront leur vie, leur bien

et propriété quelconque.

Art. 17.

Que les habitants pourront entrer et sortir librement

de Ia ville pour vaguer k leurs affaires.

Art. 18.

Que les personnes du Magistrat et tous ceux qui

occupent quelque poste ou charge, soit de l'Etat, soit

de la ville, resteront dans leurs fonctions respectives.

fait & Arrêté le 21 Janvier 1795.

(Signé) U. HUGUENIN
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Met de overgave van Naarden was het geheele land in handen der Franschen; de Stadhouder

met zijne familie was reeds den Januari naar Engeland vertrokken.

Door het Bataafsche Gouvernement werd HUGUENIN aangeboden om den Lande als Chef

van het Corps Artillerie te dienen ̂ daar echter zijne gevoelens niet strookten met den geest des tijds

en hij zeer verkleefd was aan het Huis van Oranje, verzocht en ontving hij zijn eervol ontslag en begaf
zich met vrouw en kinderen naar Brunswijk, alwaar hij zich in September 1795 vervoegde bij het
Rassemblement van Osnabrück.

Gedurende zijn eenjarig verblijf aldaar, kreeg hij aanzoek door den Russischen gezant Graaf
CALISTOFF uit Berlijn om in dienst der KEIZERIN, CATHARINA II, over te gaan.

Nadat hij echter vooraf een onderhoud had gehad met PRINS FREDERIK VAN ORANJE, den
Grootmeester der Artillerie, die op dat tijdstip in Oostenrijkschen dienst trad, vond hij meer geraden
zich niet te zeer van zijn Vaderland te verwijderen, en bedankte dien tengevolge den Graaf voor zijn

eervol aanbod.

Kort daarna zich te Berlijn bevindende, werd hem door Z. M. den KONING VAN PRUISEN

aangeboden om in zijnen rang bij het Wapen der Artillerie daar te lande over te gaan, onder voor
waarde, dat hij zich aan een examen, onder voorzitterschap van den Generaal VON TEMPELHOFF

af te nemen, moest onderwerpen.

Dit examen, dat zeer streng was, werd door hem schitterend afgelegd, en naar aanleiding van
dien ontving hij den 16™ Augustus 1796 het Patent als Capitaine von der Armée, eigenhandig door

den Koning geteekend:

en werd hij den 15®° October 1796 benoemd tot Commandant eener Compagnie van het 4® Regiment
Veld-Artillerie te Koningsbergen in Oost-Pruisen.

Naar aanleiding van zijne benoeming ontving hij ook het volgende schrijven van den HERTOG

VAN BRUNSWIJK.
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Zijne nieuwe betrekking aanvaard hebbende werd hem door den Generaal VON TEMPELHOFF
het onderwijs der officieren van dat Regiment opgedragen 5 dit kon zeker aan geen betere handen zijn
toevertrouwd. Niettegenstaande zijne drukke werkzaamheden bleef hij zich aan de wiskunde wijden en
gaf in 1803 een Hoogduitsch werk over die wetenschap in het licht, getiteld :

Mathematische Beitrage zur Weitern Ausbildung angehender Geometer.
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Den 8®" October 1804 ontving hij zijne benoeming tot Majoor bij hetzelfde Regiment en werd

aan hem het patent als zoodanig uitgereikt, eigenhandig geteekend:

Toen in 1805 geschillen gerezen waren tusschen de Pruisische en Russische gouvernementen, werd

hij naar Dantzig gezonden.

Het Stamboek vermeldt:

»i8o5 na de linie aan de Oostzee voor Dantzig in verdedigingsstaat gebracht te hebben, bij de

Reserve armee in het Brandenburgsche tegen de Franschen. Onder de orders van Prince EUGENIUS VAN

WURTEMBERG gediend."

De geschillen eindigden echter op een vredelievende wijze.

Verder:

>1806 en 1807. De Veldtocht in Oost-Pruissen, Polen en Lithauen onder den Pruissischen Generaal

LESTOCQ en naar dien met eene Brigade Pruissische Artillerie gedetacheerd bij de Russische armee.

1807. De affaire bij Pultoks in Polen, en die bij AUenstein, alsook de battaille van Eylau in Oost-

Pruissen."

Op verzoek van den Generaal BENNIGSEN was hij met zijne Divisie bij diens Korps gevoegd.

Daar zijne gezondheid in dien Veldtocht veel had geleden, verzocht hij, nadat de vrede van

Tilsit was gesloten, zijn ontslag uit Pruisischen dienst, dat hem na herhaald aanzoek werd verleend.

Virtos NobilitaL
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Eigenhandig schreef KONING FRIEDRICH WILHELM hem het volgende:

„Xvw ^. ,Cy.Z^.rsy2y^^ /■ 'v^ .X^

De titel van z/iïw was hem door Z. M. den KONING VAN PRUISEN verleend.
In September 1807 keerde hij met zijne familie, na 10 jaren in actieven Pruisischen dienst te zijn

geweest, naar het Vaderland terug.
Niet verlangende om destijds in de gelederen te dienen, was hem zijne benoeming op 15 Novem

ber 1807 als Chef van de 4® Divisie (Artillerie- en Geniezaken) bij het Departement van Oorlog zeer
aangenaam i den 19"^ Mei 1809 werd hij, behoudens deze functiën, uitdrukkelijk benoemd tot Lid van
het Comité Centraal der Artillerie en Genie, waartoe geen militairen van een minderen rang dan
Kolonel mochten benoemd worden.

Bij de inlijving bij Frankrijk hoopte hij alle verdere bemoeiingen te kunnen ontgaan en verzocht
zijn pensioen. Dit gelukte hem echter niet.
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Wel bekwam hij den 31®° December 1810 demissie als Chef der Tweede Divisie, onder dank

betuiging voor zijne in opgemelde qualiteit aan den Staat bewezen diensten, met de kennisgeving van

's Ministers tevredenheid over zijnen ijver en trouwe plichtsbetrachting; doch zijne familiebelangen noopten

hem den i®" Januari 1811 van de Fransche Regeering de aanstelling aan te nemen van: Chef de

Bataillon (Luitenant-Kolonel) en Sous-Directeur der Artillerie.

Tijdens hij zich als Onder-Directeur der Keizerlijke Artillerie te Groningen bevond, werd hij door

het Bestuur van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam, onder de spreuk: >Een onvermoeide arbeid

komt alles te boven" in dato i Augustus 1811 benoemd tot buitengewoon Lid.

In Franschen dienst bleef hij tot 1813 en bevond zich te S' Omer, toen de omkeer van zaken

in ons Vaderland plaats had.

Ofschoon hem door het Fransche Gouvernement aannemelijke voorstellen werden gedaan om in

Franschen dienst te blijven, aarzelde hij geen oogenblik om zijn eervol ontslag te vragen, hetgeen hij eerst den

13®" Mei 1814 ontving, en spoedde zich terug naar het Vaderland om weder zijne diensten aan te bieden.

Hij werd dan ook als Luitenant-Kolonel geplaatst en kort daarop als Kolonel en Inspecteur der

Belgische Artillerie en Directeur der 3® Divisie van het destijds te Brussel gevestigde Ministerie van

Oorlog, speciaal belast om de functiën waar te nemen waarmede de Inspecteur van het Wapen in Holland

was belast, in welke betrekking hij bleef tot de samenstelling van het Koninkrijk der Nederlanden.

In dien tijd was hij werkzaam om in den Veldtocht van 1815 het Leger van materieel te voor

zien, waartoe in Mechelen, destijds een Artillerie-depót, slechts weinige middelen voorhanden waren, die

echter, dank zijne goede directie, toereikende zijn geweest, totdat meerdere benoodigdheden uit Nederland

werden aangevoerd.

Bij de vereeniging van België met Nederland organiseerde hij de Stapel- en Constructie-

Magazijnen te Antwerpen, en bleef met de directie daarover belast tot hij den i®^ Maart 1816 benoemd

werd tot Directeur van 's Rijks Geschutgieterij van ijzeren geschut te Luik.

Bij het aanvaarden van deze betrekking bevond hij deze, voor den Staat zoo belangrijke inrichting,

in een zeer vervallen toestand en voor het oogenblik volstrekt onbruikbaar.

Zijn onvermoeide ijver overwon alle zwarigheden.

Dat zijne bemoeiingen betreffende het Wapen der Artillerie zeer op prijs gesteld werden, blijkt

uit een eigenhandig schrijven van Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, Grootmeester

der Artillerie, een brief voor het Wapen der Artillerie zeer belangrijk, dien wij hier in zijn geheel

laten volgen.
Brussel^ den Maart i8ig,

W B. G. Heer!

> Tot heden toe^ heb ik moeten uitstellen van mijnen dank te betuigen voor Uwen

brief van den 6 dezer maand en de daarbij aan mij toegezondene verhandelingen^ welke mij de

Ltnt. HUGUENIN overhandigd heeft. Ik had denzelven verzocht U vooraf mijne erkejite-

lijkheid te betuigen^ tot dat ik het zoude bij geschrift hmnen doen.
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Het is mij buitengemeen aangenaam geweest door dit geschenk^ op nieuw de bewijzen

te vinden^ van U.W.E.G: htndigheden^ en onvermoeiden ijver voor de wetenschappen^ eyi de

aanwe7iding derzelver op ofis wapen^ en te zien hoe U ten allen tijde gewerkt hebt^ om deze

mede te deelen, en dttsdoende ie trachten de zoo noodige kennisse7i ie verbreiden en bij ajideren

de lust daartoe op te wekken^ waardoor zeker geen gering nut verspreid wordt; en men

hoopen mag, met der tijd officieren te vinden^ uit welke men zoo veel goeds tot welzijn van

ons wapen zal zie^i voortsprtdten^ als ik dagelijks zie dat U.W,E.G: in deszelfs dienstbetrekkingen

aan de Artillerie en aan den Staat toebrengt.

Ik neem deze gelegenheid waar^ om U.W.E.G: tevens een ooge^iblik te onderhouden,,

over eene nieuwe wijze van boorbank voor kanons,, dewelke behalve hare bijzondere inrichting,,

daarenboven nog door een windmolen zoude in beweging gezet worden. Het is de uitvinding

va7t den bij U reeds bekenden^ HUBERT SARTONyVzechanicus te Luik^welkewaarschij^ilijk

dezer dagen U ook reeds daarover zal onderhouden hebben.

Den 25® dezer heeft dezelve mij alhier een model daarvan vertoozid en hier terziggelateUy

om het binnen eenigen tijd wederom af te haalezi..

De akademie der wetenschappezi alhier,, heeft hetzelve onderzocht en aazi het moleziwerk zijzie

volkome goedke^iring toegekend, doch wat de wijze van booren betreft geenezdtspraak willen doen,,
en Z. M. DE KONING heeft het mij door den Minister FALCK mondeling doen toezenden.

Ik ben willens, het naattwkeurig onderzoek der zaak aan U,W,E.G. op te dragen,

heb dit aan den H SARTON te kennen gegeven, en hem gezegd maar eens voorlopig daar

over met U in zamenspraak te treden. U zult nader wanneer de zdtvinder het model wederom

zal teruggehaald hebben, wel eene offlcieele aanschrijving ontvazigezz, om dit te onderzoekezi en

daarvan aan het Def)rtmt: van den Grootmeester der Artillerie rapport te doen.

Wat het molenwerk betreft wil ik gaarne geloven, dat het zeer goed is, hetzelve komt

mij tenminste vrij eenvoudig voor; en dat het mogelijk zoude zijn een boorbank door een

windmolen in beweging ie brezigen, laat zich ook hoorezi, en dat hierdoor een groot voordeel
zoude ontstaan door ersparing der brandstoffen, is ook niet te 07ttkemien,

Maar wat de boorbank betreft, moet ik bekennezt dat ik twijfel dat dezelve zal bevonden

wordezt uitvoerbaar te zijn, gelijk ik aan den uitvinder ook heb te kennen gegeven; vooral om

dat door de middelen van ronddraaijing van het kanon te b&vorderen en te vermenigvuldigen,
ik vrees dat de beweging ligtelijk zal kunnen ongelijk worden, V geen nattmrlijk ook de
naauwkeurigheid der booring moet nadeel toebrezigen ejt de diameter der ziel op deze weize
ligtelijk zal verweidert worden,

Ontva?ig, waarde Kolonel, de verzekering der oytgevehisde achting, waarmede ik onver
anderlijk blijve, U, W.E, G,

Zeer toegenegene
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HUGUENIN's verdiensten zoo openlijk door den Vorstelijken Grootmeester erkend wordende,

mag het geen verwondering baren, dat den 15^ Juni 1891 zijne benoeming volgde tot Ridder der Orde

van den Nederlandschen Leeuw.

Het Virtus Nobilitat sierde de borst van een waarlijk groot man.

Prins Frederik der Nederlanden.

(Brons Museum.)

Een tweede eigenhandig door PRINS FREDERIK aan VON HUGUENIN geschreven brief luidde:

V Hage den December iSig,

W. E. G. Heer!

Ontvang mipien oprechten en kartelijken dank voor Uwen brief va7t den 28 November 11.^

bij welken U de goedheid gehad hebt^ mij Uwe verhandeling over het gebruijk der gloeijende

kogels toe te zenden. Het wees mij zeer aangenaam hierin een nieuw bewijs van Uwen ijver

voor al hetgeen voor ons wapen van nut kan wezen^ zooals van de kundigheden en de vleit

met welke alle Uwe werken bearbeid zijn^ te ontwaren. Met hoe groot een genoegen ik uit

Uwen brief gezien heb., dat U. IV.E.G: genegen zoude zijn., om., wanneer in het vervolg Uwe

geroepsbezigheden en gezondheidstoestand het toelaten., andere 07iderwerpen de Artillerie betreffende

te bearbeideii., hierva^i hoeve ik U niet te verzekeren., want ik hope dat U.W.E.G: daar van

overtttigd bent; en het belang dat ik er in stel door U.W.E.G: nog eenige werkeUf kunnende

strekken tot een algemeen nut en grondig onderwijs voor ons wajen daargesteld te zien heeft

mij bezvogen U.W.E.G: korten tijd geleden door eene missive van het Departement., daartoe

te doe7t uitnoodigen.

Zoo ik eens gelegejitlijk iets meerders van U.W.E.G: plannen hieromtrent verneem

zal het znij bijzonder aangenaam wezen.

Ik noeme mij ztiet de meeste achting Waarde Kolonel
U. W.E. G. zeer toegenegene
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Den 2 2®" Juli 1822 werd hij benoemd tot Generaal-Majoor op Kolonels tractement, behoudens

de functie van Directeur van 's Rijks gieterij van ijzeren geschut te Luik.

In 1827 volgde zijne benoeming tot Lid der Eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche

Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone kunsten.

Toen staatkundige gebeurtenissen ïn 1830, HUGUENIN noodzaakten Luik te verlaten, liet de

toestand der ijzergietei*ij weinig te wenschen over.

Ingevolge aanschrijving van het Departement van den Grootmeester der Artillerie ging hij den

3®" October 1830 over als waarnemend Directeur der Artillerie- Stapel- en Constructie Magazijnen te

Delft, en ontving den 11®" December 1831, bij besluit van Zijne Majesteit van dien datum No. 67,

de betuiging van Hoogstdeszelfs tevredenheid voor betoonden dienstijver als waarnemend Directeur,

gedurende de laatste moeilijke tijden aan den dag gelegd.

Den 13®" April 1332 werd hem het Metalen Kruis uitgereikt, tot een bewijs van aandenken,

ingesteld bij Zijner Majesteits Besluit van den 12®" September 1831 N®. 70.

Bij besluit van Zijne Majesteit in dato 21 Februari 1833 No. 28, werd hij eervol uit deze

betrekking ontslagen, onder dankbetui^ng voor de diensten door hem, zoowel in deze laatste functie,

als in die van Directeur van ""s Rijks gieterij van ijzeren geschut te Luik aan het rijk bewezen.

Den II®" Maart d.a.v. werd hij als zoodanig afgevoerd met behoud van jaarwedde.

Hij vestigde toen zijn verblijf te Nijmegen en was aldaar tot zijnen dood, werkzaam aan het

opstellen van bijdragen tot het gietwezen.

Ook vele andere belangrijke geschriften zagen van zyne hand het licht.

Den 7®" November 1833 overleed hy aldaar en was zijne werkzame loopbaan volbracht.

Zijne Majesteit DE KONING deed bij brief van 10 November 1833 aan Mevrouw de Wed®*

VON HUGUENIN, geb. ARENDZ de verzekering geven van Hoogstdeszelfs deelneming in dit voor

haar zoo smartelijk sterfgeval.

De drie zonen van ULRICH VON HUGUENIN traden allen in Nederlandschen dienst.

G. F. S. VON HUGUENIN, geb. te Koningsbergen den 10®" November 1798, werd den 18®"

ApiH 1820 overgeplaatst als 2® Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie.

Behalve de aanstelling, reeds vermeld, waaraan het zegel in blikken doos besloten, nog niet

heeft geleden, bezit het Museum een portret van den Oud-Rijder in olieverf als Generaal-Majoor, den
136x1 Augustus 1887 ten geschenke ontvangen van zijn kleinzoon den Kolonel S. J. VON HUGUENIN.

Een lithographisch portret, naar onze meening vervaardigd naar het bovengenoemde, draagt als

onderschrift het op bladz. 55 geplaatste, en werd aan het Museum afgestaan door den Kapitein der

Rijdende Artillerie J. D. WAGNER.

Van Mej. M. VON HUGUENIN, die ons met de meeste bereidwilligheid inzage gaf van al

de familiepapieren, ontvingen wij nog ter opname een miniatuurportret van haren Overgrootvader

(zwarte kunst), eveneens in Generaalsuniform. Dit portret is zeer merkwaardig, daar het is uitgevoerd

op zijde.
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IJ besluit van den Erfstadhouder dd. 22 Februari 1793 werd de Capitein J. B. J. B. DE

LA BOSCRE als 2^^ Kapitein bij de compagnie U, HUGUENIN geplaatst. Daar het

bekend is, dat van de uitgeweken Officieren, ook eenigen bij de Rijdende Artillerie in

dienst traden, geeft zijn naam aanleiding om te veronderstellen, dat hij émigré was. Bijzonderheden

omtrent zijn persoon zijn echter niet gevonden.

In 1795 verliet hij de Brigade.

Sedert diende hij den lande niet meer.

. VON SCHWEINICHEN den 22st«ï Februari 1793 benoemd tot Luitenant der Rijdende

Artillerie bij de 2^® Compagnie der 2^^ Brigade, had vóór zijne benoeming niet in de Armee van

den Staat gediend. Hij bevond zich in het begin van 1794 te's-Gravenhage en werd door

den Generaal en Grootmeester der Artillerie aan de Edel Mogende Heeren voorgedragen

naar het Cleefsche gezonden te worden, om de modellen voor de benoodigde tuigen te doen aanmaken.

Na den 23®'^" Mei 1794 bevond hij zich te Breda, toegevoegd aan den Kapitein VON SCHMIDT

AUF ALTENSTADT, voor het mede-ordenen der nieuw te formeeren V2 Brigade

Verdere bijzonderheden, aangaande zijne diensten bij de Brigade bewezen, zijn niet bekend.

In 1795 ook hij zijn ontslag.

N de Naamregisters van 1791 en 1792 wordt de Luitenant H. G. SCHLUITER ver

meld als Onder-Lieutenant titulair, sedert 27 Dec'^ i790> respectievelijk dienende bij de

Compagnie van het Tweede Battaillon Regiment Artilleristen in guarnisoen te Utrecht

en bij de 3^® Compagnie van het Vierde Battaillon te Zutphen.

Nadat de oorlog den Februari 1793 verklaard was aan den Erfstadhouder, verliet hij met

zijne Compagnie Zutphen, marscheerde mede naar Brabant, werd in April geplaatst bij den Veldtrein

en maakte de geheele Campagne mede in Brabant en Vlaanderen.

Uit het Leger bij Doornik, dd. 29 Mei, schreef hij aan zijne moeder. Mevrouw de Weduwe

W. SCHLUITER, geb, DE LA FONTAINE te Zutphen (i):

>Ik hoop dftt VOET (deze was Directeur van de Artillerie School) wat voor mij zal kunnen doen

cm bij de nieuw op te richten Rijdende Artillerie geplaatst te worden."

Den 10®'®" Juni meldde hij uit Lannoy:

>Vóór eenige dagen werd de tijding ontvangen van de Promotie, alsmede de aanstelling van PRINS

FREDERIK tot Chef; het avancement zal voor ons considerabel zijn, en verlang ik zeer de promotie der

subalternen te verneemen, alzoo dezelve hier nog niet bekend is. Het zal mij zeer benieuwen of ik ook

bij eene Rijdende Compagnie ben geplaatst."

(i) De brieven nagelaten door Z.W.Ed.Gestrenge en alle gericht aan zijne moeder, werden ons door den, Lmt-Kolond der Artillerie

J. SCHLUITER, toegevoegd aan den Inspecteur van het Wapen, ter inzage gegeven.
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Verder nog uit de gecombineerde Armée voor Maubeuge in dd. 13 October 1793:

>Dat de tijding van bij de Compagnie VAN HOEY geplaatst te zijn, mij plaisir heeft gedaan, kan

U ligt begrijpen, doch dat zo veele Fransen bij ons Corps geplaatst zijn, staat mij in het geheel niet aan,
ware alsdan na mijne uitreekening misschien vuurwerker geworden, enz."

Verder schrijft hij:

»L. VAN DER MÜELEN zal denke niet verder als den Bos meede gaan, het wonderd mij hij bij
geene Zutphensche Compagnie geplaatst is."

Men zou dus hieruit kunnen opmaken dat L. v. d. MUELEN ook te velde was.

Den 20®^^ October 1793 bevond SCHLUITER zich nog in het Leger bij Mons, en schreef:

»Daar het vertrek van Cap' VAN HOEY zo schielijk opkomt, heb ik geen tijd een uitgebreiden brief
te schrijven. Van Z. E. zult Ge mijn welstand vernemen, hoe gaarne ik de reijs met hem deed, kan U ligt
begrijpen, dog hoop zulks wel haast zijn zal, beginnende het kampeeren met koude en regen zeer onaange
naam te worden. VAN HOEY heeft gezegd in Holland zijnde om zijne Officieren vraagen zoude."

Over het aandeel dat door SCHLUITER aan de verschillende krijgsverrichtingen werd genomen,
komen wij in het 2'^^ Gedeelte van dit Hoofdstuk terug.

Het is zeer jammer dat er van hem geene brieven na 20 October 1793 zijn bewaard gebleven.
Dat SCHLUITER bij den slag van Fleurus in de volgende Campagne tegenwoordig zoude

geweest, zooals ons door den Luit.-Kol. SCHLUITER werd medegedeeld, ook weder als in 1793
gedetacheerd bij den Veldtrein, doch niet in de functie van Rijdende Artillerist, is zeer wel aan te
nemen. Daar toch de Franschen, nadat de winterkwartieren waren vertrokken, gedurende het geheele
seizoen, bij alle hun gunstige gelegenheden, de cantonneerende troepen verontrustten en men bevreesd

was, dat zij West-Vlaanderen zouden binnendringen, werden de troepen gereed gehouden om elk
oogenblik weder ten strijde te kunnen trekken.

In den slag van Fleurus werd SCHLUITER gewond en door zijn oppasser weggedragen.
De Luitenant-Kolonel J. SCHLUITER schreef ons nog dat zijn grootvader na afloop van den

Veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden den dienst had verlaten, in 1799 huwde, als ontvanger eerst
te Oldenzaal, van 1807 af te Amersfoort woonde, en aldaar in December 1849 op 76-jarigen
leeftijd overleed.

De oud-Rijder trad dus niet meer in den militairen dienst.

. TARÉE (zijn naam duidt op Fransche origine) was sedert 13 Mei 1791 Onder-Lieutenant
titulair bij de Derde Compagnie van het Eerste Battaillon Regiment Artilleristen en in
guamisoen te Breda. In zijn rang werd hij geplaatst hij de Tweede Compagnie der
2de Brigade Rijdende Artillerie.

Hij diende tot 1795 en werd toen op zijn verzoek eervol ontslagen.
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AN den Onder-Lieutenant P. A. RAMAER, den 2 Februari 1793 als zoodanig aangesteld

bij de Compagnie hierboven genoemd, komt de naam in de Naamregisters vóór 1794

niet voor.

Naar aanleiding van de aan ons verstrekte Inlichtingen door den Majoor der Artillerie J. RAMAER

kunnen wij aangaande den oud-Rijder het volgende mededeelen.

De stamvader van het geslacht (voor zooverre bekend) was JOHANNES RAMAER geboren

1713, j- 1794; deze had 2 zonen: ANTHONY en JOHANNES.

Van ANTHONY geb. 1741, f ̂ ^22 stamde af PETRUS ANDREAS RAMAER geb. 1772 en

ongehuwd gestorven; deze diende bij de Rijdende Artillerie; na zijn eervol ontslag te hebben gevraagd,

bood hij zijne verdere diensten aan den Verdreven Stadhouder aan, en maakte deel uit van een der

5 Regimenten, welke te Wight werden opgericht, en die aan den inval in 1799 deelnamen. (Elk

Regiment had 2 Artillerie officieren.) Gedurende de campagne stond RAMAER tegenover zijn neef

PIETER ANTHONY (toenmaals nog Volontair bij de Bataafsche Rijdende Artillerie).

Kort na zijn terugkeer in Engeland stierf PETRUS ANDREAS, en werd te Lemmington

begraven (Gedenkschriften van d'AUZON DE BOISMINART, een Hollander met een Franschen naam.)

P. A. RAMAER had een broeder JOHANNES NICOLAAS, geb. 1771. Deze komt in het

Naamregister van 1794 voor als Onder-Lieut. sedert 10 Deo. 1792, dienende bij de Eerste Compagnie,

Tweedé Battaillon, Regiment Artilleristen in guamisoen te Venlo.

Volgens de aanteekeningen, in het bezit van den Majoor RAMAER, diende deze ook bij de

Rijdende Artillerie; VAN SYPESTEIN zou hem hebben moeten noemen vóór zijn broeder. In

SCHLUITER's brieven vinden wij den naam van RAMAER vermeld als tegenwoordig in de campagne

in Vlaanderen, en kan deze niet anders geweest zijn dan J. P. RAMAER, die door Z. M. WILLEM I na

het herstel van Neêrland's Onafhankelijkheid benoemd werd tot Inspecteur-Generaal der belastingen.

PRECHER DE BERNEGG, JOHAN GASPAR (van Zwitsersche origjne) diende als Onder-

Lieut. tit"^ en 2^^ Adjudant bij de Tweede Brigade Rijdende Artillerie, als zoodanig was hij

dd. 22 Februari 1793 aangesteld.

Hij verdient ten volle den naam van beroepssoldaat. Achtereenvolgens zien wij hem

in dienst van den Koning van Napels, in Zwitserschen, Staatschen en Bataafschen dienst; ten slotte

ingedeeld bij de Koninklijke Hollandsche Armée. Vele zijner familieleden waren in dienst van de

Republiek der Vereenigde Nederlanden.

Volgens het. Stamboek N® 31 (Algemeen Rijksarchief Koninklijke Artillerie N° 29 van de

controle), woonde hij in 1793 en 1794 de veldtochten bij in Brabant en Vlaanderen.

Toen de Stadhouderlijke Regeering opgehouden had te bestaan, en bijna alle officieren hun

eervol ontslag namen, behoorde hij tot de weinigen die onder het Bestuur der Bataafsche Republiek

in dienst overging.
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In de Naamlijst der Officieren van het Corps Rijdende Artillerie-Actum in het Cantonnement te

Heusden den 2 7^ten December 1796 — wordt JOHAN GASPAR SPRECHER DE BERNEGG, oud 34 jaar,

genoemd als Eerste Lieutenant. Sedert 8 Juli 1795 was hij als zoodanig benoemd bij de i compagnie

der nieuw geformeerde Brigade. In 1796 was hij te velde in Duitschland.

Ofschoon V. SYPESTEIN bij den veldtocht in 1799 SPRECHER DE BERNEGG vermeldt als

Luitenant bij de 2^^^ Compagnie, blijkt uit het Stamboek, dat hij den 8^^®" Juli 1799 aangesteld

was tot 2^^ Kapitein. Als zoodanig komt hij ook voor in het Naamregister der Officieren van de

Bataafsche Armée 1801.

Den 29^^™ October 1804 werd hij overgeplaatst bij het Regiment Artillerie te Voet en staat in

het Naam- en Rangregister der Officieren van 1806 vermeld als 2^^ Kapitein bij de 5^^® Compagnie

van het i^^® Bataillon.

In het Stamboek wordt niet vermeld, dat hij tegenwoordig was bij den Veldtocht in 1799. De

Veldtocht aan de Main woonde hij niet bij.

EN slotte moeten wij nog melding maken van den Luitenant-Generaal WILLEM Baron

DU PONT, Zwitser van geboorte, sedert 18 November 1787 aangesteld tot Capitein-

Commandant der Derde Compagnie van het Battaillon, in guamisoen te Breda en m

1793 te Velde.

Den 28sten December 1793, na afloop der Campagne in Vlaanderen, diende hij, als Majoor

Commandeerende den Veld-Train, uit het Leger van Mons aan zijne Doorluchtige Hoogheid, den

Heere Commandeerende Generaal, ERFPRINSE VAN ORANGE en NASSAU etc. etc. etc. een

Memorie in aangaande de door hem wenschelijk geacht wordende verbeteringen bij genoemden Train.

Hij schreef:

»Over den elendigen en slegten toestand van 's lands togtpaarden (i) is gedurende deezen veldtocht

met de grootste reden aanhoudend geklaagd, en waarlijk is het allerongelukkigst wanneer men met alle

mogelijke activiteit en bravoure evenwel om deese reden zijn geschut moet verlaaten, en in den vijand zijne
handen zien vallen. Voegt men hierbij drijvers, die niet met paarden kunnen omgaan, die uit opgeraapt

slegt volk bestaan, die de paarden bederven en verwaarloozen, bij de eerste geleegenheid met paarden
en tuig doorgaan; ammunitiewagens die niet beweegbaar, die niet te repareeren zijn; paardetuigen, die niet
houden; zoodanig is de gesteldheid der bespanningen bij de Artillerie."

Het zou ons te ver voeren om de met groote kennis van zaken geschreven Memorie, waarin

achtereenvolgens behandeld worden:

Paarden, Drijvers, Commandeurs der Drijvers, Munitiewaagens, Caissons, Reserfwagens, Fourage-

(1) Het woord tochtpaard komt in dien tijd in vele ofiiicieele stukken voor; het is de Duitsche vertaling van het Duitsche „Ziig-Pferd"
{trelq)aard) bij verbastering tochtpaard.
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Kapitein-Laitenant der Artillerie.
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wagens, Transportwagens, Patroonswagens voor de Infanterie, Bagagiewaagens, en Karren, Capitein of
Commis der Togtpaarden, Smeeden en Wielenmaakers, Guide, Batterijmeester, Contra-rolleui*, Het
Pare, Quartiermeesters, Handgereedschappen, Entrepot van Munitiën en Commis van den Veld-train,
hier zelfs in het kort weer te geven. Veel valt er echter uit te leeren; de afgeloopen Campagne had
de leemten, die er bestonden, aan het licht gebracht, de nood was hoog gestegen en er moesten ver
anderingen plaats grijpen.

Toch hielden de ongunstige omstandigheden, waarin men verkeerde, veel verbeteringen tegen,
waarvoor men van hooger hand een geopend oog bezat; slechts gaandeweg kwam in den bestaanden
toestand eenige verandering.

In het begin van 1794 werd de Majoor DU PONT bevorderd tot Luitenant-Kolonel en was als

zoodanig Commandant van de Artillerie te Velde. In 1795 vertrok hij, na zijn eervol ontslag te hebben
bekomen, naar het Rassemblement te Osnabrück, commandeerde de Artillerie te St. Hülfe in de

omstreken van Lingen, ging over bij de Dutch Brigade in Engeland en woonde de campagne bij in
Noord-Holland.

Van zijne groote gehechtheid aan het Huis van Oranje had hij de bewijzen gegeven. Na het
herstel van Neêrlands onafhankelijkheid keerde hij in den lande terug en werd door Z. M. KONING
WILLEM I op 19 Januari 1814 benoemd tot Generaal-Majoor en Inspecteur-Generaal der Artillerie
onder den Grootmeester Z. K. H. PRINS FREDERIK, tevens Chef van het Korps Rijdende Artillerie;

22 Maart 1814 werd hij bevorderd tot Luitenant-Generaal; in 1815 ontving hij het Commandeurskruis

van de Militaire Willemsorde, In 1818 werd hij verheven tot Baron, en bekwam nog eene toelage
van / 1000. Daar de betrekking, waarin hij was geplaatst, den Augustus 1818 werd opge
heven, vertrok hij met / 4000. pensioen naar Zwitserland, alwaar hij den December 1829 te

Lausanne overleed.

Het portret van den Luit.-Generaal DU PONT, in olieverf geschilderd, werd ten geschenke

ontvangen van den Baron B. F. VAN VERSCHUER, en stelt Zijne Exc, voor als Kapitein-Luitenant

der Artillerie in 1785.

De uniform is getrouw weder gegeven, zooals die voor de Voet-Artillerie was bepaald.

Behalve de officieren successievelijk reeds vermeld, vinden wij nog in de aanteekeningen uit de
archieven van Oorlog (Krg. Archief) melding gemaakt van Th. P. VAN GENNEP, als zijnde in 1793
cadet bij de Rijdende Artillerie. Hij ontving in Juni 1795 als cadet-élève zijn paspoort.

Onder de gevechten en veldslagen wordt aangaande hem vermeld: In 1794 in de campagne in
Vlaanderen; in 1794 in de campagne in Brabant.

Van de minderen waren vermeld: CORNELIS WILKENS, J. B. MAAS, VAN DER BERG
en AREND.

De eerste was sedert 18 Dec"^ i793 aangenomen als canonnier, en was in 1793 en 1794 bij
de krijgsverrichtingen in Brabant.
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De tweede, sedert 6 Januari 1794 wagtmeester bij de Rijdende Artillerie, was in 1794 tegen
woordig bij de attaque van Willemstad.

De derde werd op 13 Sepf 1794 door de Franschen krijgsgevangen gemaakt.

AN de oud-Rijders van lateren tijd worden in het Stamboek van het Korps, gedurende het
tijdvak 1793—1795, genoemd, alhoewel niet bij de Rijdende Artillerie dienende:

H. R. TRIP, 22 Februari 1793 2^^ Luitenant bij de Artillerie te Voet.

A, PETTER, I Augustus 1792 Volontair bij het Regiment Zwitsers van Gumoëns, 1793—

1794 in Vlaanderen en Frankrijk.

J. C. SPIES, I Juni 1793 Cadet-EIève bij de Hollandsche Artillerie, 1794 in Vlaanderen.

A. SODENKAMP 10 Januari 1788 Jager bij het Korps van Bylandt, 11 Februari 1791 korporaal,

1793—1794 in Brabant en Vlaanderen.

H. NUY, 27 Mei 1788 canonnier bij de Compagnie van den Generaal PARAVICINI Dl

CAPELLI, 6 Mei 1794 korporaal, 1793—1794 in Brabant en Vlaanderen.

J. G. REICHARD, 9 Januari 1781 Grenadier bij het Regiment Zwitzers, 16 Maart 1785 korporaal,

2 November 1791 sergeant, i Januari 1795 paspoort, 1793—1794 met de Hollandsche Armée in

Brabant en Vlaanderen.
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N de Inleiding werd door ons reeds gezegd, dat het ijverige en nauwgezette onderzoek

van den Kolonel F. DE BAS op krijgsgeschiedkundig gebied, sedert het Eeuwfeest vele

zaken van minder algemeene bekendheid aan het licht had gebracht, betrekking hebbende

op de geschiedenis van het Korps.

Na het Jubilé was ook bij sommigen onzer reeds twijfel ontstaan, aangaande verschillende

punten, de Eerste oprichting der Brigades betreffende; verschillende data wist men niet met elkaar in

verband te brengen.

Tijdens het Eeuwfeest, bewees de Kolonel DE BAS ons vele en hooggewaardeerde diensten.

Nu deelde Z.H.E.G. ons onder dagteekening 27 Februari 1898, Generale Staf Krijgsgeschiedkundige

nasporingen 58, weder het volgende mede:

lAIvorens U.E.G. overeenkomstig de Ministerieële beschikking van den 24sten jl. tot aanvulling van

Uw „Tweede Gedenkboek voor de Rijdende Artillerie" het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen

Staf bezoekt, heb ik de eer het onderstaande te Uwer kennis te brengen.

Naar aanleiding van een opdracht van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog dd. 13 November

1896 betreffende de krijgsverrichtingen, waarbij het Korps Rijdende Artillerie zich in Nederlandschen dienst

heeft onderscheiden, vond ik in het Algemeen Rijks Archief, in de Archieven van het Departement van

Oorlog en in verschillende bijzondere verzamelingen, eveneens in het werk van den Heer Majoor van den

Generalen Staf SABRON betreffende »den Oorlog van 1794 en 1795 op het grondgebied van de Vereenigde

Nederlanden", onwederlegbare bewijzen, dat de Rijdende Artillerie niet heeft deelgenomen aan:

10 de verdediging van den Nederlandschen Staat tegen den aanval der Franschen in 1793; evenmin

20 aan den veldtocht van 1794 in het noorden van Frankrijk en in de Oostenrijksche Nederlanden.

Uit de bescheiden opgelegd in het Krijgsgeschiedkundig Archief zal het u blijken, dat de twee Brigaden

Rijdende Artillerie, tot oprichting waarvan op 21 Februari 1793 door de Staten-Generaal was besloten, eerst

in het voorjaar van 1794 gedeeltelijk zijn tot stand gekomen.

De eerste detachementen Rijdende Artillerie zijn niet vóór 27 yuli — dit is na terugkeer van

de Nederlandsche troepen in Staats-VIaanderen en Noordbrabant bij het leger te velde ingedeeld. Zij

kunnen dus onmogelijk hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1793 en 1794 aan géne zijde der

grenzen van onze Republiek.

Dat volgens de stamboeken en dienststaten van de Rijdende Artillerie enkele Officieren en minderen,

onmiddellijk na kunne benoeming bij de Brigaden Rijdende Artillerie aan de knjgsverrichtingen van 1793 in

Vlaanderen — ook aan die van 1794 in de Oostenrijksche Nederlanden — hebben deelgenomen, o. a. de

kapitein VAN HOEY SCHILTHOUWER VAN GOSTEE en B. D. VAN VERSCHUER, de Onder-Luitenant

en Adjudant J. C, SPRECHER DE BERNEGG en TH. P, VAN GENNEP, de toenmalige kanonnier C.

WILKENS enz. moge volgenderwijs worden verklaard.

Meest waarschijnlijk hebben zij die veldtochten medegemaakt als Rijdende Artillerist in naam, maar

belast met andere functiën. Of wél, men heeft in Vlaanderen en aan de Sambre wellicht in navolging van

de Oostenrijksche troepen in de Zuidelijke Nederlanden en in het Luiksche, proeven genomen om veldstukken

der „ordinaire" artillerie zoodanig uit te rusten en te bespannen, dat zij de snelle bewegingen der ruiterij
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konden volgen. In zooverre deze proefnemingen dan wel in de eerste plaats zullen zijn opgedragen aan de

Officieren en minderen, die bij de Brigaden Rijdende Artillerie waren benoemd en aangesteld, dient zulks als

toelichting voor de overlevering, volgens welke reeds bij den aanvang van den veldtocht van 1794 in het

Noorden van Brankrijk, omtrent het optreden van Rijdende Artillerie bij de Nederlandsche troepen wordt

gesproken. Zelf heb ik mij daaraan in =t 1884 schuldig gemaakt, door op autoriteit (maar toenmaals zonder

nasporingen in oorspronkelijke bescheiden) de aanwezigheid van een Detachement Rijdende Artillerie bij de

wapenschouwing van FOREST op 16 April 1794 en haar deelneming aan de operatien tegen KAMERIJK

te vermelden (PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en zijn tijd — Eerste Deel Bladz. 255).

Al zijn voormelde proeven ook bij de Staatsche troepen geschied, zoo mag men toch op dien grond

niet gewagen van het optreden van Nederlandsche Rijdende Artillerie in 1794 in de Zuidelijke Nederlanden.

^ Dit wapen wordt voor de eerste maal als zoodanig vermeld bij de >Marschdispositie" op 3 Augustus

1794 gegeven uit het hoofdkwartier te Breda door den ERFPRINS VAN ORANJE-NASSAU, later KONING

WILLEM I, »voor de troepen, welke in het land van Altena en op de hoogte van Sprang zullen post

vatten. (Zie Portefeuille Militaire Correspondentie 1794 No 2, Algemeen Rijks-Archief te 's-Gravenhage en

het werk van den Heer Majoor SABRON, Eerste gedeelte blz. 132)."

Het betrokken gedeelte dezer beschikking luidt:

>De Rijdende Artillerie zal de colonne der Cavalerie volgen en op een behoorlijke distantie agter

dezelve parqueeren "

De voorhanden officieele bescheiden bewijzen dat de eerste verrichtingen van de Nederlandsche Rijdende

Artillerie in 1794 en 1795 hebben gestrekt tot verdediging van het eigen grondgebied, m. i. een lauwer te

meer voor het Wapen!

Gaarne benuttig ik de gunstige gelegenheid, door Uw >Gedenkboek" geboden, om, gebruik makende

van de daartoe reeds ten vorigen jare door Zijne Excellentie den Minister van Oorlog aan mij gegeven

vergunning, onder aanhaling van de officieele bescheiden, bij het Ministerie van Oorlog enz. berustende, terug

te komen op de meening, alsof de Nederlandsche Rijdende Artillerie reeds in 1794 in de Oostenrijksche

Nederlanden zou zijn opgetreden.

Mijn vroeger foutief betoog ter zake stellende als waarschuwend voorbeeld tegen het geloof op autoriteit,

tegen het onnadenkend en zonder eigen grondig onderzoek >naschrijven" van anderen — verheugt 't mij

door het bovenstaande wellicht iets tot bevordering van Uwen belangrijken arbeid te kunnen bijdragen.

Gaarne zal ik U bij uw verder onderzoek naar vermogen bijstaan."

De Kolonel, Directeur
van het Krijgsgeschiedkundig Archief

van den Generalen Staf

(w. g.) F. DE BAS."

In verband met deze mededeelingen, de medewerking van verschillende zijden ondervonden, de

bescheiden van het Krijgsgeschiedkundig Archief, de nasporingen in het Rijks Archief en in die van

bijzondere personen, alsmede de bestudeering van de werken: »PRINS FREDERIK DER NEDER

LANDEN en zijn tijd door F, DE BAS; de oorlog van 1794—95 op grondgebied van de

Republiek der Vereenigde Nederlanden door den Majoor van den Generalen Staf F. H. A. SABRON*,

enz., werden wij in staat gesteld onzen geprojecteerden arbeid te vervolgen.
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LHOEWEL door den Raad van State bij brief van 9 Januari 1793 nog
nader gewag gemaakt werd van de praemiën tot encouragement van eene

spoedige completeering, en H.Ed.M, den wensch uitdrukten de Hoog Mogende

Heeren hen en Zijne Hoogheid in staat zouden stellen, om met de

executie van dien voortgang te maken, stonden echter de tijdsomstandigheden eene

spoedige formatie in den weg.

Met betrekking tot de aanvulling deed PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK,

als Grootmeester der Artillerie, den 25®^™ November 1793 het voorstel aan den Stadhouder

daarvoor manschappen te bestemmen niet kleiner dan 5 voet, 5 duim en niet grooter

dan 5 voet, 8 duim.

Grootere manschappen moesten nooit, zoowel bij de Rijdende- als bij de Ordinaire-

Artillerie, aangenomen worden, dewijl deze al heel veel door het gezwinde chargeeren

breuken kregen.

Verder schreef Zijne Hoogheid:

»De rijpaarden moeten niet boven de 12 palmen zijn en geen schimmels zijn, dewijl

men deze te ver ziet.

De paarden moeten niet groter zijn, om 't moeijelijk op- en afstijgen, en ook dewijl

de Rijdende Artillerie niet voor de paarden gemaakt is. De manschappen moeten geen

carabijn, maar een ligte pallas met 2 pistolen hebben en geen schabrak."

Omtrent de taille der rijpaarden veranderde de PRINS echter van meening; den
ijden Januari 1794 stelde Z. H. voor de rijpaarden te brengen op 13 a 13V2 palm, om

bij verlies van trekpaarden ze als zoodanig te kunnen gebruiken.

Vóór de genoemde data was er dus omtrent de tailles nog niets vastgesteld.

De bewapening was slechts ten deele bepaald. De organisatie was tot i Januari

1794 niet belangrijk gevorderd.

Uit het Stamboek van B. D. Baron VAN VERSCHUER blijkt nog, dat vóór

dat tijdstip slechts werden aangenomen „i wachtmeester (Pistor), 3 canonniers voor 6 jaren

ol hun leven met een premie van / 50, en een cadet-canonnier JACQUE LOUIS

DE TAINS."

Aangaande de Officieren bij de nieuw op te richten Brigaden benoemd, deelden

wij mede wat ons bekend was.

Ook spraken wij over den Veldtrein.

In de officiëele stukken vinden wij de sterkte van dezen trein voor 1793 vermeld.

Uit het Dagverhaal der voornaamste gebeurtenissen binnen Utrecht door KEETELL,

in VERMEULEN's tijdschrift voor Utrecht, 4^ deel, stippen wij aan:

»De Veldtrein werd gereden door het Corps Canonrijders. Dit Corps bestond uit

drie klassen of rangen, primeurs, commandeurs en gemeenen.
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De primeurs waren gekleed met een blaauwe rok en kamisool met roede kraag en opslagen, en dito

randen uitgemonteert, en op de hoed een witte pennas met een zwarte punt, de commandeurs met een

blaauwe rok met roode kraag en kleppen, en de gemeenen met een blaauwe bombazijnen kiel met roede

kraag en opslagen."

Manschappen en paarden moesten door eenen aannemer worden geleverd.

Hoog stond het Corps Canonrijders na de campagne van 1793 niet aangeschreven.

Hoewel nu in den aanvang van 1794 van de Rijdende Artillerie nog zeer weinig bestond, noemt

de Erfstadhouder, bij brief van 7 Januari 1794, onder de corpsen, welke ordre hebben om zich gereed
te houden, ten einde in het Veld te kunnen gaan:

»Het Corps Artilleristen, zo Rijdende als Ordinaire Compagnien. Het Corps Artilleristen zoude geven

1350 canonniers met de nodige Officieren, Bombardiers, Corporaals, Tambours, Fraters en Timmerlieden."

Door den Majoor DU PONT werd den Januari d.a.v. een calculatieve staat ingediend van

het getal der paarden, ïwelke tot de verschillende gebruiken in de Armée zullen dienen."

Volgens de ingediende Computatie-Lijst waren voor de Artillerie benoodigd 2932 Paarden.

Door den Majoor C. W. VAN DEDEM, Directeur der Artilleriepaarden, werd aan den Raad

van State toegezonden:

»A. Voorwaarden op welke de kooplieden . . . . aannemen te leveren aan H.Ed.M. H.H.

Raden van State, de quantiteit van zooveele trek Paarden als H.Ed.Mog. . . . sullen benodigt wesen.

(Gedaan te 's Hage den 19 January 1794).

B. Opgaave van de onderstaande leverantie van paarden.

's Hage den 20® January 1794.

(get.) RAS en C°.

De voorwaarden waren:

1, Ten eersten zullen het allen trekpaarden wesen, sb bereden, dat deselve aanstonds kunnen worden gebruikt

en ingespannen van sessen klaar, vol vier tot negen Jaren oud.

2, Gemelde Paarden zullen mogen wesen van allerhanden couleur, Ruijnen off Merries, goedt voor den dienst

van de Attelerij deser Landen.

3. De Cooplieden nemen aan een maand na de tekening van het contract duysent paarden te leveren, twee

maanden na dato wederom duysent en in drie maanden wederom duysent off soo veele meerdere off minder

als den Raad nodig sal oordeelen,

4. De bovengemelden quantiteyd Paarden neemen de kooplieden aan te leeveren voor de somma van hondert ea

zestig guldens 't stuk, sonder korting te betaalen bij de levering, in contant geld, off bij ieder twee hondert stuks.

De Leverancier RAS meldde:

»Een goed, sterk, wel geleed, breed en plat paard, van veertien palmen hoog en vijf tot agt jaaren

oud, van zwart of bruin hair, zonder paardsgebreken, geschikt voor eene aanzienlijke Artillerie-Train, neemen

de ondergeteekenden aan te sullen leveren voor eene somme van twee honderd guldens het stuk.

Het getal, welk de ondergeteekende zouden kunnen aanneemen te leveren, kunnen zij lieden niet
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bepaalen voor dat zij zullen geadverteert zijn van den juisten tijd, waarop dezelve paarden successievelijk

zullen moeten geleverd worden.

N.B. Wanneer paarden van minder caliber begeerd worden, nemen de ondergeteekenden aan dezelven

ook voor minder prijzen te zullen leveren."

Aan het voorstel omtrent de aan te schaffen paarden in de Memorie van den Majoor DU

PONT, in 1794 benoemd tot Luit.-Kolonel en Commandant der Artillerie te Velde, was dus al gevolg

gegeven. De uitvoering bleek echter niet zoo eenvoudig.

Bij Missive van PRINS FREDERIK VAN ORANGE aan de Edel Mogende Heeren, actum

'sHage den 24^"^ January i794i werd het voor de Rijdende Artillerie benoodigde geschut vastgesteld,

■i daar het^^ zooals Z. H. schreef, yzeer importeerde dat de twee Brigades Rijdende Artilleristen hoe
eerder zoo beter voorzien werden van ten minsten zoo veel geschut als tot derselver dresseeringe en
Exercitiën benoodigd hebben^ namentlijk per Brigade 4 korte Canons « 3 2 dito a 6 ^ en twee
houwitsers 0 24 «S ijzerT

Daar de kanons van 3 en 6 'S voor de Rijdende Artillerie te zwaar werden geoordeeld, en het
aangieten van nieuwe kanons als te tijdroovend werd beschouwd, werd door Z. H. voorgesteld aan
den geschutgieter J. MARITZ te gelasten:

»omme die canons op aanduiding van den Collonel PARA VICINI uitwendig zooveel te laeten
afdrayen^ als door mij zal worden nodig geoordeeli."

Volgens V. SYPESTEIN werden bij aanschrijving van den Kolonel PARAVICINI Dl CAPELLI
van den 26®" Januari 1794, namens PRINS FREDERIK de bepalingen omtrent de kleeding en
montering van de Rijdende Artillerie bekend gemaakt

In het > Gedenkboek Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie" gaven wij alle bijzonderheden daarop
betrekking hebbende en niet in v. SYPESTEIN vermeld; veel valt daar niet meer bij te voegen.

Aangaande het dragen van het haar, geeft het onlangs uitgegeven werk van j de Uniformen van
de Nederlandsche Zee- en Landmacht" ons de noodige inUchtingen op bladz. 18.

De door ons medegedeelde opmerkingen waren voor een gedeelte niet geheel juist.
Er werden geen vlechten rechts en Hnks van het aangezicht gedragen. Ook werd er onder

scheid gemaakt tusschen de wijze van aanbrengen van het zwarte lint bij Officieren en minderen.
De eqauletten waren voor alle rangen gelijk (dikke troetels).

In de Memoires van een toenmalig hoofdofficier lazen wij, dat toen bij de overgave van Breda
aan de Franschen door den Generaal-Commandant der Vesting VON GEUSAU, een brief naar den
Generaal PICtiEGRU werd gezonden, die het Paleis in het Noord-Einde, het oude Hoff genaamd,
bewoonde, de daarmede belaste Officier, na volbrenging zijner Missie, de Fransche wacht moest passeeren.
De soldaten zeiden toen tegen elkaar: >Wat een jonge kolonel". Ze beoordeelden den rang naar
de epauletten.
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De hoed werd op twee wijzen gedragen: en colonne en en bataille; de laatste manier was

met de punt naar voren.

De nieuwe kleeding werd volgens contract geleverd.

Het >van zijden des Wagtmeester PISTOR uit commissie van zijn Capitein (B. D. DE VERSCHUER)
met den snijder A. D. BEHR gesloten accoord", reeds in den beginne aangehaald, bevatte alle

bepalingen omtrent de te vervaardigen kleeding, de te doene herstel

lingen en de verschillende maakloonen, voor onderofficieren en man

schappen tot in de kleinste bijzonderheden.

De maakloonen waren niet hoog; voor een overbroek, daarbij
te leveren de beenen knoopen werd, b. v. slechts 12 stuyvers

betaald.

Voor een stalmuts, daartoe foumeerende de pluijm vier

stuyvers, voor een paardedeeken met letteren en nummeren twee

stuyvers, enz.

De stoffagie werd den snijder met heele stukken of perceelen

toegezonden.

Art. 3 vermeldde: Zoodra de Compagnie nieuw gekleed werd

zal de maat worden genomen van 20 tot 20 man aan het Huys van

den Cornmandeerende Officier van de Compagnie.

De propriétair verbond zich alle zes weeken, den snijder-arbeid

te voldoen in zoover dezelve was goedgekeurd door 2 Commissarissen

van de Compagnie.

Betreffende het harnachement der Officieren, Onderofficieren en

manschappen kunnen wij geen nieuwe mededeelingen doen.

In de volgende bladzijden wordt nog het een en andere ver

meld aangaande de uitrusting voor den Veld-train.

Er kwam in het optuigen en in het aanspannen langzamerhand

Officier 1793. meer gelijkvormigheid.

Aan de Edel Mogende Heeren werd door Z. H. dd. lo Februari d.a.v. geschreven:

>De ondergeieekende Generaal en Grooimeesier der Artillerie van deesen Staal, kei van

de uiterste noodzakelijkheid oordeelende dat hoe eerder zo beter vervaardigd worden de vereischte

Modellen van alle zulke Artictds als tot de Attelages, Voorspannings-Getuigen en Equipeermgevan

het Geschut divers met hetwelk de twee Brigades Rijdende Artilleristen zullen worden voorzien.

Neevtd de vrijheid UwEdeleMogende bij dezen eerbiedig voor te dragen:

Of HoogstDeselve niet zottde^i gelieven goed te vinden den Eerste Lieutenant van het

Korps Rijdende Artilleristen A. VON SCHWEINICHEN, actuèel alhier présent, te
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auihoriseeren^ omme de nodige Modellen tot alle die vereisckt wordende Artictils^ 07ider

deszelvs toezicht en directie^ in het Cleefsche te laten vervaardigen^ alzo men alhier nog te

Amsierdamy nog te Delft^ niemand heeft kunnen èekome^i^ die zig met het projnptelijk ver

vaardigen derzelve heeft willen chargeeren; en de gemelde Eerste Lieuteiiant vertrouwt^

daarmeede zeer spoedig in het Cleefsche te zullen réusseerenl'

Een volgende brief van de Edele Mogen'de Heeren dd. 24 Februari 1794» behelsde het voorstel
van Z. H.:

tomme met alle mogelijke spoed te laaten construeer en een affuit met zipi immiite-
voorwagen compleet tot kort Metaal-Canon a j en a 6 % mitsgaders tot Hotcwitsers a 2^

ijzer^ voorzien met ijzere Assen, Metale Naav-Bussen en zodanige verdere vera^ideringen als

den Capitein IN DE BETOU, onder wiens toezigt en directie dat werk zal diemn te geschieden^

de werklieden aanduiden zal; ten einde die affuiten en Munitievoorwagens voor de Rijdende

Artilleriedienst zoude^t mogen verstrekken tot Modellen!

De tot nu toe te Velde gebruikte affuiten en Voertuigen waren sedert 1773 ingericht naar het

stelsel van GRIBEAUVAL.

Uit al het voorgaande blijkt dat Z. H. zich geheel vereenigde met de door den Majoor

DU PONT gedane voorstellen, en de leemten trachtte aan te vullen.

Toen het zich in het einde van Februari van 1794 liet voorzien, dat België het Krijgstooneel

zoude worden en beide oorlogvoerende partijen begrepen, dat de rol van aanvaller de meest voordeelige

zoude zijn, vertrok ook PRINS FREDERIK weder naar België, en liet onder zijne nadere goedkeuring

de leiding der zaken de Artillerie betreffende aan den Generaal PARAVICINI Dl CAPELLI over.

Op de lijst der sterkte van het Corps Artilleristen, gedestineerd voor den velddienst, zooals het

zich bevond op den 15™ Maart 1794 wordt geen Rijdende Artillerie vermeld.
Wel staat aangeteekend:

L. H. L. VAN REENEN, Majoor in *s-Hage.

Deze was sedert 8 Februari aangesteld tot Commandant der 2 Brigades.

De drie Maandelijksche Lijste der Sterkte van het Corps Rijdende Artilleristen op den April

1794 en geteekend:

»'s-Hage den 3®" May 1794.
B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI,

Gen.-Major",

geeft aan voor de 2 Brigades, respectievelijk in garnizoen te Utrecht en te Zutphen:
> Sedert den Eersten January 1794."

Manschappen 233. Paarden 365,
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De Brigades waren dus nog verre van voltallig.

De Officieren waren op den Kapitein P. IN DE BETOU na, zooals wij zagen elders geëmploieerd,

nu allen present.

Den 25^^^" April (de ERFSTADHOUDER bevond zich toen nog te Brussel) werd door den

Generaal PARAVICINI aan de Raden van State het verlangen van hooggemelde Zijne Hoogheid

kenbaar gemaakt, dat ten spoedigste provisioneel de helft van eene Brigade Rijdende Artillerie met

zijn Geschut en Trein en toebehooren,

>b!nnen Breda in volkomen marschvaardige staat gebragt worde, omme uiterlijk tegens 't einde der Maand

Juny eerst komende, met het daarbij vereischt wordende Detachement Rijdende Artilleristen, te kunnen

gezonden worden naar de Armée van dezen Staat."

Ter voorziening in het benoodigde werden de noodige voorstellen gedaan, opdat

«wegens de kortheid van tijd .... alles op de bepaalde tijd te Breda zal zijn te zamen gebragt".

De Commies Stapelier BEELAERTS VAN BLOKLAND zou aldaar in overleg met en onder

de Directie van den Kapitein IN DE BETOU

>ten allerspoedigste en met alle maar eenigszins mogelijke activiteit laten construeeren en bevaardigen:

caissons en reservestukken en blikke dozen."

De «Commisen Stapeliers" VAN DER GOES te Delft moesten zorgen voor affuiten en reserve

stukken en munitiën; wagens en karren moesten te Breda worden aangemaakt; de aanbesteding te

doen geschieden door den Kapitein der Artillerie TEN CATE aldaar.

Opgave werd gedaan van de vereischt wordende Tochtpaarden, Voerlieden en Commandeurs,

Paardetuigen compleet tot bespannen voor 6, 4 en 2 Paarden, voor een halve Brigade Rijdende

Artillerie, bestaande uit:

4 Metale korte Canons k 6

2  dito k 3 ®

2 dito Houwitsers a 24 ijzer.

(Hierdoor wordt alle twijfel opgeheven welke vuurmonden bij eene Compagnie werden ingedeeld.)

Het totaal aantal benoodigde paarden bedroeg 129, waaronder 5 rijpaarden voor de Commandeurs.

Onder de 56 voerlieden en 5 Commandeurs moesten de 2 Commandeurs en 20 drijvers voor

't Geschut vereischt wordende, getrokken worden uit de Brigades Rijdende Artilleristen, omdat met

dezelven moest worden gemanoeuvreerd.

De 3 overige Commandeurs en 36 Drijvers, wenschte de Generaal PARAVICINI zooveel

doenlijk getrdcken te zien uit de Cavalerie.

Voorts werden vereischt:

„28 Paaren Trekstrengen in reserve, waaronder 6 Paar lange.

129 Halsters met kettingen compleet.

129 Paardedekens met hun Gordels.

60 Roskammen.
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60 Paardeborstels.

60 Paardekammen.

129 Voeder- of Haverzakken.

129 Mondzakken.

60 Voederzwingen.

129 Vademen Staltouwen.

60 Paaren fouragestrikken.

60 Ledere wateremmers, of Houte beslagen.

16 Ledere zimderkookers met Riemen.

25 Paar heele laarzen voor de Commandeurs en Artillerie Voerlieden.

36 Paar halve laarzen voor de Drijvers tot de Caissons en Train.

56 Mantalzakken, volgens model.

56 Zweepen idem.

56 Ledere mutzen.

56 Overbroeken van Russisch Calamink met Leder bezet."

Daar de tuigen en verdere behoeften voor den reeds te Velde getrokken Artillerie-train op de

Nieuwe Lederfabricq te Amsterdam waren vervaardigd (er waren dus wel degelijk, verbeteringen in den

Veld-train gekomen), werd voorgesteld de benoodigde tuigen enz. ook op die Fabricq zoo spoedig

mogelijk te doen confectionneeren.

>Voor den aankoop der vereischte paarden mitsgaders de kleedinge & ̂ van de voerlieden en

commandeurs" werd de Directeur der Artilleriepaarden voorgedragen.

Deze moest zoo spoedig mogelijk worden aangeschreven om daaromü'ent werlczaam te zijn,

overeenkomstig zijne Instructiën,

fften einde die Paarden uiterlijk voor het einde van de maand Mey eerstkomende te Breda zouden

opgeleeverd kunnen zijn, en benevens derzelver Drijvers, bevorens naar de Armée te marscheeren, behoorlijk

gedresseerd te kunnen worden, inzonderheid die, dewelke voor het Geschut gedestineerd zijn."

Uit de bij den brief gevoegde Bijlage 8 teekenen wij het volgende aan als voor ons Artilleristen

zeer interessant:

»Sterkte van het Detachement Rijdende Artilleristen, vereischt wordende tot de prompte bediening

en manoeuvreeringe der voor den Velddienst gedestineerde halve Brigade Rijdende Artillerie."

Benoodigd voor

I kort kanon k 6 ̂  : i wachtm., i korp., 7 kan., 2 paardenhouders, 3 drijvers

I  y y » 3 > * 1 >Gefrijte" korp., i » ,7 ï ,2 » ,2 »

I houwitser a 24 > ijzer: i wachtm., 2 > ,6 > ,2 > ,2 »

>Voor den Train en tot Reserve 1 Quartiermeester, 6 Canonniers., i Zadelmaker, i Timmerman, i Wiele-

maker, i Smit, i Chirurgijn, i Capitein, i Tweede Capitein, 2 Eerste Lieutenants, 2 Onder-Lieutenants,

I Adjudant".
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Te leveren door de iste Brigade:

I Capt., I Tweede Capt., i Eerste Lt., i Onder Lt., i Adjt., 3 wachtm., i gefr. korp., 5 korp., 38

kan., 10 Drijvers, i Zadelmaker, Timmerman.

Idem door de 2de Brigade:

I Eerste Lt., i Onder-Lt., 3 wachtm., i Quartierm., 6 korp., 38 kan., 10 Drijvers, 2 werk!., i Tromp.

iN.B. Alle te Paard en gewapend, except de Drijvers, waartoe de best geschikste uitgekozen

moeten worden.

De verder vereischt wordende 3 Onderofficieren tot Commandeurs en 36 gemeenen tot Drijvers

zouden zo veel doenlijk uit de Cavalerie getrokken dienen te worden en behoren Lieden te zijn, op welken

vertrouwd mag worden.

Den Art.-Train te Breda te zamen gebracht en geformeert zullende worden, zo zal zig het Corps

Rijdende Artilleristen met zijne 20 Drijvers aldaar dienen te bevinden tegen half May eerstkomende, dog de

overige Drijvers voor 10 Juny; En wel de eerstgemelde zo veel vroeger opdat zij vereenigd, nog bevorens

geëxerceert en gedresseert zouden kunnen worden.

De veldgelden voor dit Corps Rijdende Artilleristen zouden met 1° May in dienen te gaan en wat

hooger gesteld behoren te worden, als die der Ordinaire Artilleristen, uithoofde hunner meer fatiguante

dienst en dat aan zwaarder Dépenses sujet zijn.

Ten aanzien hunner benodigde Tenten, refereere ik mij aan het daaromtrent voorgedragene bij mijne

memorie van den i6en dezer, zo mede omme 't Commando over deze halve Brigade Rijdende Artillerie

en Artilleristen op te dragen aan den Capitein VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, egter gesubor

dineerd aan den Lieutenant-Colonel DU PONT, als Commandant van de Artillerie te Velde".

Bronzen kanon (Museum),

Dat er aan de grofgeschutgieterij gevolg was gegeven aan de voorgestelde wijziging der

kanonnen voor de Rijdende Artillerie bestemd, blijkt uit een brief van den Generaal PARAVICINI dd

29 April, waarin aan de Edele Mogende Heeren werd verzocht ïde Gommissen Stapeliers VAN DER GOES

te gelasten om ten spoedigste aldaar te doen afhaalen de 4 Metale korte Canons a 6 en 8 dito è

3  ten einde de 4 afgedraaide korte 6 Ponders en 2 van de 8 afgedraaide 3 (ingevolge Resolutie

van 25 dezer) te kunnen zenden naar Breda, voor de aldaar geformeerd wordende Rijdende Artillerie

en trein".

Door den Generaal werd aan den Doorluchtigsten Vorst en Heer dd. 2 May 1794 afschnft

gezonden van »de weerldeeden der memoriën met hunne Bijlagen" namens Z. D. H. dd. 25 April aan

de Heeren Raden van Staate gezonden.

Daar de gedane voorstellen alleenlijk betroffen de vereischten dewelke ter beschikking stonden

van HH. Raden van Staate, zoo werd door den Generaal aan den Erfstadhouder in dato 's Gravenhage

2 May 1794 het volgende eerbiedigst voorgedragen:
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de best daartoe geschikste.

dus zonder Paarden.

>10 Dat het Corps Rijdende Artilleristen zal dienen te bestaan:

Uit I Capitein, en wel den Ct VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT als zijnde de

best geschikste om *t Corps en Train te conimandeeren.

1 Tweede Capitein en wel de tweede Capt, F. C. AMMAN.

2 Eerste Lieutenants, n.1. A. VON SCHWEINICHEN, en C. Baron VAN DEELEN.

2 Onder-Lieutenants n. 1. H. R. VAN TUYL VAN SEROOSKERKEN en

P. A. RAMAER.

I Adjudant, J. F. SEEGER,

6 Wagtmeesters

I Quartiermeester

I Gefrijte korporaal

9 Corporaals

I Trompetter

77 canonniers, waaronder een zadelmakersgezel.

I Timmerman.

I Wielmaker.

1 Smit.

Totaal 105 Hoofden te Paard en compleet gewapend.

2 Corporaals tot Commandeurs der voerlieden

20 Canonniers tot voerlieden voor 't Geschut

Doch het is ten uiterste van belang, dat tot voerlieden van 't geschut de best daartoe

bekwaamste uitgekozen worden.

20

3o Word ten hoogste noodzakelijk geacht, dat het opgemeld Corps R. Artilleristen

zo spoedig maar eenigszins mogelijk, te Breda vergaderd worde, immers uiterlijk voor de

helft van deeze maand; ten einde aldaar te zamen vereenigd geëxerceerd en gedresseerd te

worden tot alle de diensten, die van hun zouden kunnen gevorderd worden, komende zulks

te meer raadsaam voor, uithoofde dat de Manschappen en Paarden, vooral die der te

Zutphen opgerichte Br., nog zo onervaaren en ongedresseerd zijn, dat wel alle Zijlen zullen

dienen bygespannen te worden, omme dezelve bevorens den len July maar eenigsins toe

reikende tot hunnen dienst te bekwamen.

40 Dat het wijders Uwe D. H. gelieve te behagen, de nodige Beveelen te doen

uitvaardigen tot de fiimeeringe der vereischt wordende 3 Onderofficieren tot Comm. en

36 gemeenen tot Voerl. of Dr., zo veel doenlijk uit de Cavall. en wel zo veel mogelijk

manschappen, die kennisse van het voerliedenwerk hebben, of ten minsten met Paarden

weeten om te gaan. En welke 3 Onderoffn en 36 gemeenen zig alsdan voor den zgen

deezer maand zouden dienen te laaten vinden te Br., omdat ook tegens dien tijd de Tocht

pen aldaar staan opgeleeverd te worden, en zij Lieden zelvs gekleed, geëquipeerd en tot hun

werk aangebragt; Tot welk laatste werk den Eerste Adjudant der R. A. — J. F. SEEGER

zig aangeboden heeft, en ook daartoe het best geschikt is.
50 Overmits de 2e Br. R. Artilleristen, zig zeederd de aanstelling van den Onder-

Piqueur bij het Regt Gardes Dragonders, zonder bevind, waaraan dan ook veelal de weinige
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gedresseerdheid der Manschen en Pen van die Br. kan worden geattribueerd; zo drage eerbiedig in consideratie

voor, of den Eersten Piqueur G W. WEYDENBACH niet zoude dienen gezonden te worden naar Br., omme

gedurende de tijd, dat het Detachement R. Artilleristen daar zal kunnen séjourneeren den Manschen en Pen

van 't zelve zo veel doenlijk te dresseeren.

60

7° "

De gedane voorstellen betreffende den aankoop van paarden, kleeding, voor de Drijvers,

Leverantie van Tuigen, wagens en karren werden den 8®° Mei geapprobeerd.

Door den Capitein VON SCHMEDT AUF ALTENSTADT, actum in 's Hage den ó^^Maij 1794,

was nog alvorens aan de Raden van State verzocht, het in dato 25 April 1794 door hem met

den Commissaris der Nieuwe Lederfabricq te Amsterdam gesloten verdrag, met Hoogstderselver

approbatie te willen begunstigen, ,,ten einde hij zich in staat bevinde om op den bepaalden tijd met zijne

onderhebbende halve Brigade Rijdende ArtiEerie in Campagne te kunnen treeden".

Omtrent het voorstel tot het aanwijzen van 3 Commandeurs en 36 gemeenen tot Voerlieden of

Drijvers (zooveel doenlijk uit de Cavallerie), schijnt Z. D. H. zich niet geheel te hebben kunnen vereenigen,
zooals blijkt uit een brief van Mei, gericht aan den Erfstadhouder >dan welk laatste Uwe Doorluchtige
Hoogheid verbeeld, dat niet gevoegelijk zal kunnen geschieden"; dit zijn dienaangaande de door
PARAVICINI gebruikte woorden.

In den brief werd dan ook eene eenigszins gewijzigde samenstelling voorgesteld.

De aangewezen Officieren, mitsgaders de i® Adjudant SEEGER bleven dezelfde.
Onder de Corporaals waren begrepen, die als Commandeurs en onder de Canonniers de 40,

die als drijvers geëmployeerd zouden worden, en daarom hunne paarden bij de Compagnie moesten
laten verblijven.

Daar door het aanwijzen van den Kapitein AMMAN de Compagnie VON SCHMIDT AUF
ALTENSTADT zonder kapitein zoude blijven, werd voorgesteld de 2^ Capitein J. R. EICHLER over

te doen gaan in de Compi^ v. S. A. A. en de Capt AMMAN in de Comp'« Capt VAN VERSCHUER.
Den May 1794 werd door den Generaal-Majoor PARAVICINI Dl CAPELLI den Erfstad

houder voorgedragen tot Onder-Piqueur bij de Brigade Rijdende Artillerie:
Baron DE MEEKENHEIM van Duitsche origine, zich qualihceerende: ̂ Premier Chef d'Escadron

au Reg*^ Colonel Gen^ Cavallerie, et Equier de M. Ie Comte d'Artois."
Sic transit gloria mundi! Zoo is het ten allen tijde geweest.

Aan den Doorluclitigsten Vorst en Heer werd verder uit 's Hage dd. 23 May 1794 door den
Generaal PARAVICINI voorgedragen: de Eerste Lieutenant VON SCHWEINICHEN en de Eerste
Adjudant SÊEGER, die zich te 's Gravenhage bevonden, om zich ten spoedigste te begeven naar Breda,
ten einde vóór de komst van den Kapitein VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT te zorgen voor
het in ontvangst nemen der toe te zenden manschappen, paarden en tuigen.
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Ook werden aan Z. D. H. de noodige ordres verzocht
>omme de voorgedragene Detachementen R. Artilleristen en Manschappen tot Drijvers te laaten marcheeren

naar Br., ten einde zij aldaar, bevorens hun marsch naar d'Armée nog zo veel doenlijk zouden kunnen

worden gedresseert en geëxerceerd."

De approbatie werd hierop van Z. D. H. ontvangen.
De Lt^ A. VON SCHWEINICHEN en J. F. SEEGER werden met voorkennisse van Z. D. H.

naar Breda gezonden; zij moesten zich adresseeren aan den Heer Majoor GRAVE DE GIMEL, de
Artillerie aldaar commandeerende.

De genoemde Officieren werden met de vastgestelde sterkte der te formeeren halve Brigade
in kennis gesteld.

Den 1^° jujii werden 129 paarden voor de Rijdende Artillerie door hen te Breda ontvangen.
Uit al het voorgaande blijkt genoegzaam, dat er alles werd aangewend, om de te formeeren

halve Brigade op voet van oorlog te brengen.

Het Detachement door de Eerste Brigade te Utrecht te formeeren, moest bestaan uit:

de Capt. V. SCHMIDT AUF ALTENSTADT met 5 Paarden.

>  2e id. AMMAN

»  le Lt. VAN DEELEN

» Onder-Lt. VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN

3 wachtmeesters

I Quartiermeester

I. Trompetter

4 korporaals

38 kanonniers

I timmerman

1 Smid-kanonnier te Paard

alsmede

2 korporaals en

20 canonniers te Voet als drijvers.

Dat te Zutphen werd geformeerd uit:

de' le Lt. VON SCHWEINICHEN

> Onder-Lt. RAMAER

» Adjt SEEGER

3 wachtmeesters

I Gefrijte Corporaal

5 korporaals

38 canonniers

I Wielenmaker

I Zadelmaker Canonnier te Paard

I Corporaal en

20 kanonniers te Voet als drijvers.

5

3

3

3

1

I

4

38

I

I

»  3

»  3

»  3

»  3

>  I

»  5

^  I

*  I
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Uit een brief van den Lieutenant-Colonel DE LANDE, in dd. Breda den 22®^ Juny 1794, aan

de Edele Mogende Heeren blijkt, dat op den i8®° Juny, > ingevolge de Ordre en Patent" van Zijne Door-

luchtstigste Hoogheid den Heere Erfstadhouder, een Detachement der Rijdende Artillerie uit Utrecht,

en den 22®" Juny een zelfde detachement uit Zutphen met de tot beide behoorende drijvers aldaar

waren binnen gemarcheerd, om aldaar te verblijven tot nadere dispositie van Zijne Doorluchtige Hoog

heid den Heere ERFPRINCE.

De sterktestaten van 18 Juny en 22 Juny 1794, geteekend door »J. H. A. VON SCHMIDT

AUF ALTENSTADT en P. A, RAMAER, Onder-Lt., bij indispositie van denselve J. H. A. VON

SCHMIDT AUF ALTENSTADT", geven aan, dat de sterkte der Detachementen te Breda waren als

hiervoren is opgegeven.

Van de 2® Brigade was onderweg vermist >i man met Paard en i man zonder Paard, en i

Paard te Tiel ziek blijven staan." De nog ontbrekende paarden zouden uit het Artillerie-Park te Ter-

heijden worden aangevuld.

Ten einde de nieuw opgerichte halve Brigade voor oorlogsgebruik geheel geschikt te maken,

werden door den Kapitein VON SCHMIDT den 19®° Juny 1794 de noodige voorstellen gedaan.

De brief luidde:

ïEdele Mogende Heeren.

Den ondergeteekende Capitain, thans commandeerende, het Detachement Rijdende Artillerie, de

halve Brigade uitmaakende dewelke ten spoedigsten sig gereed moet maaken om op Eerste Ordre van
Z. D. Hogh, den Heere Generaal-Majoor en Chef ERFPRINCE VAN ORANGE en NASSAU nae de
Armée van deesen Staat, te vertrekken, neemt de vrijheid aan UEd. Mog. voor te draagen. Dat aangezien

het Corps Rijdende Artilleristen gecomposeerd uit seedert Nieuw Jaar aangenoomen Jonge manschappen en
een zeer gering getall Ordinaire Artilleristen, waarvan seer weijnige in den vereijscht wordende korten
tijd, hebben kunnen tot den Cavalerie dienst gedresseerd worden, dat Corps absolut diende geexerceerd
te sijn, om met het Canon niet alleenig blind te manoeuvreeren (: waartoe men geen Vleijt en Moeite
gespaard heeft:) maer die Lieden overal, aan het vuur dienden gewent te zijn, waarbij nog de noodsaake-
lijkheijd komt om de Paerden soo wel het Canon trekkende als die der Artilleristen, dewelke beijde op
een seer korte distantie van het vuur staan aan hetselve te gewennen om de ongelukken voor te koomen,

die door het op holl gaan van Canon en Waagen Paerden souden koomen te profeneeren, den onderge-
teekenden aller noodsaakelijkst vind aan UEd. Mog. te versoeken, om voor deeze halve Brigade te willen
accordeeren; Duisend Ponden Can. Polver, Twee duisend Gezwint Pijpjes en drie hondert Sunders, beneevens

de nodige say, tot het aanmaaken van de vereijscht wordende Patroonen divers naemate de Paerden
deselve swaarder of ligter (om er aan te gewennen) nodig hebben. Dat diesweegens den Commis van
's Lands Magazijn alhier mooge worden aangeschreeven, om die noodige Patroonen met overleg van den
ondergeteekende door de nog alhier zijnde Ordinaire Artilleristen te laaten aanmaaken, alzoo die der
Rijdende Artillerie aangezien de meenigvuldige exercitien geen tijd daar toe hebben souden.

Den ondergeteekende neemt dan Eijndelijk de vrijheid te versoeken, dat het UEd. Mog. goedgunstig
mooge behangen, hierop (:als absolut tot 's Lands dienst aller noodsaakelijkst sijnde:) soo veel te spoediger
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te willen ordre stellen, deswege hij sig geen tijd kan bepaalen, wanneer met zijn onderhebbende halve

Brigade in Campagne zal moeten gaan, en men alle de voordeelen dewelke men van dat Corps meent te

trekken verliezen soude indien hetselve ongeexerceerd voor den vijand moeste verschijnen, en aldaar de

grootste confusie veroorsaaken soude, die somtijds het verlies van een geheelen dagh soude kunnen ten

gevolge hebben.

Actum Breda den ipen Juny 1794.

(get.) J. H. A. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT,"
Capt.

De organieke sterkte der Brigades was eerst op i Juli ongeveer bereikt, zooals blijkt uit de

sterktestaten, gewaarborgd door de volgende verklaring:

»Wij ondergeteekenden Capiteins verklaaren bij deezen op den Eed in het stuk onzer Bedieninge

gedaan en op poene van als Meijneedigers aangezien en gestraft te worden, dat deze bovenstaande Lijst,

voor zooveel een ieder van ons aangaat en ons van anderen kennelijk is, opregtelijk en naar waarheid is

opgesteld tevreeden wesende daarop te allen tijden een corporeelen eed af te leggen."

Op I Juli 1794 was de Republiek dus in het bezit van Rijdende Artillerie, en werd door de

Rijders het oogenblik verbeid om te Velde te worden gebruikt, hetgeen echter niet vóór 27 Juli 1749

en dan nog slechts voor enkelen zoude plaats Ijebben.
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WILLEM BK Y PRINS van ORANGE ek NASSAU,
ERFSTADHOUDER der VEREENIGDE

NEDERIiANDEN enz. tniz. enz.
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CAPITEIN-GENERAAL.

ZYNE DOORLUCHTIGSTE HOOGHEID, WILLEM DE Vde, PRINCE VAN
ORANGE EN NASSAU.

GRAAVE VAN CATZENELNBOGEN, VIANDEN, DIETZ, SPIEGELBERG, BUREN, LEERDAM
EN CULEMBORG; MARQUIS VAN VEERE EN VLISSINGEN; BARON VAN BREDA, DIEST, BEILSTEIN,
DER STAD GRAVE EN LANDE VAN CUYK, YSSELSTEIN, CRANENDONK, EINDHOVEN EN
LIESVELD; ONAFHANGELYK HEER VAN DE VRYË EN SOUVEREINE ERF-HEERLYKHEID

AMELAND; HEER VAN BORCULO, BREEDEVOORT, LICHTENVOORDE, TLOO, GEERTRUIDEN-
BERG, GLUNDERT, ZEVENBERGEN, DE HOOGE EN LAAGE ZWALUWE, NAALDWYK, FOLAANEN,
St. MAARTENSDYK, SOEST, BAREN EN TER EEM, WILLEMSTAD, STEENBERGEN, MONTFORT,
St. VITH, BUTGENBACH en DAASBURG; ERF-BURGGRAAF VAN ANTWERPEN; ERF-MARSCHALK
VAN HOLLAND; ERF-STADHOUDER, ERF-GOUVERNEUR, ERF-CAPITEIN EN ADMIRAAL GENE

RAAL DER VERËENIGDE NEDERLANDEN; ERF-CAPITEIN GENERAAL EN ADMIRAAL VAN DE

UNIE; RIDDER VAN DE KOUSSEBAND EN VAN DEN ZWARTEN ADELAAR &C. &C. &C.
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iTBGEHDB FRMSGHEN'

EEDS in het begin van 1790 tijdens den
opstand in België, was door den Raadpensi
onaris het voorstel gedaan, dat Engeland,

Pruisen en de Republiek een observatieleger in Staats-
Brabant zouden bijeen brengen om een wakend oog op
de revolutie te houden met aanbieding hunner goede
diensten aan den KEIZER VAN OOSTENRIJK tot dem
ping van den opstand.

De dood van JOZEF II op den 20®^^ Februari
maakte de uitvoering onnoodig.

Toen de zaken in Frankrijk meer en meer een
onrustbarenden keer namen, ware door verdere samen

werking der Mogendheden wellicht veel voorkomen en
ware het wenschelijk geweest, dat de Mogendheden
FRANS II hadden gesteund, toen door het Fransche be
wind den 20^^^^ April 1792 aan Oostenrijk
de oorlogf was verklaard.

O
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VAN DE SPIEGEL vermeende echter, dat de strijd wel spoedig een einde zoude

nemen, en wendde alles aan om de Republiek buiten den twist te houden. Tevens

trachtte hij het Engelsche Ministerie in zijne staatkunde te doen deelen.

Het gevolg was dat FRANS II alleen door FREDERIK WILLEM VAN PRUISEN

werd bijgestaan.

De krijgskans, die zich aanvankelijk ten gunste van de verbonden Legers verklaarde,

begon na den Slag van Valmy te keeren.

Het zegevieren der Fransche wapenen in België deed bij het Bewind onzer

Republiek nu groote bezorgdheid ontstaan, te meer daar velen in den lande zich

ingenomen toonden met de beginselen, waarop de Fransche omwenteling berustte, en de

hevige patriotten voortdurend verstandhouding hielden met de uitgewekenen, die eerst

den KONING VAN FRANKRIJK hadden gesteund, later zich bij de heftige republiekeinen

hadden aangesloten en revolutionnaire geschriften in Holland hadden verspreid.

In den moeielijken toestand, waarin de Republiek zich zag geplaatst, een oorlog

met Frankrijk vreezende, vermeed het Bestuur elke aanleiding tot klacht.

Dit mocht echter niet baten. Het opzeilen van Fransche gewapende vaartuigen

óp de Schelde, moest beschouwd worden als een inbreuk op alle vroegere verdragen en

ofschoon men nog trachtte den vrede te bewaren en de Fransche Republiek te erkennen,
wilde deze den oorlog, gaf aan DUMOURIER bevel tot den krijg en verklaarde den
jsten Februari gelijktijdig den oorlog aan den KONING VAN ENGELAND en den

STADHOUDER DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.

Door deze zonderlinge oorlogsverklaring tot den strijd gedwongen, achtte men in
de vergadering van Hunne Hoog Mogenden het noodzakelijk de Heeren Staten der
respectieve Provinciën hiervan kennis te geven, door eene ampele missive op den
Februari geschreven, welker inhoud als eene wederlegging der Fransche aantijgingen, en
aanwakkering tot heldhaftige verdediging diende, terwijl aangedrongen werd ,,op ernstige
mesnres^ opdat onder favetir der Bnitenlandsche vijandelijkheden^ de inwendige rust met
werde getroubleerdP

Ofschoon de organisatie van de Krijgsmacht van den Staat niet zoo was als die
door den Erfstadhouder werd gewenscht, was toch door Z. D. H. en H. Deszelfs zonen,
den ERFPRINS VAN ORANJE en WILLEM GEORGE FREDERIK, de hand aan den
ploeg geslagen ter verbetering, en werden reeds vóór de oorlogsverklaring, ofschoon nog
niet in het openbaar, maatregelen van voorzorg genomen.

Ijverig werkte de ERFPRINS met zijn broeder aan eene Memorie tot 'sLands
verdediging, ontwierp nieuwe Velddienstreglementen en dergelijken.

Z. H. begaf zich in persoon naar Frankfort, om te gaan deelnemen aan de knjgs
kundige beraadslagingen der Coalitie.
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Op Oudejaarsdag van 1792 en den 9^^^" Januari d.a.v. werden door den ERFSTADHOUDER

nieuwe voordrachten ingediend bij den Raad van State tot augmentatie van de Militie.

De oorlog was echter reeds uitgebroken, alvorens de Algemeene Staten door de resolutiën van

den en ^jen 21®^^" Februari 1793 aan de voorgenomen augmentatie hunne goedkeuring hechtten.
Op den laatsten datum werd de Artillerie vermeerderd met één bataljon en de twee Brigades

Rijdende Artillerie i

Wij hebben reeds gezien, hoe langzaam de oprichting vorderde.
Nog voordat de oprichting bevolen was, deed PRINS FREDERIK den 15*^^" Februari 1793 te

*s-Gravenliage de eerste bezettingstroepen uitgeleide; tot den 13*^®" te voren was er nog altijd over
eene schikking onderhandeld.

DUMOURIER bevond zich nog te Parijs, op politiek terrein ageerende. Dientengevolge werden

door den vijand de Brabantsche grenzen eerst in de laatste helft van Februari overschreden.

Vóór dien tijd werden Maastricht, Venloo en Roermond bedreigd.

De ligging der sterke vesting Maastricht was sinds de komst van het Fransche leger een ge

weldige hinderpaal voor den Generaal DUMOURIER in het voortzetten van zijn groot en uitgestrekt

plan ter vermeestering van den Vereenigden Staat, n.1. om te handelen, niet als weleer LODEWIJK XIV,

door van het Oosten te beginnen, maar den natuurlijken voormuur in het zuiden zelve aan te tasten.

Vóór dat de oorlog was begonnen verzocht hij reeds om zijne legermacht door die stad te mogen

doen trekken, doch dit verzoek werd afgeslagen. Het was dus niet te verwonderen, dat toen eenmaal de

oorlog was verklaard, hij zijne aandacht op Maastricht bleef vestigen; weinig moeite kost het hem

een genoegzaam getal troepen bijeen te brengen voor het beleg der stad, over hetwelk hij het bevel

opdroeg aan den Generaal MIRANDA.

Het garnizoen te Maastricht was reeds vroeger versterkt. Tot de artilleriebezetting behoorden

de Tweede Compagnieën respectievelijk van >het Tweede en Derde Battaillon van het Regiment

Artilleristen PARAVICINI Dl CAPPELLI, (Lieutenant-Collonels P. W. SMEDECKEN en O. GERBADE),"

alsmede de Brunswijksche afdeeling.

PRINS FREDERIK VAN HESSEN was door de Staten tot Commandant der Stad benoemd.

De Onder-Lieutenant G. MOCK diende bij de 2<^® Compagnie van het 3<^® Battaillon.

Op hetzelfde tijdstip, dat MIRANDA de loopgraven voor de vesting opende, was MOCK

benoemd tot Eersten-Lieutenant Effectief in de Compagnie van den Capitein DE VERSCHUER, en

was dus de eerste Rijder, die, zooals wij zullen zien, den vuurdoop ontving.

Het is een zeer verblijdend verschijnsel, dat er in den tegenwoordigen tijd, waarin als het ware

met koortsachtige snelheid wordt voorwaarts geschreden, er toch nog oogenblikken overblijven, waarin

men gaarne een pooze verwijlt, bij hetgeen onze voorvaderen voor de eer van de vlag, voor de eer

van hun land presteerden. Wezen wij er reeds op dat onze voorgangers weinig boekstaafden, zooveel
te meer moeten wij er prijs op stellen, wanneer men door enkelen hunner een stuk historie vindt

opgeteekend, waarbij zij zelf handelend optraden. Wij zijn dan ook overtuigd, dat het eenvoudige en
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onopgesmukte Journaal van het Bombardement van Maastricht door den Oud-Rijder MOCK ter

plaatse aangehouden en waarbij de verbeelding zeker geen hoofdrol heeft kunnen vervullen, gaarne

zal worden gelezen.

Eere aan den Opperbevelhebber te Maastricht, den PRINS VAN HESSEN-KASSEL, die door

zijn heldhaftig voorbeeld, de bezetting en de geheele burgerij wist te bezielen, zoodat een ieder tot de

verdediging medewerkte; alle bezwaren wist te overwinnen, de grijze Veste niet deed bukken en hare

poorten voor de troepen der Conventie gesloten hield.

Dragonder, van Hessen-Kassel.
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Journaal gehouden van 't Bombardement van Mastricht.

De Stat Mastricht wierd den 5e febr van de fransche natie geinvesteerd nog so sterk niet of men

konde nog wel in en uit deese Stat koomen, de posten reeden en vertrokken nog so als ordinair, de dorpen

in de environs wierden met troupes beset, dog nog met klijne Detachementen, maar deselve wierden dagelijks

grooter en men vernam dat deselve seer vermeerderde, de Post na Holland wierd den 8® febr weederom door

de fransche natie teruggesonden, en men also geene brieven na of uit Holland kon bekomen, dus geheel

van eenige nouvelles of correspondentiën gepriveerd hetgeene deese Stat op hem selven deed blijven, men

hoorde anders niet van de buytenlieden welke in deese Stat door omweegen binnen kwaamen, seggen

van vermeerdering van troèpes welke op de dorpen aan kwaamen dog men vernam niet dat deselve nog

met zwaar geschut naderden, niet anders dan hun regimentstukken, wij sagen ook dagelijks op weijde

distanties so wel Cavallerie als infanterie voor bij deese Stat marscheeren, daar wierd so te seggen geen

vijandelijkheedens gepleegt als onse Saufgardes welke op de dorpen van de Generaliteyd waaren, wierde

door de vijanden weggenomen, hetgeen nooyd gehoord is, dat deselve bij eenige mogentheeden welke in

oorlog waaren weggenoomen wierden maar integendeel overal gerespecteerd. Wij vernaamen daagelijks dat

de vijanden in de omliggende bossen beesig waaren met het maaken van fachines & ander schanswerk

gedestineerd voor hunne werken tegen onse vesting, de natie begon van dag tot dag assuranter te worden,

dog dorven nooijd iets tegen onse patrouilles wagen, dan so wierden sij niet de onse op verre distanties

gewaar, of sij maakte wel haast weg te koomen, men hoorde niet anders dan de boeren lieden klagen over

hun conduites en permitteerden in *t geheel niet dat deselve iets na onse Stat meer bragten en alles

arresteerde, alles wat wij nog binnen konden haaien lieten wij niet.

Hier komt dan het eerste ranconter met onse troepes.

Vrijdag den februari] 1793.

'S nademiddags wierd van de buytenlieden gerapporteerd dat de vijandse husaren eenige gelaaden

karren gedestineerd voor onse Stat, bu3d:en de Bospoort kort bij de Smeermaas gearresteerd hadden en

deselve verhinderden om na de Stat te komen, daar wierd terstond een detachemt Hessen Dragonders uitge-

sonden om die karren uit het geweld der vijanden te rukken, hetgeene sij ook seer schielijk verrigt hadden,

de Husaaren gewaar geworden sijnde dat onse Dragonders op hun los reeden, verlieten sij de karren en

de onse laaden de afgeworpen sakken weederom op de karren en bragten deselve in onse Stat, met nog

eenige kudde schaapen welke in die omtrek waaren, men sag in *t geheel geen fransman meer.

Saiurdag den i6® dito.

Wij continueerden met allen haast de Stat in Staat van defensie te stellen waaraan wij al seedert

drie maanden so wel Son- als werkdagen aan besig zijn geweest, daar was een Corps handlangers in dienst

gesteld, waarvan wij een klijne dienst vem gehad hebben, terwijl het meest uit oude lieden en kinder
bestonden, die geen swaar artilleriewerk konde doen, So dat het meest artilleristen moesten doen, waarvan

wij niet te veel voorzien waaren, dan hier maar twe Compagnieën Artillerie waaren, namens Lt Coll.
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SMEDEKEN en Lt Coll. GERBADE, als mede de Brunswijksche artillerie, die met de onse saamenwerkte

waarvan wij veel dienst gehad hebben.

Wij vernaamen deesen dag niets van anbelang der vijanden, als dat deselve vermeerderde in troepes

en meer en meer deed sien dat het niet lange duuren souden of wij soude geataqueerd worden.

Sondag den 17® dito.

'S nademiddaags wierd gerapporteerd dat de vijanden eenige gelaaden karren met hooij en haver &

gedestineerd voor onse Stat buyten de Tongerse poort op het Vroenhoven door deselve gearresteerd

waaren, terstond rukte een detachement Dragonders en Jagers van ons Guarnisoen uit, welke sig met allen

spoed op de hoogte van de weg naar Tongeren, digt bij het dorp Wilre begaven alwaar de karren

gearresteerd waaren, so dra de franse natie de onse in *t oog kreegen verlieten sij wel haast haaren buyt

en lieten de karren in 't besit van ons detachement, welke sij ook haast in onse Stat bragten, ons detache

ment bleef nog daar om reijden te sien of de fransche windmaakers lust hadden eens een partijdje met

onse brave Hollandse dragonders te maaken, maar neen sij verkoosen wel voor het seekerste om geen slaagen

te bekomen weg te blijven, ons detach: kwam vervolgens wederom binnen, de artilleristen wierden ook aan

de Tongerse Poort op eenige batterijen gesonden om indien men de vijanden in *t berijk van 't Canon had

kunnen bekomen deselve te salueeren, deesen dag verliep en men zag geen sitoiëns meer.

Maejidag den x8® dito.

Gelijk vroeg in den morgenstond ondekte men buyten de Poort d'Almagne een detachement fransche

Jagers te paard, welke daar in 't Heerdeveld en wel dig voor die Poort kwamen reijden en eenige schooten

van verre op de avancée wagt deeden. So dra als de Poort geopend was kwam een Detachement van onse

Dragonders en Jagers, welke op hun losreeden die deselve dan deeden retireeren dan wederom avanceerde

en verscheijde schooten na eikanderen deeden, dog sij waaren maar niet van sins om weg te maaken en

bleeven nog in het veld omreijden en te tirailleeren, maar wij die franse Caskenade van den wal moede

geworden sijnde, wierd van 't Bastion Parma eens een canon a 24 ® op hun gerigt en afgeschooten welke

al seer nabij deselve trof so dat een dier Jagers te paard wel twee k driemaal door den wind de coogel

deed pirouetteeren en alle bij samen rukte en het veld wel haast verlieten. So wij vernomen hebben so

hebbe sij drie geblesseerde gehad, dit was dan den eerste canon schoot welke op de vijanden gedaan wierd.

Wij vernaamen dat dien dag nog vermeerdering van troepes in den omtrek van onse vesting aangekoomen

waaren; de vijandelijke patrouilles bleeven uit het bereijk van ons kanon weg,

Dijnsdag den 19® dito.

Deesen dag passeerde sonder iets van anbelang als men sag op seer weijde distanties troepes mar-
cheeren, waarschijnlijk sans-culottes, terwijl men van allerhande kleedingen konde distingueeren en het meer
na een bende gauwdieven uitsag, als naa troepes, men bemerkte ook hier en daar nog patrouilles maar
betrouwde het onder onse walle niet meer.

Woensdag den 20® dito.

S middaags omtrent twaalf uure kwam raport dat buyten de Pieters Poort een menigte franse patriotten
waaren, terstond wierd een detachement Dragonders en Jagers met allen eijl op afgesonden, die wel haast
op de hoogte voorbij het Fort St Pieter waaren; op het selve oogen blik kwam weederom rapport dat de
natie het Kroonwerk Hessen wilde attaqueeren, waarheen ook ten eersten de noodige artilleristen tot bediening
der stukken gesonden wierd, maar op die voornoemde posten gekoomen zijnde, sag men dat alle deese
rapporten fautief bevonden wierden. Deese heele affaire sproot voort uit een Patrouille van onse Dragonders
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welke buijten het voorn. Fort patrouille reeden en door eenige fransche Jagers, welke sig in *t Kreupelhout
langs den Ligtenberg verstooken hielden en onse patrouille die uyt i Officier, i Corp, 6 Dragon, van

Hessen bestond schooten, waarvan een Dragonder zijn paard onder zijn lijf dood geschooten wierd, die dog
nog gered is geworden, agterlaatende het gansch equipage met de steevels, die den dragonder onder het

dood paard moest laaten steeken, en sig soo en croupe agter een ander Dragonder onder een haagel van

vijandelijke coogels moest redden, den Corporaal kreeg ook een cogel digt aan 't hoofd door zijn hoed,

het uitgerukte detachement vervoegden sig op het veld voor 't fort en deeden eenige schooten teegens de
fransche heen en weder, Dog sonder vrugt, men sag dien heelen middag nog op weyde distanties op de

hoogtens troepes staan, dog sonder iets te tanteeren, dien nagt kwamen ook weederom nieuwe troepes so

wel Liniëntroupes als Sans-culottes in de naastgeleegen dorpen aan.

Donderdag den 21® feèruarij 1793.

Den ganschen dag sag of hoorde men niets als dat eenige troepes met gelaaden waagens in de

omliggende dorpen gekoomen waaren, en dat sij nog beesig waaren met het maaken van Schanswerk maar

men dog niet konde merken wanneer het op onse vesting los soude gaan terwijl wij niet vernaamen dat

swaare artillerie in hunne cantonnementen aangekoomen waaren niet anders dan klijne stukjes van 6 en 4

men sag geen patrouilles dien dag als aan den avond dog seer weijd van onse muuren.

Vrijdag den 22® febrtiarij 1793

*S morgens met het aanbreeken van den dag sag mén aan het Geusselter broek dat de franschen

hunne tranchée geopend hadden alwaar die natie met veel volk aan beesig waaren te arbeijden. hetgeene van

onse Capitaalen wal van Wijk van drie Bastions beschooten wierd. Ik wierd gecommandeerd om deese

Batterijen den ganschen dag en nagt te dirigeeren, hetgeene ik ook met het grootste succes deed.

Wij inquietteerde hun seer in het werken hoe langer hoe meer terwijl de Canonniers beeter au fait

begonnen te worden van 't pointeeren, sodat bijna geen schoot meer manqueerde, het fransche natie lied

dog niet na, hoe veel dooden en geblesseerde sij ook dien dag hadden, om hun werk voort te setten,

hetwelk sij dog met so veel heevigheid niet continueerde als 's morgens.

Zijne Hoogheid den Heer PRINSE VAN HESSEN, den Graaf VAN WELDEREN en Groot-Major

WILKE met de meeste Officieren van 't guarnisoen kwaamen den geheelen dag af en toe op de wal de

vijanden sien werken, wij saagen ook op weijde distanties eenige waagens reijden al waar ik een canon op

pointeerde hetwelk seer nabey trof, ik herhaalde nog eens en schoot een wagen uit dien tros uit, de anderen

maakte seer schielijk uit den weg te komen, dan risqueerde dat er nog eenige van deselve gebleeven

souden zijn.

buyten den Bospoort op Kaberg lings de Belvideere hadden de vijanden ook de tranchée geoopend

alwaar sij ook met eene groote meenigte volk aan besig waaren dit werk wierd ook van den Capitaalen

wal van Maastrigt en wel van de Batterijen van het hooge front sterk dien ganschen dag beschooten,

hetgeene egter niet met so veel vrugt konde weesen als dat buijten de Wijker Poort, terwijl het werk der

vijanden op dien Berg veel tot hun voordeel hadden, seer diep in den grond al reeds waaren en een sterke

parapet voor hunne tranchée hadden en de hoogte welke hun dekte verheevener waar als onse Batterijen.

Onse canonade duurde, den ganschen dag en nagt, met de nauwkeurigste opscrvatiën geschied, het

welk voor onse artilleristen de beste school van Practijk was.

Saterdag den 23e februarij 1793.

Met het aanbreeken van den dag bemerkten ik weederom dat de natie hun werk vergroot hadden
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en op hunne rechtervleugel een redoute aangelegd hadden, wij bemerkten dat deselve aan hun werk

geduurende onse canonnade van den gepasseerde nagt veel schaade gedaan was.

Wij canonneerden weederom die nieuwe ondekte werken met het grootste succes, Sodat hunnen

arbeyd niet van den schielijksten voortgang was..

Mij wierd verhaald, van een boer welke buyten de poort d'Almagne van dan was dat hij deesen

middag een ganschen, wagen met monteeringen had sien reijden waar bij er welke zeer bebloeijd uitsagen

hetgeen ons deed denken dat die Snaaken welke die monteeringen gedraagen hadden niet aan kiespijn
overleeden waaren, de Canonnade van den Wijker wal deed aan hun werk seer veel schaade. Het werk

op den Kaberg was dien nagt ook seer geavanceerd en continueerde nog met allen eijl tot vervaardiging van
't selve het welk ook dien ganschen nagt en dag van onse Capitaal wal van Mastrigt van de Batterij
Kalvarie, Nassauw, Hoogfrankrijk, Lindekruijs en het Bastion Holstijn beschooten wierd, dog konde niet
veel defect doen terwijl hunne tranchée reeds so diep in den grond waaren en de parapette so dik was dat
er de coogels maar hier en daar op dunne plaatsen door ging, maar door onse Bomben en grenaten welke
wij hun in meenigte in hunne tranchée sonden veele dooden bekwaamen.

Sondag den 24® dito.

Onse canonade had weederom met seer veel succes deese nagt geageerd, wij remarqueerde dat de vijanden
dog deesen nagt gearbeijd hadden dog meest in vervaarding van hunne parapettes aan het werk buijten
Wijk, hetgeen egter niet schielijk in sijn werk konde gaan terwijl altijd onse Batterij hem seer inquietteerde.
Deesen morgen vroeg met het openen van de Poort d'Almagne marcheerde een corps van Cavallerie, Jagers,
Grenadiers, Infanterie en Emigranten, welke in deese Stat waaren en de wapens opgenomen hadden tot
verdeediging meede van deese plaats en hun eige leeven, uit, om de huysen welke naast aan de St Markens
Poort laagen, (ren welke poort zeedert eenige daagen gebarikadeerd was:) om deselve omver te haaien; dit
Corps an die allee komende, alwaar de huysen regts en links stonde wierd hetselve met het canon welke de
vijanden aan de herberge genaamd ïden popelaar" geplaatst hadden so begroet, dat er vijf emigranten so
dood als swaar verwond wierden, welke ook aan deselve overleeden sijn, van onsen Capitaal wal was geen
stuk canon welke die allee enfileerde als op St M^ens Bastion alwaar ik een Canon a 12 ® vond, hetgeen
dwars op de bedding stond maar geen order had om te vuuren, maar siende dat met dit stuk Canon den
vijand sijne canonade tot swijgen konde brengen, so nam den Major BAUMBACH welke sig daar juist
bevond op sig, en mij seijde om te vuuren hetgeen ik met de grootste genauwigheid deed dan mij verhaald
is dat den eersten schoot welke ik deed tussen de canons der vijanden neersloeg sodat hij maar vier
schooten op de onse deeden en hij met twe stukke na hunne tranchée begaven en ons detachement in de
flanq nog eenige schooten vrugteloos toebragten. Ik continueerde hun te beschieten so dat sij aUe hun
canons welke sij m en naast de allée geplaatst hadden agter de herberg deed retireeren, naderhand vernoemen
hebbende in dien ik deese vrugtbaré canonade niet op hun gedaan had ons detachement meer dan twintig
schooten nog bekoomen soude hebben en waarschijnlijk een meenigte dooden en geblesseerden bekoomen
had. Ons Corps trok weederom zonder verder verlies onverrigter saaken de Stat binnen en die huysen
wierden met canoncoogels door boord en bijna omver geschooten.

De vijanden waaren al 's avonds van te vooren geïnformeerd dat deese expeditie soude gebeuren
daarom hadden sij ons ook so schiellijk gesallueerd eer dat ons corps nog aan de huysen waaren.

Wij beschooten hunne tranchée dien ganschen dag met seer veel vrugt en wel op dat punt alwaar sij
hun Batterij aan ons gedemasqueerd hadden die denselven dag geruïneerd wierd. de Canonade op de
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vijanden na den Kaberg ging ook altijd met deselve leevendigheid sijn gang. 'S nademiddags omtrent vijf

imren kwam een CoUonel met een Trompetter der vijanden aan de Bospoort welke sig aanmelde om den

Gouverneur te moogen spreeken en in boodschap van den Général MIRANDA gesonden was.

den voorn: Coll: wierd geblindoekt en so met een detachement Jagers na Zijne Hoogh. den Heere

PRINSE VAN HESSEN geconduiteerd om sijne commissie uit naam van sijn général en die der fransche

republik de Stat Mastricht te sommeeren hetgeene in een brief en bij monde geijst wierd, maar onse braven

PRINS die hem met sijne gewoone dapperen moed alle sijne vraagen met neen beantwoorden en sijde eer

hij de Stat soude overgeeven die hem van Haar Hoog M. was aanvertrouwd met den laatsten man van sijn

braaf Guarnisoen indien een bresse geschooten wierd met den deegen in de hand deselve nog soude deffen-

deeren; het antwoord van dien braaven held deed den moed van ons braav Guamisoen vergrooten en bereijd

waaren alle ons leeven voor so een dapperen PRINS op te offeren.

Onse Stat die maar drie uuren beraad kreeg, dus na expiratie van die tijd het vuur der vijanden

moesten verwagten, hetgeen egter eerst 's nags omtrent elf uuren gepasseerd, begonne de natie van Kaberg

ons met Bomben en Houwitzers te begroete so dat de Stat in een uur tijds al op verscheijde plaatsen in

brand was, dees manier van een Stat te belaageren was so, dat er 's morgens al eene groote verwoesting

in deselve was. de fransche natie die met de grootste leevendigheid dit vuur continueerde, die nagt en den

dag daaraanvolgende, men sag de droeffigste verwoestingen der Bomben in deese Stat, de braave Burgers

die meest het slagofferen waaren van deselve, waaren alle met deselve trouwheid van denken voor hun

Souverain en begaaven zij alle so wel geestelijk als Borger om den brand welke yder oogenblik in de

huysen onstond te gaan blussen onder een haagel van Bomben en Grenaten hetgeene hun niet konde

afschrikken.

Maendag den 25® feè' 1793.

Deesen morgen sag men de afgrijselijkste verwoestinge der vijandelijke Bomben, de casernes aan het

Linde Kruys alsmeede verscheijde Borgerhuysen stonden in den ligte brand, verscheijde andere huysen laagen

al reeds op een puijnhoop men sag en hoorde niet anders als het droeffigste gejammer der vrouwen en kinder,

welke dog uyt hunne huysen vlugten na de kante der Paters en nonnen Poort al waar men nog het vijligst

was ander wachten weederom hun noodlot in de kelders af, welke sij met mist en aarde bedekt hadden, de

borgelijke liefde welke in deese Stat heerste is onbeschrijffelijk, dan veele inwoonders waaren hunne huyse

op een puynhoop geworpen, welke door die nog gelukkig geweest waaren van hun huys te besitten allé

Borgelijke assistentie en hulp toebragte, onse braven Gouverneur, Commandant en groot-Major sag men ook

in de grootste gevaaren sig op de straaten blootstellen en de Borgers hun courage deed vergrooten, de

brave Magistraat troosten de inwooners terwijl lieden van deselve waaren die reeds hunne huysen gansch

verwoest door het hels vuur der vijanden op puynhoopen geworpen was, hier was militair en Borger alle

een en booden sij alle mogelijke hulpe aan die men van elkander verwagten konde.

Onse Batterijen maakten het leevendigste vuur met het groost suces op hunne Batterijen, *s nade

middags was het vuur der vijanden so heevig niet als het 's morgens, maar teegen den avond begon het
weederom als so dat de lugt nooijd sonder Bomben was, dan deesen dag meer dan 1000 Bomben na deese

Stat geworpen waaren, waarvan dog vele in de lugt gesprongen en ander in de aarde vielen en niet
gesprongen waaren, de nagt waar hier beeter dan den dag, terwijl men de Bomben en Houwitz: beeter
konde sien als bij dag, en deselve nog altijd konde ontwijken. Het vuur van onse Batterijen in Wijk had
de vijanden hun werk buyten deese plaats seer geinquitteerd dan sij eerst deese aanvolgende nagt met drie
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mortiers op dit deel van de Stat begonnen te Bombardeeren, dog door de slegte directie welke de fransche

artilleristen in hun werpen hadden ons niet veel schaade toebragten, dan onse artillerie integendeel manqueerde

so te seggen geen schoot of worp in hunne tranchée, wij schooten dien selven dag ook met gloeijende cogels

van *t Bastion Parma na de kerk van Neer om deselve in de lugt te doen springen hetgeen wij ook wel

haast gedaan hadden, als geen contra order gekoomen was, dan wierd ons gerapporteerd, dat de fransche

natie aldaar een polver magazijn hadden, hetgeen naderhand niet so bevonden was, dus dit vuur gestaakt wierd.

Dijnsdag den 26® feb^.

Deese nagt wierd weederom door de vijanden de aller grootste verwoestinge der Bomben in onse

Stat veroorsaakt en op verscheijde plaatse brand ontstond dog hetgeene door de activitijd der burgerij en
burgerij en militair nog al schielijk geblust wierd, Wonderen van God siet men hier terwijl gansche huysen,
waarin nog de bewooners waaren tot puijn hoopen vallen sonder de menschen geen schaade te doen. de

vijanden hadden hun werk buyten Wijk wat naader aan de Vesting gemaakt om beeter effect van hunne

Bomben te sien, wij verhinderde hun deesen selven dag seer so dat sij hun werk moesten staaken, dan wij
van den Wijker wal ze een heevig vuur uit mortier, houwitz: en canon maakte dat de tranchée gansch

doorboord was.

Ons wierd verhaald van buytenlieden dat door eene van onse Bomben welke bij de franse natie in
de tranchée op een hunner ijzere mortierstoelen gevallen was en dat door deselve een en twintig so wel dooden als

swaar gewonden was geworden. Van den Capitale wal van Mastricht wierd ook altijd het vuur gecontinueerd

dag en nagt, hier is nog maar de artillerie welke hun ijver en moed heeft kunnen betoonen, dan deselve
sijn drie maal vier en twintig uuren sonder van de Batterijen af te koomen in 't vuur geweest, de Infantery
brande ook van moed om eens met de fransche natie een partij te maaken, maar de natie van de courage
der brave Hollanders overtuygd sijnde, dorven ze niets tegen de onsen waagen. Sij continueerden egter
agter hunne parapet der tranchée alwaar sij onse Stat deesen ganschen dag met alle violentie weederom

Bombardeerde; men hoorde dat de Bomben veele schaade veroorsaakte en ook verscheijde dooden en swaar

gekwetst wierden, de tranquilliteyd der burgerij was onbeschrijffelijk, dan liever hadden sij de Stat tot een

puynhoop gesien als in handen der infame fransche natie te moeten vallen dan te veel overtuygd waaren hoe

of die bende gaudieven het in deese environs en elders maakte. Onse canonade was altijd seer heevig dog
niet meer met so veel vrugt als voorheen, terwijl de werken der vijanden dan seer diep in de aarde geavan
ceerd waaren. Ik en deed met al wat maar mogelijk was om maar mortieren te plaatse en daarmeede den

vijand te beonnuttigen want niet dan 2 mortiers nog maar op het terreplain van Hoog-frankrijk bij malkander
op eene bedding stonden, waarvan eene ten eersten af deed setten en met den anderen eenige worpen deed,
die seer wel gepointeerd waaren, dan de tweede Bombe welk ik daar na toe wierp gerigt op 45 gr^ en 4}
polver viel juyst in de tranchée der vijanden en hun veel schaade deed, ik continueerde mijn worpe en
maakte ten eerste nog eenige mortieren in gereedheid, hetgeen egter niet schielijk in zijn werk ging, dan
daar spronge meer dan 50 Bombe boven mijn hoofd, so dat eenige mijner werkers de vlugt wilde neemen,
dog ik presenteerde mij met een opgetoornheid teege haar met mijn deegen in de hand en haar sijde den
eerste die hier sonder mijn order van daan wilde, hem ter needer soude vellen, ik transporteerde dog nog
alle het noodige voor 7 mortiers, terwijl dit vuur den vijanden het meest schaade konde doen.

Woensdag den 27® feb^.

Het Bombardement der vijanden duurden tot in den nagt omtrent 3 uuren met de ordinaire heevig-
heid, dog naar dien tijd verswakte hetselve so dat hij deesen ganschen morgen geen Bomben meer worpen
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als ook *s nademiddags terwijl hunne amunitie geconsumeerd was en in dat denkbeeld waaren om met deese

quantiteyd amunitie de Stat in besit te bekomen, waarin sig de fransche natie seer geabuseerd saagen;

omtrent 12 uur kwam weederom een trompetter aan de Bospoort om antwoord te vraagen op een briev

welke uit naam van 't sogenaamde bataafs comitté sondags aan de Magistraat was gesonden; den

trompetter wierd niet in de Stat gelaaten maar aan de Bospoort in de wagt bewaard en bekwam het

antwoord, dog niet na den sin der fransche natie. Zij kreege ook weederom aan den avond nieuwe amunitie

en begonnen *s nags weederom met alle heevigheijd ons te Bombardeeren en veroorsaakte weederom veele

brand en ongelukken; het fransche vee danste en songen in hunne tranchée >a ga ira les aristocrats a la

lenterne, a ga ira la guarnison on la pendra", wij continueerde met hun onse hooge nooten, de variatie

van hun sang.

Donderdag den 28® feb'^.

Het Bombardeere buyten de Bospoort continueerd den geheele dag dog tegen den avond wierde er

meer geworpe, buyten Wijk begonnen sij weer te werpen omtrent 2 uure in der middenagt en veel schaade

deeden, dog de meesten viele in de Maas terwijl hun point de vue was op de Maasbrug. Men hoord van

veele schaade aan huyse, maar hier en daar een dode of geblesseerde, daar tegenwoordig reeds meer dan

4000 Bomben in deese Stat geworpen sijn. So is het aan den wille des Allemagtigen Gods dat so veel

Bomben geen defect gedaan hebben. Wij continueerde om hunne Batterije met Bombe grenaate en canon

te beschiete en ons alle moeijte aandeeden om hun Batterijen te vernielen, deese nademiddag kwamen

weederom nieuwe wagens in hunne retranchementen met amunitie aan, so als ook 17 wagens buyte de

Bospoort voor de vijanden ariveerde alsmeede hier buyte Wijk een corps omtrent 500 man nationale guardes

welke wij op een distantie buyte de Wijker poort over Neer sagen marcheeren.

I Maart Vrijdag,

Wij sijn deesen nagt weederom gewaar geworden van het ariveere hunner amunitie, terwijl deese

nagt weederom een meenigte hier in Wijk en te Maastrigt met groote schaade gevallen sijn; deese dag sijn

er so veel niet gevalle, den moed der afgematte artillerist is onbeschrijffelijk van ons Guarnisoen terwijl hun

vuur altijd met de grootste exgactitude verigt word, wij hebben nog maar een canonier geblesseerd.

deese nagt wierd op verscheyde plaatse met musquet van de buyte werk op eenige vijandelijke

patrouilles gevuurd en seer schielijk deeden vertrekken.

Dit gevuur is niet seer waarschijnlijk, terwijl ik mij den ganse nagt op de Batterij bevond en seer

klaar maanligt was, dat ik op eene distantie van wel meer dan duysend passé ver in het veld alles nog

al wel konde distingueeren en niet konde begrijpen waar op geschooten wierd.

Den Collonel BERNER riep aan den Capitain welke in de avancée aan Porte d'Almagne het piquet

had om dog niet weer te laaten schieten terwijl niets te sien was hetwelk ook terstond geschiede, hetgeene

toen klaar deede blijken dat een terreur van een schildw: was geweest, die die allarm veroorsaakt had.

's morgens wierd een fransch patriot dood buyten de Pieterspoort gevonden, men hoord niet anders

uit den mond der brave burgerij, die aan de uitwerking der franse Bomben sijn blood gesteld roepen, dat

worpe de vijand nog so veel Bombe in de Stat en deselve half in een puynhoop wierpe, vol moest
gehoude worde en de Stat niet aan hun over te geven.

den Heer P. d. H. doet alle daage sijn tour in het heetste van het vuur over de walle en in de stat

en door sijn moet den onse doet vergroote en ons alle voor Z. H. sulle offere.
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2 Maart Saturdag.

Deesen nagt wierde van de vijanden geene Bombe van de kant buyten Wijk na ons geworpen dog wij
continueerde de onse na hun toe te senden, maar sij hadden deese nagt hun werk ^prolomgeerd en verder

na de Stat toe geavanceerd om hunne Bombardeer Batterij seekerlijk nader te verleggen, maar ons vrugtbaar
vuur van den wal was dees reeden, dat sij hun werk niet sterk konnen doen avanceeren. Be was weederom

den ganse dag en nagt op onse Batterij in de courtine tusschen St Martens en Galge Bolwerk alwaar ik met

2 mórtiers k 50 ® St: en 2 Hw: den geheele dag door het allerheevigste vuutr uit dfe mortieren onse

vijanden hun werk en Batterij dirigeerde, en over de honderd en twintig Bombe en grenaate in hunne werke

bragt, so wèl dat sij haast geen hoek meer vijlig hadden om te kunnen blijven, de buytenlieden aan ons,
die met verschijde waare, seijde dat deselve nog geen so een dag geduurende &et Bombardement gehad
hadden, die haar so veel dooden veroorsaakt hadde, ik continueerde dit vuur den geieelen dag tot 's avonds

om 10 uur, dit heevige en vrugtbaar Bombardeeren, welke ik dien dag gedaan iheb, kan tk de reeden aan

toe schrijven waarom de vijanden bij hunne retraite de twe mortieren hebbe moete agter laate, dan ver-
scheijde Boere mij verhaalde die een wijnig fransch konden verstaan;

Si les diables Hollandais de Wik ne faisaient pas un feu d'enfer avec leurs Bombes, nous pourrions

bien emporter nos mortiers, mais nous risquions trop a les aller chercher;

dit kan ik seggen voor mij een groot plaisir was om te verneemen.

Sij hebben dog de mortiers uit het heetste van 't vuur gehaald, dog op weg moete laaten staan terwijl
hunner verslagen was; terwijl toen den aller heevigste storm en wind opkwam die ik ooyt beleefd heb dat

ik maar alle moeyte en sorg moest aanwende om de londstokke welke op de Bafcterije stonde seeker voor

onse Kruydmagasijntjes veylig te houde om door ons eyge vuur geen ongelukke te feijge,

Sondag 3 Maert,

Omtrent 4 uure 's morgens vroeg begon ik weederom met Bomben en greimifcen na die vijanden toe te

schikke, welke duurde tot 6 uure alwaar ik berigt kreeg van den Generaal W^l^STADT, welke mij lied

segge dat de Franse hun werk verlaate hadden en dat de Oostenryksche troupies reeds kort bij de Stat

waaren, hetgeen sig ook haast deed verseekeren terwijl een generaal-Adjudant ait reeds aan de poort aan

kwam, kort daarna sagen wij boven op den berg na Valkenburg een groote trO)up volk so cavallerie als

infanterie aanmarcheere, die haast in onse Stat waaren, het gelukkig blijde moment voor de ganse Stat, ons

verwagte ontset der brave Oostenreijkers, wierd met luyd keele uitgejuigd van *t Üiousé van 't guarnisoen en

Burgerij hetgeene niet te beschrijven is men sag dees deselven dag de avantgardie van Husaren, Jagers en

Grenadiers door deese Stat den weg na Tongeren neemen om de vijanden te ipoureuiveeren welke sij ook

haast deeden en deselve te Tongeren reeds den vijand begonnen te slaan en uit dit plaats verdreeven.

4® Maetidaags,

Den doortogt der Oostenreijkers continueerde met den grootsten eyl so wel cavallerij als infanterij den

geheelen dag en nagt, welke den weg al op Tongeren naamen om sig bij de colome te vervoegen.

de Straaten stonden geen moment stil van alle reijtuijgen van fourage ten artillerie ammunitie. Sij

versloege de franse natie dien dag gans en verdreeven ze uit Tongeren en nog verdier.

Het Hoofdquartier van PRINS KOBURG bleeve in onse muuren.

Zie hier dan op welke wijse wij van 't franse vee behandeld sijn gewordeov gelukig dat deselve niet

overwinnaars zijn geweest, anders had het bedroefd voor ons alle uitgesien.
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ORNELIS VAN DER AA vermeldt in zijne geschiedenis van den oorlog 1793—1802 het

antwoord door den PRINS VAN HESSEN aan MIRANDA gegeven als volgt:

%Dat hij het bevel van H.H, Mog. bekomen en aan hen den Eed gedaan sijn Eer

en leven daaraan verbonden was en hij de Stad verdedigen zoul'

MOCK verhaalt nog het antwoord van den PRINS op de tweede sommatie tot overgave,

waarin weder eene volstrekte weigering vervat was met bijvoeging: *dat bezetting en burgerij volkomen

samenstemden ter handhaving hunner Constitutie en van den Eed van getrouwheid aan hunnent wettigen

Souverain gedoan^

Toen den 2^^®® Maart het beleg werd opgebroken, waren 6000 Bomben in de Stad geworpen.

Wel was de stad als het ware in een puinhoop herschapen, doch men telde niet meer dan 9

dooden en 23 gekwetsten.

Tot het opbreken van het beleg was MIRANDA verplicht geworden op het vernemen van de

nederlaag der Franschen bij Aldenhoven; hij poogde tusschen Maastricht en Tongeren den voortgang

der Oostenrijkers onder CLAIRFAIT te stuiten, doch zooals MOCK terecht zegt: >dit mislukte".

Keeren we thans terug tot den opmarsch der troepen naar het oorlogstooneel. Voor dat deze

plaats had, heerschte er reeds in den lande groote werkzaamheid en ontwikkelde de Republiek nog

éénmaal, en geduchter dan sints jaren gedaan was, die oude veerkracht, waardoor zij zich in vroegere

dagen had onderscheiden.

Onder de leiding van VAN KINSBERGEN, den trouwen vriend van den Erfstadhouder, (wiens

portret ter plaatsing in het Museum werd aangeboden door den Luitenant der Rijdende Artillerie

W. A. FRIESW^K) en van den Directeur der Fortificatiën DUMOULIN, werden de stroomen met ge

wapende vaartuigen, de bedreigde punten met Batterijen bedekt en werd er eene verdedigingslinie

gevormd van de Schelde tot Gorinchem.

Men was in het onzekere, waarheen de Franschen zich zouden wenden; in geheel Brabant,

inzonderheid te Bergen-op-Zoom, heerschte dan ook groote schrik.

Den 16^^ Februari was de Kolonel DAENDELS aan de spits der Bataven over de grenzen

getrokken, op den voet gevolgd door het gros der voorhoede onder Generaal BERNERON, een dag

later door de in 2 Colonnes verdeelde Fransche hoofdmacht.

Door het wegvoeren der vaartuigen werd DAENDELS* plan verijdeld om naar het eiland van

Dordrecht over te steken.

Ofschoon het nu niet in het plan van DUMOURIER lag, om zich op te houden met het belegeren

van Vestingen, was echter het bezit van Breda, als steunpunt zijner operatiën voor hem van veel belang,

en besloot hij dan ook er zich in de eerste plaats meester van te maken. Zijn plan gelukte maar al

te wel. Na een zwak bombardement gaf VAN BIJLANDT den 24®'®" Februari, in weerwil van de

stelligste bevelen van den PRINS, de stad lafhartig over.

De Klundert werd dien dag na een bombardement van acht uren stormenderhand genomen;

de dappere Kapitein Baron VON KROFFF stierf daar den heldendood.
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De val van Breda sleepte dien van Geertruidenberg mede; den 4*^^^ Maart capituleerde ook
deze vesting en rees te Dordrecht groote vrees voor een onmiddelijken aanval op de niet versterkte
oostzijde van het eiland.

De Willemstad alleen bood nog weerstand.

Op denzelfden dag van de overgave van Breda, verliet PRINS FREDERIK 's-Gravenhage
en bereikte *s avonds Nijmegen; van daar naar Venloo gereisd, confereerde hij met den aldaar

commandeerenden Generaal VON PIRCH, die tot dat tijdstip de stad en omstreken met dapperheid

verdedigd had.

Na nog den HERTOG VAN BRUNSWIJK in diens hoofdkwartier te Kempen bezocht te hebben,

en met hem zonder veel succes te hebben beraadslaagd omtrent een inval in het land van Kuik,

keerde de PRINS den weder te Nijmegen terug en ontving daar de droevige tijding van de
overgave van Breda. Voorloopig werd door Z. H. van elke offensieve beweging afgezien.

Te Nijmegen bevonden zich bij de Artillerie, die den 22=^^ Februari uit Zutphen was afgemar

cheerd, de Kapiteins VAN HOEY VAN OOSTÉE, VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT en de

Onder-Lieutenants A. VAN THIELEN en H. G. SCHLUITER.

SCHLUITER schreef van daar aan zijne moeder, dat Breda over was en dat alles nu wel naar

Holland zoude trekken.

Met de Jagers en Anspachsche Artillerie vertrok hij naar Tiel en den Maart meldde hij

uit Bommel, dat waarschijnlijk naar Gorcum zou worden gemarcheerd.

De zaak van Breda bleef tot nu toe een raadsel. Geertruidenberg werd met leeuwenmoed ver

dedigd. (Die leeuwenmoed, als deze al bestond, was echter van korten duur geweest!)

De tijding van de overgave van Geertruidenberg werd door PRINS FREDERIK, den 4^^'' Maart

in het hoofdkwartier te Speyk ontvangen; het op marsch ontworpen plan om deze veste ter hulp te

snellen, viel daardoor in duigen.

Van Bommel werd gemarcheerd langs Dalem over Gorcum; aldaar bleven twee Officieren en

20 man achter.

's Woensdags den Maart was het Detachement over Sliedrecht te Dordrecht aangekomen.

SCHLUITER's opgaven worden bevestigd door den Kapitein VAN HOEY, die in zijne Mémoires

mededeelde van uit Nijmegen met zijn detachement over Gorcum naar de Dordsche waerd te zijn

gemarcheerd.

De PRINS zelf betrok zijn hoofdkwartier aan boord van een jacht vóór Dordrecht.

Den 8^^^" Maart schreef SCHLUITER, dat hij den Post commandeerde aan *t Hooge Sand; dat

de officieren allen uit elkaar waren geraakt en dat de Kapitein VAN HOEY het geheel com

mandeerde.

In aanmerking genomen de uitgebreidheid der ingenomen verdedigende stelling, die deel

uitmaakte van het plan van verdediging door de commissie onder voorzitterschap van den Vice-Admiraal

VAN KINSBERGEN ontworpen, was dit niet te verwonderen.
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Er waren toch langs het Hollandsch diep en de Merwede ongeveer 30 batterijen en posten

aangelegd, te zamen bewapend met honderd vier en zeventig vuurmonden van 3 tot 36 it

De post aan het Hooge Sand lag tusschen de haven van Essen en de Schuringsche haven;

vele der aangelegde batterijen waren echter nog onvoltooid.

SCHLUITER was ingekwartierd bij LEENDERD VISSER op 't Hooge Sand onder de Buiten-

sluis, doch bracht niet altijd een even rustige nacht door. Hij schreef den Maart:

>De dienst is vermoeijend slaapende des nagts in een houten hut op de Batterijen op stroo, alwaar

het gansch niet warm, dewijl 't zelve zeer hol, digt aan 't water en zonder vuur is. De zaken beginnen

voor ons land een zeer gunstige loop te krijgen; de Franschen hebben de belegering voor Willemstad

opgeheeven; dit kleine stadje heeft zich superber verdedigd; den Generaal BOETSELAER maakt daardoor

zijn naam onsterfelijk en toont nog 't oude Bataafsche bloed in zijne aderen te hebben. Verschrikkelijk

was 't om de canonnade te zien welk gedurende 15 dagen, den eenen dag meer den anderen minder gedaan

is, leggende onse Post er schuins over, zoo dat geen schot gedaan werd of we konden deselve sien doen

en hooren. 't Getal der dooden en geblesseerde beloopt maar 10.

Een jong officier COLTHOFF van de Artillerie {deze was sedert 8 Juli 1786 Onder-Lieutenant bij

de vijfde Compagnie van het eerste Bataillon van het Regiment Artilleristen) heeft de Artillerie gecomman

deerd en zich daardoor een almagtige renommee gemaakt, hebbende de Artillerie superber bediend waarom

de PRINS toen er versterking van Artillerie kwam, al de Ofhcieren, welke ouder in rang waren terugge

houden, opdat hij 't Commando kon blijven voeren. Van Capitein SCHMIDT hebben we zoolang ik hier

ben nog niets gehoord; hij legt hier zeer ver van daan, doch waar weet ik niet; Capitein VAN HOEY

komt hier van tijd tot tijd nog al eens. Wij denken niet lang meer hier te blijven, doch het is nog

onzeker of wij bij de geallieerden zullen gevoegd worden."

Voor dat nog Geertruidenberg zich had overgegeven, had DUMOURIER in afwachting dat

eene eventueele overgave de noodige vaartuigen zou beschikbaar stellen, zijne troepen in stroohutten

gelegerd aan de Roode vaart (het Camp des Castors genaamd); aldaar ontving DUMOURIER van

de Nationale Conventie, tengevolge van de onlangs aan de Maas door de Franschen geleden neder

lagen, den last de onderneming tegen Holland te staken.

Hij gaf hieraan geen gevolg, doch wilde zijn eenmaal vastgesteld plan ter verovering voortzetten.

De door hem op den Maart vastgestelde overtocht over den Moerdijk mislukte echter, en

daar hij opnieuw verontrustende tijdingen ontving van het oorlogstooneel aan de Maas, gaf hij het

bevel aan de Roode vaart over aan den Generaal FLERS en vertrok haastig naar Antwerpen.

De onzen verwachtten nog altijd eene landing bij Buitensluis, doch toen de tijding kwam, dat het beleg

voor Willemstad was opgebroken, ontwaarde men ook de ontwapening der Batterijen aan den Moerdijk.

PRINS FREDERIK was den 8^^™ Maart over Aalst en Woudrichem met 4 Bataljons en 10

vuurmonden het Land van Altena binnengerukt, om gezamenlijk met de Pruisen onder bevel van den

HERTOG VAN BRUNSWIJK—GELS, die den vijand reeds Roermond had doen ontruimen en met

wien hij zich den in de Langstraat in gemeenschap stelde, de Franschen in den rug te nemen

en Willemstad ter hulp te komen.

'l
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De Franschen hielden geen stand. PRINS FREDERIK trok steeds voorwaarts en maakte zich

na den i8<i®" Maart, in afwachting van het overige van het Veldleger onder den ERFPRINS, gereed

om Geertruidenberg door bombardement op de Bataven te hernemen.

Toen PRINS FREDERIK met zijne colonne naderde, verliet de Generaal FLERS het Camp

des Castors, gelastte d'AR^ON het beleg van Willemstad op te breken en de werken van Klundert

te doen springen; hij versterkte de bezetting van Geertruidenberg met 2 Bataljons en bezette zelf Breda

met 6 Bataljons. De ERFSTADHOUDER begaf zich den 22^^^^ Maart naar de Willemstad.

Ofschoon na het terugtrekken van de Fransche hoofdmacht, het gevaar grootendeels was geweken,

was men toch steeds op verdere verdediging bedacht, en werd in de voorterreinen het water als bond

genoot te hulp geroepen. Vóór de Grebbelinie belette de lage waterstand de geprojecteerde inundatiën

te stellen.

Ten gevolge van den veranderden toestand op het oorlogstooneel, besloot de ERFPRINS

Noord-Brabant van vijanden te zuiveren, aanvallend te werk te gaan en in de eerste plaats Geertruidenberg

en Breda te hernemen.

De troepen om en nabij Dordrecht zouden tot hetzelfde doel medewerken.

Over deze laatste operatiën verschaft SCHLUITER ons de noodige gegevens.

Den Maart meldde hij met een paar woorden zijn vertrek naar Dordrecht; den 29^^®°

schreef hij uit Hooge Zwaluwe aan zijne moeder:

>In mijn vorige van Dort van den 27e meldde ik UE. in haast mijn vertrek van mijn post aan 't

Hooge-Sant gaande 's avonds zonder iets te weten naar bed en trok mij voor de eerste keer in 3 weeken

eens geheel uit, met intentie om goed te slapen, dog wierd *s nagts om i uur in mijn voorneemen gestoord

doordien order ontving, directelijk te marscheeren met agterlating van maar 3 man op de Batterij, waarop

om half twee reeds op marsch was."

Te Dordrecht ontmoette hij den Kapitein VON SCHMIDT en werd hem gezegd, dat hij daar

eenigen tijd zoude blijven. Terwijl hij echter zat te ontbijten, ontving hij de order zich oogenblikkelijk

klaar te houden om naar de Moerdijk ingescheept te worden, met een korten 3 en te dienen bij

het Corps Emigranten ter plaatse.

Hij kwam aldaar in den middag van den en hoorde dat reeds de order was ontvangen

den 29=*®" te marcheeren met het Korps naar Chaam; den kwam er 's avonds echter contra-order

om direct een Detachement voor uit te sturen naar de Hooge Zwaluw, waartoe hij werd aangewezen;

ten 10 uur avonds op marsch gegaan, kwam hij om i uur aan. Hij werd den volgenden morgen

gevolgd door de rest der Compagnie en nog een Grenadier-Bataillon, waarbij ook 2 Veldstukken waren.

Verder schrijft hij;

»Wij leggen hier nu digt onder de reuk der Fransen, de voorposten komen aan elkander, eenige dagen

van te vooren is er alle daag wat te doen geweest, waar bij zij telkens verlies hebben geleeden, tot nog

hebben we nog niets van haar vernomen. Canonnades hooren we geduurig, ze zijn nu geheel en al

ingeslooten, zijnde rondom Breda alles met troupes bezet. Wat ze nu zullen beginnen weet ik niet,

Antwerpen is ook al door de Keyzerlijken ingesloten^ we zijn hier i'/i uur van Geertruidenberg, waar ze
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ook nog zijn, ze hebben hier overal zeer slegd huis gehouden, alles is uitgegeeten zo dat we overal

genoegzaam niets krijgen kunnen. Veele menschen zijn totaal geruïneerd. Onze DE ROLLER heeft alhier

een groote rol gespeeld zijnde een lid van het Comité Bataven, de menschen klaagen sterk over zijn

Brutaliteyd. Ze zijn overal met magtige groote haast weggetrokken, te Moerdijk vooral vonden we zeer

veel, alle haare kookkeetels, ook ammunitie geladen Bomben, granaaten, geweeren &; de lieden zeggen ze

zeer bevreesd waren voor al onze uitgeweeken Patriotten op dewelke ze zeer misnoegd waaren dat ze haar

zoo bedrogen hadden. DUMOURIER is mij beschreven als een klein doch gezet man, wat pokdalig en

iets gebrekkelijk van gang, men zegt hij vermist wordt en dat hij uitgemaakt is voor een verrader van zijn

Vaderland, de troupes van hem waaren slegd gekleed, en miserabel volk en klein

De Fransche Emigranten zijn hubse lieden vooral de Officieren, welke ze uit haar allen verkoozen

hebben, doch liever had ik bij een Hollands Corps geplaatst geweest, dat is er van, komt men in een geval

kan men goeden staat op haar maken, zijnde het bij haar vaincre ou mourir .

hoopende mijn gedrag altijd tot Uwer vreugde en genoegen mag zijn — enz."

r

De Ridder VAN KINSBERGEN,

Oud-Lieutenant Adjniraal.

Den 29®^^° Maart verliet de ERFPRINS met zijne troepen Dordrecht en zeilde onder geleide

van den Vice-Admiraal VAN KINSBERGEN naar de Roode Vaart. Van hier marcheerde hij verder

en betrok kantonnementen te Zevenbergen en Oudenbosch.
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PRINS FREDERIK was dienzelfden dag met één Bataljon Infanterie, twee stukken en één

Escadron Huzaren opgerukt van de Donge om Gmneken en Princenhage te bezetten en Breda ten

zuiden in te sluiten.

Gedurende den opmarsch naar Breda werd PRINS FREDERIK bericht, dat een sterk deta

chement Franschen de vesting had verlaten om eene fourageering te doen in het Liesbosch.

De Hollandsche Guardes te voet overvielen het convooi van één millioen-ponden hooi en

duizend zakken haver, hetwelk de Franschen voornemens waren binnen Breda te brengen.

Aan het hoofd der Huzaren VAN HEECKEREN en andere cavaleristen, ging PRINS FREDERIK

mede tot den aanval over, vocht te midden der Huzaren met heldenmoed, en gaf het voor geen

zijner wapenbroederen op.

De Kapitein SPREE en vier anderen zijner kameraden sneuvelden bij deze affaire. De

duisternis maakte een einde aan het gevecht. Den volgenden morgen gaf het Detachement zich te

Ginneken aan den PRINS krijgsgevangen.

Onverschrokken had PRINS FREDERIK den vuurdoop ontvangen.

Breda en Geertruidenberg nu geblokkeerd zijnde, werden door de Opperbevelhebbers verdere

maatregelen genomen, om wanneer die vestingen niet wilden bukken ze alsdan met geweld daartoe te

noodzaken, waartoe men echter niet dan in het uiterste geval wilde overgaan, aangezien het Vader-

landsche Vestingen waren en men de eigendommen der ingezetenen niet gaarne aan een belegeringsvuur

wilde wagen.

Men voerde echter van de voorposten bij Gorinchem het zwaar Belegeringgeschut naar Geer

truidenberg, zoomede naar Breda.

Daar de Fransche armée echter in Belgie nederlaag op nederlaag leed, besloot DUMOURIER

Holland geheel te verlaten en deed aan Generaal FLERS en den Kolonel TILLY weten, dat zij zich
op de best mogelijke wijze maar moesten redden. Deze Officieren begrepen toen niet het uiterste

te moeten wagen, maar eene capitulatie te treffen, die dan ook den en 3^®° April gesloten werd,
en volgens welke de Franschen de Vestingen verlieten met slaande trom, vliegend vaandel, brandende
lont, met hunne veldstukken en militaire effecten voorzien en tot Rijssel geëscorteerd wordende.

Ook de Klundert werd nu ontruimd, en binnen een week was het grondgebied der Republiek

geheel van vijanden gezuiverd.

Het hoofdkwartier bleef te Princenhage gevestigd.

Uit de Hooge Zwaluwe meldde SCHLUITER dd. 8 April de ontruiming van Breda en Geer-
truinenberg en dat de troepen nu wel verder zouden opschuiven. De Franschen hadden in die
plaatsen zeer slecht huisgehouden.

Hij schreef verder;

iVerscheyde Regn hebben order hunne Veld-Equipages aan te schaffen, gelijk meede artilleristen

ik heb tot nu toe daartoe geene order bekomen, doch verwagte zulks alle dagen, die welke order hebben

om in het Veld te trekken, moeten zich een paard aanschaffen, waarvoor ze voor de aanschaffing zoowel
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als onderhoud in de 6 weeken trekken 25 guldens, welk geld genoeg is voor de onderhouding, doch daar

de aankoop in eens moet worden betaald ben ik zeer verlegen hoe daaromtrent te handelen, en zal dus

genoodzaakt zijn, op UE. geld te trekken; ook ben ik verlegen waar een paard van daan te krijgen, zullende
deselve ook niet heel goedkoop zijn, alzoo er zoo vele aangeschaft moeten worden, gelijk mede de

Veld-Equipage."

Den 13^^ April ontving hij van den Overste GERBADE de order om den volgenden morgen
naar Breda te vertrekken; de overige troepen bleven nog te Hooge Zwaluwe. Te Breda aangekomen

marcheerde hij over Oosterhout naar den Bosch, alwaar de overige Detachementen van VAN BOSE's

compagnie ook kwamen. Hier vond hij den Kapitein VON SCHMIDT, die zooals we weten bij den
aanvang van den Veldtocht Capitein-Luitenant was bij de Compagnie. De Kapitein VON SCHMIDT

was quartiermeester van de Artillerie geworden, volgens SCHLUITER >een important baantje, dat veel

arbeid vereischte."

Het was nog niet zeker of de Compagnie BOSE naar Zutphen zou terugkeeren, daar er veel

artillerie medeging.

De Overste GERBADE had naar den Haag geschreven om SCHLUITER te employeeren,

naar hij vermeende bij den Veldtrein; hij hoopte mede te Velde te gaan om wat te zien en zich te

distingueeren, vooral onder 't oog van iemand als de Overste GERBADE.

Te 's Bosch had hij VAN THIELEN ontmoet; deze was geweest bij de fameuse belegering

van Geertruidenberg.

>'t was in den Bosch machtig druk met doortrekkende troepen, gisteren was een gedeelte hannover-

schen door getrokken; ook Zwitsersche troepen trokken uit; Mecklenburgsche troepen trokken binnen."

Het was nog onzeker wanneer de Veldtrein zoude uittrekken.

Groot was de vreugde in den Lande over den gelukkigen afloop van den oorlog, groot was

het vreugdebetoon.

De STADHOUDER huldigde de verdiensten van den Vice-Admiraal VAN KINSBERGEN, den

PRINS VAN HESSEN-KASSEL en den Baron VAN BOETSELAER.

De beide PRINSEN werden om het zeerst geprezen, en gi-oote verwachtingen werden omtrent

hen gekoesterd, wanneer zij op nieuw aan het hoofd der troepen zouden zijn geplaatst.
Op het Congres te Antwerpen, dat den April vergaderd was, was de ERFSTADHOUDER

met zijne beide zonen tegenwoordig. Reeds den 9'^®" werd besloten den Franschen geen rust te laten
doch hen op de hielen te volgen en werd bij dagorder de heropening van den Veldtocht aangekondigd.

De ERFPRINS werd benoemd tot Opperbevelhebber, PRINS FREDERIK den 12^®" Mei tot

Commandant der Eerste Divisie van de Staatsche troepen, bestemd voor Vlaanderen.

Een nieuwe Veldtocht stond dus voor de deur.
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ET dralen van den PRE^S VAN COBURG aan de Maas, had DUMOURIER in staat

gesteld zijne verspreide troepen te verzamelen.

Ofschoon aanvankelijk tegen de Keizerlijken in het voordeel, leed hij den Maart

bij Neerwinden een beslissende nederlaag tegenover den AARTSHERTOG KAREL VAN OOSTENRIJK,

den vriend van PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK.

Na den 23®^®" Maart trok de AARTSHERTOG als overw'innaar Brussel binnen.

Den 30^^^" Maart ging DUMOURIER over de Fransche grenzen terug en vestigde zijn hoofd

kwartier te St. Amand. Door zijn dubbelzinnig optreden verloor hij het vertrouwen zijner onderbevel

hebbers en soldaten, en bleef hem geen andere uitweg dan een overijlde vlucht naar het Oostenrijksche

hoofdkwartier i de nederlagen hem toegebracht, werkten mede tot het behoud der Republiek.

Nadat de Fransche troepen het grondgebied hadden ontruimd, en op het congres te Antwerpen

besloten was den Franschen geen rust te laten, maar hen op de hielen te volgen en waarbij tevens

aan de Algemeene Staten door de Keizerlijke Regeering duidelijk was te verstaan gegeven, dat de
geallieerden, na de aan de Republiek bewezen hulp, wel degelijk op ondersteuning tegen Frankrijk

rekenden, vertrok PRINS FREDERIK VAN ORANJE op hooger last reeds den April uit zijn

hoofdkwartier te Princenhage met de hem toevertrouwde Divisie, sterk 7000 man (10 Escadrons, 12

Bataljons en 40 vuurmonden.)

De gezamenlijke artillerie en per bataljon twee 3 stonden onder de bijzondere leiding van

den Luitenant-Kolonel W. DU PONT.

De ERFPRINS hield nog provisioneel zijn hoofdkwartier te Oosterhout, doch zoude spoedig

met de hoofdmacht volgen.

De geheele macht waartoe de ERFSTADHOUDER zich verbonden had, bedroeg 15000 man en 2000
tot 3000 paarden; 5000 man zouden geleverd worden vóór. den 20^'^" April; de overigen vóór den 10'''=" Mei.
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De belegeringstreinen, om de geallieerden van zwaar geschut te voorzien, werden

te Delft en te Dordrecht samengesteld.

Het uiterlijk voorkomen der Nederlandsche troepen was zeer gunstig te noemen.

Zij waren goed gedisciplineerd en betoonden veel goeden wil.

Het scheen dat de kranige verdediging van de Willemstad, het behoud van

Maastricht, de kracht door de kleine garnizoenen ten toon gespreid bij de verdediging

van de Klundert, en eenige partieële voordeelen, welke aan het weder in bezit nemen van

Breda en Geertruidenberg waren vooraf gegaan, de soldaten als het ware hadden ge-

electriseerd.

Volgens de dispositiën van den Generaal DAMPIERRE (den opvolger van

DUMOURIER) hadden de Franschen verschillende legerplaatsen langs de noordelijke

grenzen van Frankrijk betrokken.

Het nieuwe leger der Ardennes stond tusschen Valenciennes en de Sambre -, kleine

troepen-afdeelingen onderhielden de gemeenschap tusschen de beide legers, de vestingen

Le Quesnoy, Bavay en Maubeuge ̂ dag en nacht werd door DAMPIERRE gearbeid om

de verwarring in het leger te doen verdwijnen.

. Reeds den April bezette PRINS FREDERIK Yperen en het duurde niet

lang of hij was met de Franschen handgemeen; den 29^'^^ geavanceerd totHalluinnabij
Meenen, ontmoette hij een Fransch korps, dat door hem werd teruggedreven. Hij zette
verder persoonlijk aan het hoofd van een piquet cavalerie en jagers zijne verkenning
voort naar de zijde van het dorp Roncq.

In afwachting nu dat de ERFPRINS met het gros van het Leger zoude volgen,
nam PRINS FREDEREC den 3^^ Mei op last van den PRINS VAN COBURG stelling
nabij Kortrijk op den rechter vleugel der gallieerden; de verpleging geschiedde
uit Brugge.

Met het op voet van oorlog brengen van het Nederlandsche Leger werd de meeste
voortgang gemaakt. •

De veldtrein voor het gros van het Veldleger werd te's Hertogenbosch gevormd.
Hier vinden wij den Luitenant SCHLUITER weder. Hij meldde den 2^ Mei, dat den
volgenden dag een detachement uit den Bosch zoude vertrekken met 2 stukken i 3 «
welke bestemd waren voor de bataillons, welke nog te Breda lagen. De overste

GERBADE was door een noodlottig toeval om het leven gekomen; men wist nog met,
wie hem zoude opvolgen.

Den 3^"^ Mei werd SCHLUITER zelf als quartiermaker gezonden naar het Kamp
van Oosterhout, teneinde aldaar te gaan kampeeren met 9 Houwitzers onder order van
Capitein BLANKENSTEIJN (deze staat in het Naamregister vermeld als >Capitein-
Lieutenant bij de Lijf-Compagnie van het Eerste Battaillon in guarnisoen te Breda. )
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DE VELDTOCHT VAN 1793 IN VLAANDEREN. I29

Zij zouden zich weder voegen bij het groote Artilleriepark onder orders van den Majoor

MULLER (1 Majoor bij het Vierde Battaillon van het Regiment Artilleristen.")

Den 5^®"^ Mei meldde hij:

>Wij gaan overmorgen naar Oudenaerde, een marsch van 7 dagen; morgen marscheerd reeds een

gedeelte van *t Leeger, we leggen bij Oosterhout aan 't huis de Vijf Eyk, 't Hoofdkwartier PRINS (den

Ert) is te Oosterhout, het is een heel pleizierig leven ofschoon er genoegzaam niets te krijgen is, in de

hangmat laat het zig superber slaapen, tafel en stoel heb ik nog niet, dog krijg er een. Mevrouw DEODATI

zal mij deselve besorgen, ze is te Oosterhout en volgt het Battaillon na."

De ERFPRINS verliet werkelijk den Mei het Kamp van Oosterhout en marcheerde in

twee divisiën, respectievelijk onder zijne bevelen en die van den Lieutenant-Generaal VON MONSTER

naar Vlaanderen. .

Nadat op den Mei PRINS FREDERIK door zijne troepen Aalst en Oudenaerde had doen

bezetten, verzuimde hij niets om den goeden geest bij hen te bevorderen. Altijd even opgeruimd

en vriendelijk, won hij het hart van den soldaat en deed hem alle mogelijke fatigues vergeten.

Men volgde hem met opgewektheid en vertrouwde op zijn beleid.

De gedurende de laatste dagen van April en den aanvang van Mei door PRINS FREDERIK
met succes geleverde voorpostengevechten, waren zeer gewenscht om de weinig ervaren soldaten aan
den oorlog te gewennen.

Na het vertrek uit Oosterhout kunnen we lut de door SCHLUITER geschreven brieven den

opmarsch van het gros van het Staatsche leger volgen.

Uit Eppinchem den 12 May 1793 schreef hij:

ï Ziedaar ons reeds verre in Braband geavanceerd te Eppinchem, i uur van Vilvoorde, 2} van Brussel.

Donderdag zijn we gemarscheerd naar Hoogstraten, vandaar na Antwerpen, eene schoone stad dog waar
nooyt verlang weder met volk in te trekken dewijl aldaar genoegzaam niet onder komen konden, hebbende
het grootste gedeelte volk onder den blooten hemel moeten slaapen."

(Men kan zich niet voorstellen, dat dit het Antwerpen van den tegenwoordigen tijd is geweest!)
>Van Antwerpen zijn we hier na toe gemarscheerd, een slegt dorp, ik ben in een van de beste

huisen, dog *t is zo infaam morsig en onfunstig dat we op onse matrassen slapen.
De Landsdouwe is alhier alierverrukkends en alles staat er op het Veld superber en geen plaats

genoegzaam onbebouwd, de weegen zijn altemaal chaussées, dog overal is het even morsig en smeerig in
de huisen, 'tgeen veel verschild van Holland.

We houden hier rustdag en morgen middag marscheeren wij naar Aalst, van waar we denk ik naar
Oudenaerde zullen marscheeren, 't is hier overal magtig duur, zo dat, 20 we weeder komen onze beursen
kaal zullen zijn. Daar word hier gesprooken er eene hevige affaire heeft plaats gehad, waarbij de Hollanders
veel zouden geleden hebben, dog de Franschen een groote nederlaag, hier is er in de Kerken het Te
Deum op gezongen."

(Er zal hier waarschijnlijk gedoeld worden op de nederlaag op den 8^^^" Mei van den Generaal
DAMPIERRE, waarbij deze sneuvelde. De voorposten van PRINS FREDERIK! werden hierbij mede
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aangevallen, doch deze werden met leeuwenmoed verdedigd en behouden. Om het zeerst werden

hierbij alle troepen geroemd; allen hadden gestreden als helden; iedere bevelhebber had bij kunde
moed aan den dag gelegd, geen soldaat werd door lafhartigheid aangetast.)

lik speel veeltijds de rol van Quartiermeester waar ik zeer blijde mede ben alzo alsdan het gesukkel

van de peerden niet zie, want dat is allerellendigst, de peerden kan men haast omblaasen, en de artillerie^

wagens zijn geduurig gebrooken, tegenwoordig nu we op steenweegen zijn gaat het wat beter."

(De toestand van den Veldtrein liet dus nog veel te wenschen over!)
>Het weeder is superber dog te warm om te marscheeren voor het volk, waardoor vreeze er veele

zullen ziek worden, ook zijn onse marschen meest alle van 7 uuren."

Aan het slot vermeldt hij nog te zijn bij de Tweede Divisie, gecommandeerd door Generaal

VON MONSTER, sterk omtrent 7000 man.

Zijn adres was:

Monsieur SCHLUITER, Lieutenant d'Artillerie attaché au grand Train dArtillerie de Campagne

dans l'armée du PRINCE Héréditaire d'ORANGE et NASSAU et en Brabande.

Den i7den ]\/[ei schrijft hij weder uit Kortrijk:

iGisteren den lö^en May zijn wij alhier aangekomen, te Eppinchem rustdag gehouden en toen

gemarscheerd door Brussel naar Aalst, van daar op Sothechem, verders op Oudenaarde en toen hier op

Kortrijk, dat eene tamelijke goede stad is, morgen hebben we order om te marsclieeren na het Leeger,

dat in de buurschap van Doornik geformeerd word, we zijn nu digt onder de reuk der Franschen, dagelijks

zijn de voorposten aan de gang; waartoe wij geëmployeerd zullen worden, weet men nog niet; Gapt. VAN

HOEY is ook hier en commandeert een Divisie Korte twaalf ponders, wij komen morgen denk ik weeder

bij den grooten trein, daar zeer blijde om ben, dewijl dan weder bij Gapt. SGHMIDT kome, Gapitein
HOTTINGHER is ook alhier, hier is het ontzaglijk vol men ziet militaire van allerlei Natiën en tongen enz."

Den 22^^^ Mei was de ERFPRINS in staat om met zijn leger te ageeren en trad het geheele

Nederlandsche Leger, onder den ERFPRINS als leider, nu handelend op bij den algemeenen aanval
der geallieerden op den 2$^^^ Mei tusschen Yperen en Maubeuge ter insluiting van Valenciennes.

VAN DER AA beschrijft in het leven van WILLEM GEORGE FREDERIK de dagen van
23 en 24 Mei zeer uitvoerig.

De ERFPRINS ageerde zelf aan het hoofd van den linkervleugel, die van de zijde van Doornik
kwam en commandeerde de 3^® Divisie. Orchies werd door den Keizerlijken Kolonel Graaf
HOHENZOLLERN, bij wien 2 Divisiën Cavalerie, 2 Escadrons VAN HESSEN-IGASSEL en 2 Grenadier-
Bataljons waren ingedeeld, geobserveerd.

De Generaal Graaf VAN GOLOWKIN zou Orchies ter zijde en van achteren aangrijpen; bij

zijne Colonne waren de Veldstukken ingedeeld. SCHLUITER was daarbij tegenwoordig en verhaalt
het volgende:

lUit Doornik marscheerden wij woensdag 's avonds om 9 uur; ik was bij de Houwitzers geplaatst.

Om 3 uur begon de attaque op een bos waarin de Franschen zich sterk verschanst hadden; in de tijd van
2 uur verdreeven we ze van de verschansingen en maakten 3 Canons van 4 iè met ammunitiewagens en
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52 gevangen, waaronder 3 vrouwen waaren, vervolgens rejoigneerden wij dezelve overal tot onder

bereik van Orchy het eerste fransche stadje aan dezen kant, waar we 7 houwitzer grenaden in wierpen,

dog waaruit ze een uur te voren reeds geretireerd waaren, hier bleven we tot 's avonds, wanneer we order

kregen om oogenblikkelijk met de Houwitzers te vertrekken na St Amand tot ondersteuning van de

Pruissen in het attaqueeren van de Abdye VAN HANOLD, waar ze ten getaale van 3000 verschanst

laagen, hebbende de Pruissen aldaar dien dag veel verlooren. Om 12 uur 's nagts kwamen we te

St Amand om 3 uur marscheerde ik op de Abdije aan met de Pruissen onder Generaal KNOBELSDORFB

in 2 colonnes dog toen alles in gereedheid hadden, kreegen we tijding de Franschen zig dien nagt aldaar

van daan geretireerd hadden, waarop de order kregen weder na Orchy terug te trekken, vanwaar we den

volgenden dag zijnde Saterdag weeder na 't Leeger terug trokken; met onze Houwitzers te Orchy van

St Amand komende waren we sterk gefatigueerd, ik ging 's middags om 3 uur leggen slaapen en sliep

zeer gerust tot 's anderen daags om 8 uuren, hebbende in 2 nagten ook niets geslapen en de geheele

daagen op de been geweest, we hebben bij die affaire 2 officieren en 6 a 7 dooden en 20 geblesseerden

gehad, te Meenen hebben we veel volk verloren."

In zijn brief gedateerd:

>In 't Leger bij Doornik 29 Mey", geeft hij eene beschrijving van het Kamp, zoomede van de

steden Kortrijk en de stadjes Orchy en St. Amand; deze beide laatsten waren sarmhartig, de morsig

heid en funsigheid was er generaal in alle hulsen," de dorpen waren ook in 't algemeen zeer >pauver"

en 't was te verwonderen, dat de boeren zo arm waaren, wanneer men de landouwe zag, dewelke

overheerlijk was, hebbende zegt hij:

>van Antwerpen af tot hier geen plekje grond gezien dat onbebouwd was, gezigten heeft men hier

ook zeer schoon met de Bergen welke allemaal bebouwd zijn, jammer is het dat 20 veel Koorn bedorven

word, zijnde wij gecampeerd in Superber Koornland, dat allemaal voor de voet getrapt word."

Hetgeen hij over zijne eventuëele plaatsing bij de Rijdende Artillerie schreef, meldden wij

reeds vroeger.

De Capitein SCHMIDT was in het Kamp tegenwoordig. Daar alles zeer duur was, dubbel

betaald moest worden en nog niets gezien of gehoord werd van Veldtractement noch paardegeld, welk

laatste eerst na den Veldtocht betaald werd zoude hij genoodzaakt zijn »op den Capitein SCHMIDT

een 50 gulden te trekken".

Ten slotte zegt hij:

>N.B. De Ouwel waarmeede deese is toegemaakt is uit een kisje van een frans gevange officier."
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-V

ERWIJL nu de ERFPRINS den 23^^ op den rechtervleugel der Bond-

genooten streed en door flink geleide schijnbewegingen den aanval van de

Oostenrijksche, Hannoveraansche en Engelsche troepen op het Kamp van

Famars en de verschanste hoogten van Ansin, alsmede dien van de Pruisen onder

KNOBELSDORFF op de versterkte Abdy van Hasnon, voorbereidde was PRINS

FREDERII^ ook reeds met zijn leger voor Meenen opgebroken, de rivier de Lijs over

getrokken en had post gevat in de nabijheid van Halluin.
Hij sloeg een aanval der overmachtige Franschen af bij Werwick, Roncq en

Tourcoing, betoonde den grootsten moed, dwong de Franschen op den 23®^®° en 25^"»
Mei tot den terugtocht en kon zijne positie voor Meenen behouden.

De ERFPRINS en PRINS FREDERIK hadden Hollands eer op nieuw ver

zekerd.

Groot waren de verliezen door de Franschen op 23 en 24 Mei geleden. Zij

poogden aan eene andere zijde hiervoor vergoeding te zoeken, door een inval te doen
in West-Vlaanderen.

De Franschen drongen door tot Veurne, doch PRINS FREDERIK hernam Veurne,
bezette Yperen en den post bij Werwick.

Ten gevolge van deze gevechten werd door den ERFPRINS voorgesteld om de
Lijs en Vlaanderen door een talrijker krijgsmacht te dekken.

In overleg met den Generaal en Chef der gecombineerde Armeeën, werden
nu door den ERFPRINS de noodige schikkingen gemaakt om de ingenomen stellingen
te veranderen. De tweede Nederlandsche Divisie bezette het terrein tusschen Meenen en
Kortrijk met voorposten te Tourcoing en Lannoy achter de Marqué. De eerste Divisie
onder PRINS FREDERIK kwam te Yperen, Dixmuiden en Veurne.

De ERFPRINS marcheerde den 6^^ Juni 's morgens uit het Kamp bij
Doornik.

De dappere Generaal-Majoor VON REITZENSTEIN marcheerde met zijne Brigade
waarbij Cavalerie en Artillerie was ingedeeld op Lannoy.

SCHLUITER was bij deze colonne, en van nu af aan worden door hem uit
Lannoy vele wetenswaardigheden medegedeeld.

Te Lannoy schreef hij dd. 8 Juny;

.Gisteren den 7^ zijn wij 's nagts om il uur uit hetLeegerbij Doornik opgebroken
en gemarcheerd na Lannoy, waar we dachten de Fransjes te vinden, dog dewelke reeds
van hier gedecampeerd waaren; nu versterken we ons hier, zijnde de eerste post op Rijssel,
komende deselve telkens onze voorposten ontrusten, waar dog reeds veel volk verboren
hebben en wij maar 2 geblesseerde. Ik ben met den Capt FRITS VAN GENT en DAMES
hier bij de Anspachers met canons en houwitzers, waar de overigen zijn, weeten we met,

asi
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het stadje is slegt en magtig uitgeplunderd door de Carmagnoles, (i) ook ziet men hier weinig burgers,

al zo er van de 6 een bij de armee diend; DAMES en ik zijn in een huis, alwaar we het superber

getroffen hebben en schoon opgedischt worde, tot groot plalsir hebben we deesen nagt superber

geslaapen, zijnde niet geallarmeerd geweest, daar we van de wagt in 't Camp bij Doornik op een voor

post, 's nagts hier na toe moesten marscheeren en de geheele dag op de been zijn, zoodat braaf gefatigueerd

waaren. Hoe lang we hier blijven zullen weeten we niet, denke egter wel zulks voor eenigen tijd zal

zijn, omdat hier een voorname post is."

Nadat de nieuwe stellingen door de beide PRINSEN VAN ORANJE waren ingenomen, werden

zij al spoedig weder door de Franschen geattakeerd.

De Colonel VON GEUSAU sloeg bij Watrelos tot driemalen toe een aanval van 2000

Franschen af en dreef hen met de bajonet tot onder hun geschut terug.

Ten einde de eerste en tweede Divisie beter met elkaar in gemeenschap te brengen en den
Franschen het verdere opdringen te beletten, leidde de ERFPRINS op den 12*^^ Juni een aanval langs

beide oevers van de Lijs op het dorp Werwick. Deze aanval, die met succes werd bekroond maar

waarbij helaas de PRINS VAN WALDECK sneuvelde, kostte vele offers.

De Kapitein VAN HOEY was bij deze affaire tegenwoordig en VAN DER AA vermeldt:
>de dappere Kapitein TAN HOEY houdt het kanon gaande."

In de Mémoires van den Kapitein DOUDART DE LA GRÉE lezen wij aangaande deze
aangelegenheid en de verwonding van den PRINS VAN WALDECK het volgende:

>Le poste de Werwick par Ie passage qu'il offrait sur la rivière genait trop la communication du

Pee Héréditaire d'ORANGE, avec son frère, pour que Ie PRINCE ne songeat pas avant toute chose a

s'en rendre maitre. L'entreprise fut fixée au 12 Juin a la pointe du jour, Ie PRINCE FREDERIC venant

d'Yprès avec 3 bataillons et autant d'escadrons, devait faire son attaque sur Ia rive gauche de la Lys,

tandis que Ie bataillon et 4 escadrons détachés du camp de Menin s'avancerait par Topposée afin de

couper la retraite aux troupes ennemis évalués a 1200 hommes pour favoriser l'attaque. (Le Bourg de

Werwick faisant partie de Ia Flandre impériale est situé sur la rive gauche de la Lys, un pont levis le

joint a une longue rue composée pour la plus grande partie de cabannes appartenant a la France, qui

porte aussi le nom de Werwick.)

Le PRINCE Héréditaire d'ORANGE qui voulut marcher lui-même, mit les troupes en mouvement

a minuit; après avoir passé le pont de Menin, elle devait prendre a droite, et suivre Ie chemin de

Bousbeeke en longeant la Lys; mais par une fatalité inévitable le bataillon de la tête austrichien de suivre

eet ordre, se dirigeat sur Roncq; ce contretems fut cause qu'on ne put se trouver en mesure qu'au jour.

Le Gel Mjor PRINCE LOUIS DE WALDECK chargé particulièrement de cette attaque s'y porta

résolument avec Ie régiment de Quad, deux compagnies du Régiment Impérial, de Landhauwerd

(infanterie légère)

Le brave Pce DE WALDECK (LOUIS) toujours en avant de la colonne poussa sous un feu fort

vif de canon et de mousquetterie jusqu'a 108 pas d'un des deux retranchements du cóté de la Lys, qui

(1) De bijnaam van Carmagnoles, naar den dans van dien naam in de mode gekomen onder de ware Sanscvdottes, werd door de Vlaamsche
royalisten gegeven aan de ui^eweken en verbannen Belgen en Bataven in dienst van de Nationale Conventie. Van hen ging hij over „i tous les
soldats Régicides."
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couvrait Ie poste du cótu de Bousbeeke; deux malheureuses Balles ratteignirent, 1'une lui fracassa Ie bras

gauche, et 1'autre entra dans Ia capauté du corps j il tomba de son cheval."

Nog geen 3 maanden daarna zoude ook PRINS FREDERIK door een geweerkogel in den

schouder getroffen van zijn paard ter aarde storten.

WALDECK en ORANJE kleurden in denzelfden veldtocht voor het heil van het Vaderland

met hun bloed denzelfden grond purperrood.

ïLe 12 au soir 1'instant après 1'arrivée du Pce DE WALDECK a Gand Ie Pee d'ORANGE envoya

un courrier apprendre au Pee REGNANT DE WALDECK et a la Haye la funeste nouvelle de la

blessure de son digne frèrej Ie PRINCE REGNANT vit son frère Ie lendemain a son passage a Courtray;

quelque mal qu'il fut deja, il chercha et parvint a se faire illusion sur son état"

De PRINS VAN WALDECK werd het slachtoffer van zijne stoutmoedigheid.

Toen zijn moeder hem bij 't scheiden een ring tot aandenken had geschonken, was die gift

vergezeld geweest van de vermaning >zorg toch dat gij u niet in den rug laat kwetsen."

WALDECK had deze herinnering niet noodig gehad. Reeds het vorig jaar had zijn onver

saagdheid voor Diedenhoven hem een arm gekost, en nu m den avond van het gevecht, waarin hij

het doodelijke schot ontvangen had, zeide hij stervende tot zijn adjudant: >breng dezen ring aan mijn

moeder terug, en zeg haar dat ik in de borst ben getroffen."

Nog lezen wij in de Mémoires DOUDART DE LA GRÉE:
»Le 13 Juin Ie PRINCE REGNANT DE WALDECK arriva a Menin.

Sur les trois heures après Midi Ie Pee héréditaire d'ORANGE accompagné du Lt Genl Baron DE

MUNSTER et du Colonel Pee DE NASSAU DEILLBOURG, volontaire a l'armée ne tarda pas de faire

sa visite au PR" DE WALDECK, il parut bien aise de voir arriver ce Pee.

L'intention du PRINCE DE WALDECK Lt Generi était que les restes de son frère déposé pour Ie

moment a Courtray, fussent quand la tranquillité se trouvait rétablie en France, inhumés a la place oü il
tomba; il fit bien déterminer la distance."
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IJDENS nu het Nederlandsche Leger Vlaanderen dekte en men voor de Verbondenen zijn

leven waagde, behaalden deze voordeden en waren op uitbreiding van grondgebied bedadit.
Tusschen den ERFPRINS en den PRINS VAN COBURG ontstond eene verwijdering,

daar de ERFPRINS zich tei'echt achteruitgezet gevoelde, omdat hij buiten de geprojecteerde operatiën
werd gehouden; ook PRINS FREDERIK was zeer ontevreden.

Na den 12^^° Juni hadden de beide PRINSEN in hunne stellingen weinig rust; de Franschen
lieten genoegzaam geen dag zonder vechten voorbijgaan.

SCHLUITER schreef dienaangaande den 20^^^ Juni uit Lannoy;
>De Franschen komen genoegzaam alle morgen ons hier oproepen, deesen morgen hebben ze, dewijl

•t hun denk ik te sterk regende ons eens uit laaten slaapen, somtijds avanceeren ze vrij sterk, dog zijn
altoos met verlies van dooden teruggeslagen, zijnde de Jaagers, die we hebben, superber. (Het garnizoen
bestond n.1. behalve de artillerie uit de Anspacher troepen, i Escadron van Tuil, 2 stukken a 12 en
2 houwitzers, benevens eenige Ingenieurs) en onze 12 waarvan ze ook reeds de proef hebben gehad,

vallen hun ook zwaar te verduuren.

Ik geloof niet ze ons ligt zullen attakeeren in forma, want ze denkelijk van een slegte kermis zouden
te huis komen; in 't eerst kwam 't mij wonderlijk voor het fluiten van de kogels, doch ben daar tegen

woordig aan gewend, ook zijn we tot nog toe zeer gelukkig bewaard geworden, hebbende we niet als

eenige geblesseerden; gisteren ben ik zeer gelukkig bewaard voor een canonkogel a 4 'K, welke vlak voor

mij in de borstwering sloeg.

'T is nu eenige dagen zeer stil geweest, behalven gisteren een kleine schermutseling tusschen de

voorposten, waarbij we een Jager te paard van de fransen hebben gevangen, dezen morgen is er weder

niets voorgevallen, onze troupes avanceeren van tijd tot tijd, gisteren zijn de voorposten welke het naast

aan de onze grenzen weder geavanceerd naar Turcoing, het plaatsje waarvan te voren onze Troupes zo

ongelukkig zijn geweest en waar dezelve den Oversten QUADT verloren hebben; met het neemen van de

post te Werwick hebben we ofschoon we de Post vermeesterd hebben, veel verloren aan den PRINS

VAN WALDECK.

Voor ons is er tot nog toe weinig avanceeren op, leggende de Franse armee een half uur van ons,

bij een brug La bon pont genaamt, alwaar we deselve altijd kunnen hoorcn trommelen

Ongemakkelijk is het hier met het wisselen van geld, hebbende men hier niets als assignaten en

stuivers, welke gemaakt zijn van de klokken welke men van de toorens genoomen heeft, welke stuivers

zo groot zijn als een gulden en dubbeld zo dik, zo dat wanneer men een franse kroon laat wisselen men

een heele vragt heeft aan de 65 van die brokjes die men er voor ontvangt.

Het eeten bestaat meest uit vleesch, krijgende men hier zeer weynig groenten, eerst altoos soup en

dan gekookt en gebraden vleesch en hoenders, 's avonds egter altijd salade."

Zijn schrijven over de Promotie enz., deelden wij reeds vroeger mede:

»Een paar dagen is het zeer stil, alsof er geen Fransen meer in de wereld waaren, van tijd tot

tijd komen er deserteurs van deselve, welk getal egter grooter zoude zijn, indien in hare armee, zooals

deezen zeggen het gerugt niet liep dezelve alle opgehangen wierden; deesen morgen hebben wij een

proviandwaagen voor derselver armee opgeligt. Morgen gaa ik na Doornik om geld voor 't volk te haaien."
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Tot den 5^®" Juli viel er bij de Staatsche troepen wdnig voor. In dien nadit deed PRINS

FREDERIK den Kolonel VON GEUSAU verwittigen, dat er wel wat te doen konde komen.

Achtereenvolgens werd er nu gevochten bij Lincelles, Bonduës, Blaton en Oost-Capel.

Den 23®^" besloot de Fransche opperbevelhebber om te trachten op nieuw in Vlaanderen door

te dringen en werden er voorpostengevechten geleverd bij Tourcoing en Commines, waarbij het voor

deel aan onze zijde bleef en door het wijken der Franschen de armee in geen engagement geraakte.

SCHLUITER schreef den Juli uit Lannoy:

»Wij blijven hier bij continuatie te Lannoy, doch denke zulks wel de grootste tijd geweest zal zijn,

in de groote hitte die wij gehad hebben verlangde ik niet in 't Camp onder tenten te leggen, alzo we hier

superber hebben."

Daar de Franschen geduchten tegenspoed hadden, Condé, Mainz en Valenciennes in handen der

Bondgenooten waren overgegaan en zij bij Atrecht nog een geweldige nederlaag hadden geleden viel

er na den Juli bij het Staatsche Leger voorloopig niet veel voor.

SCHLUITER meldde dd. 7 Augustus:

>We zijn hier tegenwoordig zeer stil, komende nu en dan maar eenige patrouilles, zeer gelukkig zi}n

de geallieerden eenigen tijd geweest met Mentz en Valenciennes. In laatste stad moet het er erbarmelijk

uitzien, zijnde genoegzaam de gansche stad geruineerd, van 't garnisoen 't geen bij 't begin van 't beleg

was loooo man zijn er maar tusschen de 4000 a 5000 uitgetrokken, meer dan 3000 burgers zijn er om 't

leven gekomen en zo een aantal zieken bevindt er zig nog, dus het is allerakeligst:

Waar het nu op afgaan zal weet men hier nog niet, doch denke ons verblijf alhier niet lang zijn zal,

al zo er nog al gesprooken is we opschuiven zouden en naar den kant van Duinkerken."

Tot den Augfustus bleef het verder stil. Toen hernieuwden de Franschen hunne aan-

vallen, die met veel beleid en grooten moed werden afgeweerd.

Bij een der affaires werden verscheidene Fransche officieren en minderen gevangen genomen.
Zelfs de vijand bracht hulde aan PRINS FREDERIK, die zich altijd bevond, waar het gevaar het
grootst was. In eene hevige schermutseling bevond zich de PRINS aan het hoofd der Cavalerie en
waagde zich zeer verre, zelfs tot onder het bereik der Fransche Jagersbuksen; deze geven vuur en
ontdekken, dat PRINS FREDERIK zich onder de Cavalerie bevindt, men houdt op met op hem te
vuren, en roept elkander toe: .schiet op dat Piquet niet, de jonge PRINS VAN ORANGE bevindt er
zich onder en deze Vorst heeft een te edel karakter en bezit te veel heldenmoed, om in zoo niets
beduidende affaire van het paard te worden geschoten! Geen buks werd onder de troep meer naar
den VORST losgebrand en men was verheugd, den PRINS intijds ontdekt te hebben," (VAN DER AA:
Het leven van PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK.)
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E herhaalde aanvallen, die de Staatsche troepen te verduren hadden gehad, hoezeer met

voordeel afgeslagen, hadden toch de strijdkrachten verzwakt.

Daar men nieuwe aanvallen vreesde, achtte de HERTOG VAN COBURG het

noodzakelijk, dat de Staatsche troepen werden versterkt; de HERTOG VAN YORK verplaatste zich
dien ten gevolge met de Engelsche, Hannoversche en Hessische troepen naar Tourcoing en Roncq;

15000 Oostenrijkers volgden.

De ERFPRINS VAN ORANJE dacht nu de gelegenheid te hebben den vijand een treffen aan
te bieden en zijne soldaten te verlossen van die onophoudelijke aanvallen.

In overleg met den HERTOG VAN YORK brak hij den 18*^^ Augustus in 2 Colonnes op.

Blaton en Lincelles werden door hem genomen, door den vijand hernomen, doch ten slotte behouden.

Wel kostte deze overwinning den Franschen 1700 man, doch ook aan de Staatsche troepen, behalve
een groot aantal gesneuvelden, lo officieren. Den Augustus bezette PRINS FREDERIK op
hooger bevel Camphin en Cysoing.

De door hem met 4000 man te dekken terremstrook, tusschen Lannoy en Marchiennes, was
echter te uitgebreid, weshalve hij hiervan in zeer minzame termen kennis gaf aan den PRINS VAN

SAKSEN-COBURG, die beloofde dat een aanzienlijk Corps Oostenrijkers onder de bevelen van den

Luitenant-Generaal DE BEAULIEU bij de Divisie van den PRINS zoude gevoegd worden.

Daar de twee divisiën van de armée van den Staat te ver van elkaar verwijderd waren, zag
de ERFPRINS zich genoodzaakt zijne stelling te veranderen, om welke reden Z. H. de garnizoenen van
Veume, Nieuwpoort, Dixmuiden en Yperen tot zich trok, de rivier de Lijs als terreinafscheiding
gebruikte, den linkervleugel liet aanleunen aan Meenen en met den rechtervleugel de Voorposten
Werwick en Commines ondersteunde.

Den 27sten Augustus ondernamen de Franschen een algemeenen aanval tegen Werwick, Roncq,

Tourcoing en Lannoy.

Te Tourcoing hield de Generaal VON GEUSAU een verwoeden strijd vol tegen 10000

Franschen en behield de overhand. Tegelijkertijd was de post bij Roncq door 7000 man overweldigd,
doch door den ERFPRINS hernomen, die nu naar Werwick snelde en ook den vijand dwong van zijn
aanval af te zien.

PRINS FREDERIK, tot versterking der te Lannoy geplaatste troepen opgerukt, viel den vijand
aan en deed hem eveneens met groot verlies afdeinzen.

Bij de bataille van Salis en Lannoy was B. D. VAN VERSCHUER, die in April 1793 als
Commandant der Brigade lichte Veldstukken van het Korps van PRINS FREDERIK VAN ORANJE
NASSAU (16 stukken) naar Yperen was gerukt, en aldaar 21 weken garnizoen had gehouden,
tegenwoordig.

Het Stamboek vermeldt:

>Den 275^01 Augustus 1793 in de bataille bij Salis en Lannoy."

Aangaande deze gevechten schrijft SCHLUITER, na medegedeeld te hebben, dat de troepen
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na een verblijf van 12 weken te Lannoy »op eene honorable manier van daar naar het Keyzerlijk

Templeuve" waren geretireerd, het volgende:

»Dinsdagmorgen wierden op het onverwagts alle voorposten als Lannoy, Tourcoin & geattaqueerd

door een Corps van 30000 man, hiervan wierden wij geheel omsingeld door 7 a 8000 met 25 a 26

Canonnen, benevens Houwitzerz, waarmede deselve 's morgens om 54- uur aan het werken gingen, onze

voorposten retireerden ras voor zo eene groote overmagt, waarop wij deselve aanstonds uit onze diverse

stukken beantwoordden, op verschillende zijden hadden de Infanteristen ook deel aan de attaque en onze

druiven en Houwitz: deeden eene goede uitwerking onder de Infanterie en Cavallerie, meede bragten we

verscheijde Canon aan 't zwijgen; deeze canonnade uit grof en kleijn geweer, duurde tot 11, wanneer

wc merkten, dat een sterk vuur gemaakt wierd, de fransen in de rug komende om deselve de retraite af

te snijden, waarop deselve van die zijde aftrokken en na van de andere zijde nog wat geschooten te

hebben ons weder lugt lieten scheppen, zo dat om 12 alles weeder stil was. De ons tot secours komende

Troupen waren PRINS FREDERIK met onse en Keyzerlijken, dewelke den vyand veel afbreuk gedaan

hebben. Het Regiment van HESSEN-PHILIPSTHAL heeft zich superber gehouden, hebbende van een

Bat: daar de meest Emigranten zijn, twee Canons veroverd en de Keyzerlijken 3 Canons, hebbende alles

nedergesabeld. Ons verlies in Lannoy is niet groot, zijnde 7 dooden en 20 a 23 geblesseerdens waarvan

I canonnier dood en 3 geblesseerd, hieronder mijn oppasser, twee canonniers wierden naast mijn zijde

geblesseerd, slaande een canoncogel een den arm af, een een stuk voor uit de monding van een Houwitzer,

welke egter nog gebruikt word, benevens een cogel door 't affuit; wonder is het we geen meer volk

verlooren hebben, zijnde het vuur sterk, also de Franse 4 a 5 maal teegen ons eens schooten; wij

artilleristen hebben veel eer ingelegd bij de Generaal, dewelke beloofd heeft particulier rapport van

onze naamen aan den PRINS te doen, het volk heefd zig uitmuntend gedraagen. De meeste tijd heb ik

't Canon zelvs gerigt, een cogel heeft in de monding van een Houwitzer geslagen, waarbij 8 Fransen

gebleeven zijn, die van Turcoin hebben de Fransen ook teruggeslagen, dog aan gebrek aan ammunitie

*s middags moeten retireeren 't geen ook bij ons het selvde geval was, waarom we gisteren morgen om

5 uur, na tot die tijd alles stil was, uit Lannoy zijn getrokken

de stad heeft veel geleden en op sommige plaatsen kv/am brand, gisteren morgen vertrokken we dan uit

Lannoy in goede orde en kwaamen hier om 8 uuren aan, alwaar we ons geposteerd hebben de fransen

te kunnen ontvangen, of we hier lang blijven, weet men niet, van morgen moesten we marschvaardig zijn,

doch kwam weeder contraorder. Van Lannoy hebben we vernomen dat alle werken geslegd worden, zo

dat ze zig aldaar niet denken te houden

alle reeden van dankzegging hebben we te zijn bewaard gebleeven ik was zoo doof, dat niets kon hooren

den geheelen dag vooral kort na de affaire, wanneer we malkanderen met veel moeyte verstonden, we

hebben nu het vuur eens goed gesien, onze ammunitie hebben grootendeels verschooten gehad, dog zijn

al weeder voorzien geworden; zo we niet waren ontzet geworden hadden we 't geen 2 uuren meer kunnen

houden. Onze Majoor MULLER is bij een affaire te Lincelles gebleeven, alwaar ook een officier

SCHEFFER van ons is krijgsgevangen gemaakt, aldaar heefd de Infanterie zig slegd gehouden, dog de

PRINS en andere Generaals hebben gezegd, de Artillerie zig niet beeter had kunnen gedraagen, de Major

DU PONT commandeert in plaats van eerstgenoemde den trein."
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30 Augustus.

»We hooren nog niets van marscheeren. De PRINS heeft aan den Generaal laaten zeggen, dat we

ter goeder tijd geretireerd waaren wijl we een uur laater reeds zoude zijn ingeslooten geweest en onze

munitie was omtrent op "

Bij Lannoy had PRINS FREDERIK zich bijzonder onderscheiden.

De ERFPRINS schreef aan de Heeren Staaten-Generaal te *s Gravenhage:

^  Bij deze gelegenheid kan ik niet nalaten het recht aan mijn broeder te laten

wedervaaren met ie erkennen dat door zijne wel ingerichte en gepaste manoenvres de vijand
niet alleen belet is zich van Lannoy meester te maken^ maar nog daarenboven met veel verlies

teruggedreven is^ niettegemtaande deszelfs groote overmachtl^

Een voornaam Pruisisch officier zeide van den PRINS:

>dat geen officier onder de gansche Pruissische armée het den Vorst zoude kunnen verbeteren,

zoowel in dapperheid als schrander overleg"

Voorwaar mocht het Korps Artilleristen er trotsch op zijn, zulk een Grootmeester te bezitten!

Het verlies van Tourcoing had de gemeenschap tusschen Lannoy en Roncq verbroken. De

ERFPRINS riep zijn broeder terug naar Werwick en Meenen. Men moest zich bepalen tot een

zuiver defensieve houding.

Den September 1793 betrok PRINS FREDERIK een kamp bij Gheluvelt; de ERFPRINS

trof maatregelen om den Veldmaarschalk FREYTAG, die bij Hondschoten de nederlaag had geleden,

en den HERTOG VAN YORK te hulp te komen; zijne voornemens werden echter verijdeld. Den
gsten September tastten de Franschen den post van Messines aan; dien dag en den daaropvolgenden

werd met afwisselend geluk aldaar, alsmede bij Roncq en Tourcoing gestreden.

Daar Yperen slecht geapproviandeerd was en niet lang weerstand zou kunnen bieden, deed de

ERFPRINS zijn broeder terugtrekken van Gheluvelt naar Meenen; al de bezettingen der omliggende

plaatsen werden achterwaarts gebracht.

Bij Meenen stonden nu 13000 man Nederlandsche troepen, tegen een driedubbele Fransche

overmacht. Geen kans ziende om de stelling bij Meenen te behouden gaf PRINS FREDERIK de

order om op Kortrijk terug te trekken, doch ontving den September het verzoek namens

COBURG om de tot dus ver bezette stellingen aan de Lijs te behouden, met belofte van ondersteuning

door ongeveer 4000 Oostenrijkers onder den Generaal-Majoor BEAULIEU. Het gros der Neder

landsche troepen hield dientengevolge stand tusschen Meenen en Halluin; 2 Bataljons versterkten

Yperen, de overige troepen stonden als vooruitgeschoven posten te Messines, Houthem, Commines,

Werwick en Bousbeek.

Den September vielen de Franschen Roncq, Halluin en Werwick aan. De nu op den
I3dün volgenden slag bij Werwick wordt door VAN DER AA op zeer duidelijke en uitvoerige wijze

beschreven. Ook de Kolonel DE BAS deed zulks in zijn werk »PRINS FREDERIK en zijn tijd." IDeel.

Pen en teekenstift hebben het oogenblik vereeuwigd, toen PRINS FREDERIK door een
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vijandelijken musquetkogel in de linkerschouder werd getroffen, die hem een zware wonde toebracht en
van het paard deed storten, zoodat hij het bevel moest overgeven aan den Generaal-Majoor VON
GOLOWKIN.

Door diens beleid werden de troepen voor nog grootere onheilen bewaard en kon de terug

tocht op Yperen plaats vinden. Het Bataljon van HOHENLOHE aan de rivier de Lijs geposteerd

ter observatie, werd echter gedeeltelijk in de pan gehakt en gedeeltelijk gevangen genomen. De

troepen die niet bij Werwick waren geweest, trokken door Meenen terug.

Groot was het aantal, zoowel gesneuvelde als gewonde officieren en minderen.

Onder de geblesseerden vinden wij SCHLUITER vermeld.

PRINS FREDERIK werd naar Brugge vervoerd, zette zijn reis voort naar Sluis in Vlaanderen

en kwam per schuit den 15^®" September te Rotterdam; per rijtuig vertrok de PRINS naar's Gravenhage.

De genezing vorderde langzaam en was zeer pijnlijk, zoodat de PRINS zich genoodzaakt zag

dit jaar van alle verdere deelname aan den oorlog af te zien.

Groot was de deelneming allerwege aan den algemeen geëerden Vorst betoond.

De ERFPRINS oogstte grooten lof voor het beleid, waarmede hij bij Werwick door een

tijdigen terugtocht, den geheelen ondergang van het Nederlandsche Veldleger had voorkomen.

Zien we nu nog, wat de oud-Rijders in hunne Mémoires omtrent het gebeurde mededeelden.

VAN VERSCHUER was in den morgen van den 13 den September vroeg uit Yperen uitgerukt

en had zijne positie links van Meenen lang verdedigd.

Bij den terugtocht, dien hij geregeld aannam, werd hij door vijandelijke cavalerie overvallen,

een huzaar schoot hem het pistool uit de hand; ook kreeg hij eene wond aan het been.

Niettegenstaande dezen overval, mocht hij de 20 stukken, welke hij dien dag onder zich had,

behouden buiten gevaar brengen en verder nog dadelijk Oudenaerden van munitie voorzien.

De ERFPRINS VAN ORANJE beloofde hem voor deze verrichtingen eene aanstelling van

Majoor en droeg hem aan den ERFSTADHOUDER voor. Een ander werd echter voorgetrokken.

Kort vóór het vertrek van den ERFPRINS werd hij nog tot dien rang benoemd, doch kreeg echter

nimmer zijne aanstelling in handen.

Den i7den September schreef de Onder-Lieut"* H. G, SCHLUITER mt Gent:

iDen 13e heeft onze armee een groote nederlaag gekreegen; ik bevind mij Goddank in goeden

welstand, doch verscheijde mijner beste vrienden zijn gesneuveld^ waaronder ook mijn goede vriend DAMES

zig bevind, ik heb geen ander letsel als een kleine contusie aan de heup, veroorzaakt door de wind van

een canoncogel, dewelke mijn deegen van mijn zijde verpletterde, een geweerkogel is door de klep van de

rok gevlogen en heeft de knoop van de band van mijn overbroek medegenomen, zoodat waarste moeder,

Gods beschermende hand mij bewaard heefd, ik was t-e Alewijn op een redout, dog daar een weynig

bedwelmt was, wierd ik weg geleid; ons verlies is sterk, we zijn geretireerd tot hier, hoe *t verder zal

gaan weten we niet; PRINS FREDERIK is geblesseerd.

•  • • •

Den volgenden dag vervolgt hij:
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>  mijne blessure was veroorzaakt, zooals nader vernomen hebbe door een stuk van een

gesprongen Houwitzergranaat, in 't oogenblik dat hetzelve ontving, raakte ik buiten mij zeiven, zo dat
neder viel, waarop twee soldaaten mij weg bragten en daar de troepen reeds aan het retireeren waaren,

ben ik op eene wagen naar Kortrijk en vervolgens naar Gent getransporteerd; hier ben ik 3 dagen geweest

en daar nu onze troupes in de nabuurschap kwamen campeeren, ben ik weeder na *t park gegaan."

Hij komt in zijn brief nog weder terug op den slag bij Werwick en zegt:

ide nagt was er niets te doen als kleinigheden met de Jagers, maar 's morgens toen het licht
begon te worden, werden we met Houwitzers en ander Canon begroet, na zulks langen tijd gevuurd had,

avanceerden 2 sterke franse colonnes, ik van de batterij af willende gaan om te wijzen, wat voor

ammunitie wilde hebben van de ammunitiewagen kreeg het toen weg, wanneer de kogel door de klep

van de rok gekoomen is weet ik niet, nog minder hoe alles verder is afgeloopen alleen dit dat de

Infanterie schandelijk op de vlugt geraakt is; uit de couranten zal UE. het rapport wel leezen, dog ons

verlies is ver na zo groot niet, als men in den beginne dagt, wij hebben 3 officieren verlooren; DAMES,
VROLIJK en LANDSBERG, zwaar verwond agter moeten laaten, 2 worden er vermist. DAMES was op
eene batterij digt bij de mijne en had al zijn ammunitie verschooten, waarom order had zijn stuk terug

te trekken, waarmeede bezig zijnde een kogel in 't Hoofd kreeg en een in den arm waaraan direct dood
bleef, hij is na Cortrijk vervoerd en begraaven . . . .

morgen breeken we op en gaan een uur verder Campeeren. We zijn druk bezig alles

weeder in orde te maken. De Lieutnt RAMAER is hier 't geen mij veel plaisïr deed. Compn van Caps

SCHMIDT en VAN HOEY."

Aangaande den Capitein SCHMIDT zelf vinden wij, na het reeds medegedeelde in den Veld
tocht, geen bijzonderheden vermeld.

Het Stamboek vermeldt alleen:

>In 1793 en 1794 in de Campagne in Brabant."

De naam van den Kapitein VAN HOEY noemden wij reeds een paar malen.
Dat hij bij den slag van Werwick tegenwoordig was, blijkt uit zijne Mémoires en bewijst de

aanteekening in het Stamboek: >in i793 Werwick geblesseerd aan het linkerbeen.
Na den slag bij Werwick marcheerde de ERFPRINS over Deinse naar Gent en gaf aan de

nog verspreide troepen order zich aldaar te verzamelen.
Aldaar werd het Leger weder met 3000 a 4000 man, zoomede eenig geschut, versterkt. Aan de

belegering van Maubeuge, den 23®^^ September begonnen, werd verder door het Nederlandsch Leger
werkzaam deel genomen. Het was achtereenvolgens gemarcheerd naar Brussel, Braine Ie Comte en Mons.

In de brieven van SCHLUITER gedateerd uit de gecombineerde armee voor Maubeuge 13

October 1793 lezen wij:

>0p een half quartier afstand van Mons campeerden we; den daaropvolgenden dag hielden we
rustdag; vandaar hebben we het Leeger bij Bellignies betrokken, (dit was op 5 October; het hoofd
kwartier van den ERFPRINS was toen te Gontreuil; aldaar werd door den ERFPRINS de

grondslag gelegd voor het thans nog bestaande weduwen- en weezenfonds) alwaar na een paar
dagen geleegen te hebben, we Maubeuge hebben ingesloten, waarvan ik mede van de partij was."
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De Keyzerlijken sluiten .aan de andere zijde de stad en het Leeger in, stootende regts en links tegen

ons aan, zo dat Stad en Leeger geheel ingesloten zijn. Ik staa met een Houw: op den steenweg bij het

Batt: waar MULLER bij is. VAN THIELEN is ook kort bij ons, zoodat de oude kennissen weer zoowat

bij malkander zijn."

Het geen hij schreef over zijne plaatsing bij de Rijdende Artillerie, werd door ons reeds

vermeld; ook de mededeeling aangaande L. VAN DER MUELEN, Gedurende den winter dacht

men wel naar de garnizoenen te zullen terugkeeren.

Nog deelde hij mede:

lOnze retraite van de kant van Meenen heeft geleegenheit gegeeven, dat we verscheijde steeden

hebben gezien, waarvan Brussel mij het best bevalt, zijnde het park aldaar overheerlijk en alles wat kunst

en smaak opleevert, zijnde rondom met paleizen omringd.

Van Maubeuge hoop ik U over eenigen tijd eene beschrijving te kunnen mededeelen; sterk wordt

er gewerkt aan Batterijen te maaken. Volgens Deserteurs is er groote verslagenheid in de stad en het

Leeger, deesen nagt is er sterk door hen geschooten op onze werkers. Daar het weeder hier superber is,

is het nog zeer goed onder de tenten te zijn, eenige dagen is zulks weegens reegen niet te breed geweest,

het eeten moet ik verre haaien, moetende alle middagen naar het park rijden, hetgeen een half uur ver is;

aldaar kookt een vrouw voor ons, zijnde een vaste Tafel met de Major, VAN HOEY en andere."

Verschillende uitvallen uit Maubeuge werden door de Hollandsche troepen afgeslagen. Bij

den aanval van de Franschen op het Bosch van Tilleul onderscheidde zich zeer de moedige Waldecksche

Kolonel VON HAACKE.

JOURDAN, die den Generaal HOUCHARD in het opperbevel was opgevolgd, ontving uit

Parijs den last de vesting te ontzetten.

Den 14^®'^ en 15^^" October rukten de Franschen op van Avesnes.

Een dier dagen snorde den ERFPRINS VAN ORANJE bij eene verkenning, een kanonskogel
dicht langs het hoofd.

Den kwamen de Franschen nu in het bezit van Wattignies ten Zuiden van Maubeuge.

Nu ontstond er verschil van inzicht aangaande de te nemen tegen-maatregelen.

De ERFPRINS, gebonden door zijne Instructiën, gaf geen gevolg aan de hem gedane voor

stellen en wenschte zijne stellingen niet te veranderen. Het Keizerlijke Leger trok nu tegen midder

nacht over de Sambre terug; de Oostenrijkers, die de zuidzijde van de stad hadden ingesloten, waren

reeds op marsch, voor dat de ERFPRINS bericht kreeg van hun terugtocht; er bleef nauwelijks tijd

over tot redding van het geschut.

Bij den slag van den had de Veldartillerie onder bevel gestaan van den Kapitein VAN

VERSCHUER; deze ontving verder den last om de vesting Mons te armeeren.

De ERFPRINS trok nu terug naar Mons; 5000 man onder het bevel van den Lieutenant-

Generaal VORST VAN WALDECK werden te Thuin aan de Sambre gedetacheerd, om de Keizerlijken,

die zich bij het gros van het Leger moesten voegen, aldaar af te lossen. Onder die troepen behoorden

het Eerste en Tweede Bataljon Infanterie en het 5*^® Bat, Jagers WALDECK.
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De VORST VAN WALDECK leverde daarna een gelukkig gevecht bij Han-Sur-Leure.
Uit het Kamp bij Mons is van den Oud-Rijder SCHLUITER de laatste brief gedateerd. Den

20*^ October meldde hij nog van daar het onverwachte vertrek van den Kapitein VAN HOEY,
terwijl zijn eigen verlangen om ook naar het Vaderland terug te keeren groot was, daar het kampeeren

met koude en regen zeer onaangenaam begon te worden.

Met afwisselend geluk werd er verder gestreden. Meenen werd genomen en hernomen. JOURDAN
trok weldra terug; hij had zich al genoodzaakt gezien zijne macht te verdeelen en eenige troepen te

detacheeren naar het leger, dat tegen de Koningsgezinden ageerde.

De geallieerden waren langs de geheele door hen bezette lijn in het voordeel gebleven.

Nu scheen de tijd niet ver meer af te zijn, dat aan de Nederlandsche troepen, die sedert de maand

Maart bijna geen oogenblik verpoozing hadden gehad, eenige welverdiende rust zou worden geschonken.
Schetsten wij slechts in het kort, hetgeen door de troepen in dezen veldtocht werd verricht,

dan zal dit toch voldoende zijn geweest om eerbied te doen gevoelen voor een Leger, aan het oorlog

voeren ongewoon, dat ten strijde trok tegen soldaten, aan den krijg gewend en door het vuur

gestaald.

Toch streden deze soldaten, ofschoon jong, als veteranen, betoonden ware doodsverachting,

waarvan de verlieslijsten getuigden, en dwongen eerbied en bewondering af.

De beide PRINSEN VAN ORANJE hadden hen weten te bezielen, PRINS FREDERIK had

zijn bloed voor zijn Vaderland vergoten; beiden hadden door hun voorbeeld steeds geschitterd.

Ieder Generaal en ieder Officier had niet alleen zijn plicht betracht, maar ook in waren

heldenmoed en gepast beleid uitgeblonken.

De ERFSTADHOUDER gelastte nu in het begin van November het betrekken der winter

kwartieren. Hierbij werd altijd nog rekening gehouden met een eventuëelen nieuwen aanval.

12000 man vertrokken naar het Luiksche; de overige troepen bezetten Maastricht, Venloo,

's Hertogenbosch, Heusden, Steenbergen en Willemstad.

Alleen de HoIIandsche en Zwitsersche guardes marcheerden naar 's Gravenhage.

De ERFPRINS vertrok uit Nivelles en keerde den December in het Stadhouderlijk

kwartier terug.
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AUWLlpCS was de ERFPRINS te 's Gravenhage teruggekeerd, of hij toog aan het werk

tot het samenstellen van den Staat van oorlog voor 1794.

Den 27^^®" December werd door Z. H. met den ERFSTADHOUDER aan het

hoofd en vergezeld van eene commissie, uit Hun Edele Mogende de Heeren Raaden van

State, in de Vergadering van Hun Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde

Nederlanden, de zoo moeilijke Petitie en Staat van Oorlog voor den jare 1794 overgelegd.

Het nieuwe jaar werd daarop eenigszins onbezorgd ingetreden; men rustte uit van de door

gestane vermoeienissen.

De wonde aan PRINS FREDERIK toegebracht, werd in het laatst der maand December van

het jaar door de geneesheeren verklaard langzaam te genezen.

Ter belooning van de door hem bewezen diensten, ontving hij van een erkentelijk Gouvernement

den 10^®" Januari 1794 zijne aanstelling tot Generaal der Cavalerie.

Door de Republiek werd nog altijd gehoopt op de zoo vurig gewenschte schadeloosstelling in

Brabant en Vlaanderen. Deze was niet anders te verkrijgen, dan door met de Mogendheden te blijven

samengaan. De hulp van Pruisen kon daarbij niet worden gemist.

Den 27®'®" Februari besloten Hun Hoog Mogenden een gedeelte te betalen der aan Pruisen

door de Mogendheden toegekende schadeloosstelling voor de te leveren troepen.

Van de werkzaamheid op het bureau van den Grootmeester der Artillerie zagen wij reeds in
het Gedeelte van dit Hoofdstuk de bewijzen; men achtte eene nieuwe campagne dus toen reeds

niet onwaarschijnlijk.

Met belangstelling had men op den 12^®" Januari het laatste Hofbericht zien verschijnen, dat
omtrent den toestand van den Vorstelijken Grootmeester vermeldde:
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I4Ö de veldtocht van 1794 AAN DE SAMBRE.

>Men kan thans met algemeen genoegen aan het deelneemend publicq melden dat de

wonde van Zijne Doorluchtige Hoogheid, PRINS FREDERIK VAN ORANGE en NASSAU geheel
geslooten en naar alle waarschijnlijkheid volkomen geneezen is."

Den Januari d. a. v. werd door den PRINS in handen van Hun Hoog Mogenden, de

eed als Generaal der Cavalerie afgelegd.

Reeds in het begin van Februari had er te Brussel eene conferentie plaats tusschen den

AARTSHERTOG KAREL en de commandeerende Generaals, waarbij ook de ERFPRINS tegenwoordig
was; het door den Generaal MACK op last des KEIZERS opgemaakte plan de campagne werd aldaar
ontwikkeld. Men had grootsche plannen; over Landrecies zou de weg leiden naar Parijs; de Neder
landers zouden Maubeuge in bedwang houden; men rekende daarbij op de medewerking van Pruisen,
(dat zich echter weldra aan de operatien onttrok) en op weinig voortvarendheid bij het Fransche leger
bestuur; hierin vergiste men zich.

Het „Comité de Salut public" had een plan van aanval doen vaststellen, volgens de door CARNOT

gegeven grondslagen. Het voornemen bestond door de vijandelijke liniën, thans aan de Sambre

gelegerd, heen te breken, de vleugels dér Bondgenooten om te trekken, hunne gemeenschapslijnen af

te snijden en hen zoo tot den terugtocht te dwingen.

De Generaal PICHEGRU ontving daarbij niet meer of niet minder dan het bepaalde bevel om

te overwinnen.

Het operatieplan der Franschen werd consequent doorgevoerd, dat der Verbondenen moest echter

tengevolge van den terugmarsch der Pruisen, al dadelijk eenigszins worden gewijzigd. Voorloopig

wilde men zich bepalen tot eene krachtige offensieve beweging in de richting van Guise en middelerwijl

Landrecies door de Nederlandsche troepen doen veroveren; aan de Sambre en Maas zou voor als

nog verdedigenderwijs worden opgetreden.

De ERFPRINS nam zijn hoofdkwartier te Luik. PRINS FREDERIK, reeds lang de rust moede,

verlangde niets liever dan weder te velde te gaan. Onverwachts verliet hij s-Gravenhage en begaf
zich naar zijn broeders hoofdkwartier.

In het begin van Maart stonden de troepen der Republiek, die grootendeels in het Bisdom Luik

waren gekantonneerd geweest, en reeds van te voren wegens herhaalde kleine aanvallen en stroop

tochten der Franschen in en nabij Namen waren samengetrokken, verdeeld langs de Sambre tusschen
Namen en Bavay, alwaar de ERFPRINS nu zijn hoofdkwartier vestigde. Volgens den Dislocatie-Staat

der Staatsche troepen van den 9*^^ April I794i waren bij de Artillerie te Velde aanwezig:
„I Hoofdofficier.

8 Subalterne officieren.

2 Speellieden.

174 Soldaten.

16 kanons van 3 ®".
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De kanons 33® werden door personeel van den Veldtrein getransporteerd.

De Lieutenant-Colonel DU PONT was Commandant der Artillerie te Velde.

Het >Battaillon Orange-Gelderland" was in het begin van Maart naar Florennes gezonden en

vereenigde zich daar met de Oostenrijkers onder den Generaal WALLY.

Bij dit Bataljon waren twee kanons è 3 ® ingedeeld, die door een Hollandsch officier der

Artillerie (niet Rijdende Artillerist) werden gecommandeerd. Bij de Oostenrijksche Artillerie was geen

officier; de Generaal WALLY gelastte daarop aan den Hollandschen artillerist een vuurmond zoodanig

in te richten, dat deze de Cavalerie konde volgen bij het doen >der découvertes."

Dit bracht hem in verlegenheid en wij lezen dienaangaande in zijne Mémoires:

»Ik had nimmer aan 200 iets gedacht; ik deed aan het materieel eenige beugels aanbrengen, ook

kussens met stroo gevuld, waarop een korporaal met 3 man konden worden vervoerd, en hetwelk ook toe

reikend was, aJzoo de bedoeling alleen konde zijn, om maar zeer weinige schoten te zullen doen.

Voor het doen eener tweede expeditie konde ik echter met moeite de noodige kanonniers bekomen,

uithoofde dat diegenen, welke den eersten togt hadden bijgewoond aan al hunne leden pijn gevoelden.

Gelukkig verscheen nu een Oostenrijksch officier der Artillerie, medebrengende een vuurmond der Rijdende

Artillerie, bij hetwelk de kanonniers op zoogenaamde worstkaissons gezeten het vuurmond volgden."

Wij verwijzen hierbij ook naar den brief van den Kolonel DE BAS dd. 27 Februari 1898,

(bladz. 81).

Uit het vorenstaande mag men besluiten dat er bij de Oostenrijksche troepen Rijdende ArtiHerie

was ingedeeld en het nut, dat men er van kon hebben, ten volle werd ingezien.

Behalve den Lieutenant H. G. SCHLUITER, die zooals wij reeds vroeger mededeelden, bij den

Veld-Trein was ingedeeld, waren er geen Rijdende Artilleristen bij het Leger te Velde. De Kapiteins

VON SCHMEDT AUF ALTENSTADT, VAN HOEY VAN OOSTÉE en VAN VERSCHUER waren na

afloop der campagne in Vlaanderen naar hunne garnizoenen teruggekeerd tot oprichting hunner compagnieën.

De Kapitein VAN HOEY had voor zijn vertrek reeds gezegd om zijne officieren, die in cam

pagne waren, te zullen vragen.

Dat er bij de nieuwe compagnieën genoeg te doen viel, laat zich begrijpen; op den April

toch moesten alle compagnieën samengesteld en gemonsterd zijn, en manschappen en paarden moesten

nog worden geoefend.

Uit den sterktestaat van den April blijkt, dat alle officieren bij de compagnieën present

waren »except een 2<^®" Capitein en een Lieutenant.*' Dit zullen dus geweest zijn de Capitein IN

DE BETOU (te 's Gravenhage geëmployeerd) en de Lieutenant SCHLUITER (in campagne).

De Veld-Trein, waarvan de toestand in 1793 tot veelvuldige klachten had aanleiding gegeven,

en waarbij wel verbeteringen waren aangebracht, bleef toch nog onvoldoende samengesteld.
In den brief van Z. H. W. F. ERFPRINS VAN ORANJE dd 16 Maart 1794, waarin de troepen

worden aangegeven, die uit de Republiek naar de grenzen van het Graafschap Namen zullen
marcheeren, wordt niet gesproken over Rijdende Artillerie.
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In eene missive van Z. H. PRINS FREDERIIC VAN HESSEN dd. 7 April 1794 -wordt aan de

Edel Mogende Hoeren kennis gegeven van het trekken van twee Detachementen Artillerie door

Maastricht (geen Rijdende Artillerie.)

Deze zullen behoord hebben tot de »zwaare" artillerie, die te 's Hertogenbosch werd geformeerd
en over Maastricht naar het Leger werd gezonden.

Aan de eerste schermutselingen was door PRINS FREDERIK geen deel genomen, daar de wonde
zich weder had geopend en hij te Aken genezing moest zoeken; hij bleef zich echter trouw op de
hoogte houden van de zaken der coalitie.

Toen de ERFPRINS reeds het beleg voor Landrecies had geslagen, werd aan PRINS FREDERIK

als Generaal der Cavalerie eerst den 2osten April het bevel opgedi-agen over zestien Eskadrons te

Bassyan op den linkervleugel van YORK. Met het oog op het gewijzigde operatieplan en ook deels
wegens het ongunstige weder werd de opening der vijandelijkheden tot het midden van April verschoven.

Zooals bekend is bestond bij den KEIZER VAN OOSTENRIJK het voornemen om zich te

Brussel als Hertog van Brabant te doen kronen.

Onmiddellijk bij aankomst te Valenciennes (14 April) had de KEIZER gelast, onder voorwendsel
van eene te houden wapenschouwing, de verbonden Legers tot een verrassenden aanval op de
vijandelijke stellingen van Bouchain en Kamerijk samen te trekken.

De wapenschouwing op de hoogvlakte van La Forest nabij Ie Cateau Cambresis, leverde een

prachtigen aanblik op; de Staatsche troepen maakten een zeer goeden indi'uk. De ERFPRINS VAN

ORANJE behoorde tot den Keizerlijken Staf.

Ofschoon de Rijdende Artillerie voor den Veldtocht aan de Sambre was aangewezen, was zij,
zooals wij in Hoofdstuk I zagen, op dat oogenblik nog niet voldoende georgam'seerd om te velde
te worden gebruikt.

In het hoofdkwartier te Ie Cateau Cambresis werden nu verder de besluiten genomen voor den
aanval, en den April werd deze uitgevoerd in drie afdeelingen onder COBURG, den ERFPRINS

en YORK, waarbij de vijand tot onder de muren van Landrecies werd teruggedreven. Den daarop-
volgenden dag werd door den ERFPRINS nog een uitval der Franschen uit Kamerijk afgeslagen.

/
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AN den ERFPRINS werd nu de eer gegund Landredes te belegeren.

De 19^^ April, dezelfde dag dat door de gevolmachtigden van

de Republiek aan de eene zijde, en de gevolmachtigden van den KONING
VAN PRUISEN en den KONING VAN GROOT-BRITTANNIÊ aan 'de

andere zijde, het subsidie-tractaat werd geteekend, dat hier te lande tot zoo groote

tweespalt aanleiding gaf en een bron van hevigen twist werd tusschen Holland en de
andere provinciën, werd besteed aan het innemen der stellingen.

Den 20=^^ April had de aanval plaats in diie colonnes; de vijand werd uit zijne

verschansingen en in de stad gedreven en reeds den volgenden nacht werden de

loopgraven geopend. De KEIZER had het gevecht bijgewoond en prees zeer den

moed door de Staatsche troepen betoond.

Onder de voor Landrecies gesneuvelde Officieren, vinden wij den naam DE

PARAVICINI tweemalen vermeld.

Nadat het geregeld beleg was aangevangen vertrok FRANS JOZEF naar Brussel,

en werd aldaar door vele Doorluchtige Vorsten en Heeren, waaronder de ERFSTAD

HOUDER PRINS WILLEM V aan het hoofd eener deputatie uit de Staten-Generaal,

gecomplimenteerd en den 23^^^" April als HERTOG VAN BRABANT en GRAAF VAN

HENEGOUWEN gehuldigd, een eer die slechts aan PHILIPS II was te beurt gevallen.

De ERFSTADHOUDER bleef gedurende het bombardement en beleg van

Landrecies bij het Leger.

Groot was de roem, dien de ERFPRINS zich bij het beleg verwierf, groot

de tevredenheid van Hun Hoog Mogenden over het gebeurde. Op voorstel van den

ERFSTADHOUDER „gaven zij hun hoogste genoegen te kennen aan de Generaals en

verdere officieren, die onder de ordres van den Heer ERFPRINS, 's Lands Troupes in

het beleg van Landrecies hadden gecommandeerd, mitsgaders aan de onderofficieren,

corporaals en gemeenen der respectieve corpsen tot het voorschreven beleg geëmployeerd,

over derselver prijselijk gedrag en getoonden moed en ijver voor 's Lands Dienst.

Betuigende Hun Hoog Mog. aan den ERFPRINS VAN ORANJE hun genoegen en

erkentelijkheid voor de goede directie, beleid en kloekmoedigheid door Hoogst gemelde

geduurende het beleg van Landrecies, op eene zoo roemruchtige wijze betoond, waar

door de gemeene zaak en dus ook de belangen van het lieve Vaderland bij de opening

van den tegenwoordigen Veldtogt zoo zigtbaar zijn bevorderd".

PRINS FREDERIK VAN ORANJE onderscheidde zich gedurende het gevecht

van den 20®'^" en dreef den 24^^^° eene sterke colonne van Kamerijk en Bouchain tot

over de Selle terug.

Gedurende het beleg van Landrecies was PICHEGRU onbemerkt met de divisien

MOREAU en SOUHAM opgerukt naar Vlaanderen. Toen COBURG zulks ontwaarde en nog
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aan CLERFAYT de opdracht verstrekte om aanstonds naar Doornik te gaan, kwam deze te laat cm

hem tegen te houden.

Na het beleg van Landrecies was COBURG, in plaats van door te trekken, werkeloos gebleven;

toen men het plan vormde voorwaarts te gaan, brachten de uit Vlaanderen en van de Sambre ont

vangen berichten het Legerbestuur aan het wankelen en werd van de voorgenomen offensieve bewe
gingen, zuidwaarts, afgezien. In de eerste helft van Mei was er door de Oostenrijkers aan de Lijs

nog met afwisselend geluk gestreden. Den 14^®" Mei besloot de KEIZER zelf aan het hoofd van zijne

nog beschikbare strijdkrachten, behalve die aan de Sambre en de Maas, naar Doornik op te rukken,

PRINS FREDERIK vergezelde den KEIZER en ontving het commando over acht Bataljons Infanterie

en vier Eskadrons Cavalerie, waarmede hij den 14*^™ Mei naar Jolimets vertrok; den 17^^" Mei stond hij

met den AARTSHERTOG KAREL aan het hoofd der vijfde colonne en rukte op naar Pont a Marqué;

door een misverstand was deze colonne bij den grooten slag op den 18^^" Mei niet tegenwoordig.

De ERFPRINS verplaatste zijn hoofdkwartier naar Forêt. Onder zijne orders bleven in het

Noorden van Frankrijk slechts 14 Bataljons en 20 Eskadrons achter.

Voor de Staatsche troepen brak nu aldaar een tijdperk aan van langdurige rust.

Het plan van den KEIZER was om het Fransche Noorderleger van Rijssel af te snijden, aan

de Lijs in te sluiten en aldaar met een slag te vernietigen. De operatiën mislukten echter ten eenen-
male en men was genoodzaakt de oude stellingen te hernemen.

PRINS FREDERIK had met de Staatsche troepen deelgenomen aan de gevechten van den

AARTSHERTOG KAREL bij Capelle en Mons-en-Pevèlle.

Den 22®^®" Mei stonden de Staatsche troepen den geheelen dag in het vuur; een honderdtal

Nederlanders stierf den heldendood. Aangezien het > Comité de Salut Public vermeende, dat de
vereenigde krachten van het Noorderleger en dat van de Ardennen nog niet voldoende waren voor
de dubbele strategische omtrekking der bondgenooten in Belgie, werd op raad van CARNOT, door
dat Staatslichaam den 30®^®" April aan JOURDAN den last gegeven om 40000 man door de Ardennen
te voeren en zich bij het Noorderleger aan te sluiten.

Voor dat JOURDAN bij Dinant met zijne macht over de Maas ging, was er aan de Sambre
met afwisselend geluk gestreden. Fontaine l'Evêque werd genomen en hernomen.

Tot tweemaal toe werd het Fransche leger genoodzaakt weder over te gaan op den rechteroever

van de Sambre; den 24®^®° Mei werd het slechts door de tijdige terugkomst van KLEBER en
BERNADOTTE van den geheelen ondergang gered.

De Luitenant-Veldmaarschalk VON KAUNITZ maakte geen gebruik van de behaalde voordeden,
maar bleef onbegrijpelijkervnjze zich bepalen tot eene volstrekt verdedigende houding op den linkeroever.
Zulks wekte de ontevredenheid op van den KEIZER, die hem verplaatste naar Doornik onder de bevelen
van den AARSTHERTOGICAREL, terwijl aan den ERFPRINS VAN ORANJE het bevel werd opgedragen.

Toen Z. H. naar de Sambre vertrok, verliet PRINS FREDERIK Doornik en verving zijn broeder

in het opperbevel te Forêt en Landrecies.
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De Erfprins met het opperbevel aan de Sambre belast.

ET werd weldra aan de Verbondenen duidelijk, dat het gevaar het meest op den linker
vleugel dreigde.

Den Mei gingen de Franschen bij Landely over de Sambre, verdreven de
Oostenrijkers uit Fontaine I'Evêque, bezetten Gosselies en Chatelet, sloten Charleroi in en begonnen
die vestingen te bombardeeren op denzelfden dag dat JOURDAN bij Dinant over de Maas trok en
zïjn vereeniging met het leger der Ardennen onder den Generaal PICHEGRU kon bewerkstelligen.

Daar de Oostenrijkers nu op hun temgtochtslijn werden bedreigd, besloot de ERFPRINS, die
thans 35000 man onder zijne bevelen had, den vijand van Charleroi te verdrijven.

Zijn plan gelukte volkomen-, den 3^^° Juni werd het Fransche leger, dat Charleroi insloot, na
een hardnekkig gevecht van negen uur over de Sambre teruggeworpen en was Charleroi ontzet.

Het verlies der geallieerden was naar evenredigheid van dat des vijands niet groot.
De ERFPRINS moest op uitdrukkelijken last van den KEIZER van eene vervolging afzien, en

door de bevelen des KEIZERS gebonden, moest hij zich bepalen tot eene afwachtende houding in de
stelling van Rouveroy, westwaarts van Charleroi.

De KEIZER vertrok naar Weenen, met zich nemende den Generaal MACK. Deze werd in

zijne betrekking vervangen door den VORST VAN WALDECK.

Reeds den dag na het ontzet van Charleroi vertoonden zich de hoofden der colonnes van het

leger van JOURDAN, dat in bepaalden last had aan de Sambre door te breken.

Den 2 2steQ Juni passeerden zij bij Marchiennes au Pont en Chatelet op nieuw de Sambre; weder

stond Charleroi een beleg te duchten.

Nu trok de ERFPRINS ten tweedenmale op tot ontzet, en overtuigd dat alleen een krachtig
en offensief optreden den linkervleugel zou kunnen helpen, besloot hij tot den aanval op de Fransche
stellingen.

Die aanval werd den Juni volbracht en met het meeste succes bekroond.

Na een hevigen strijd zag JOURDAN zich, niettegenstaande zijn groote overmacht, genoodzaakt
weder op den rechteroever der Sambre terug te gaan.

20 vuurmonden werden hem ontnomen en 6 a 7000 man bleven op het slagveld.
Diezelfde glansrijke slag van Fleurus, die den naam van den ERFPRINS als Veldheer voor goed

vestigde, werd door de weinige samenwerking der Mogendheden nutteloos gemaakt. Het Pruisische
leger toch, in plaats van aan het gesloten tractaat te voldoen, en aan de Moezel eene afleiding
te bezorgen, bleef werkeloos.
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COBURG liet zich verlokken om versterking naar Vlaanderen te zenden, (waar CLERFAYT te

vergeefs pogingen had aangewend om de door PICHEGRU aangevoerde macht te keeren) in plaats

van met alle beschikbare krachten den vijand te vervolgen.

Het Fransche leger aan gene zijde der Sambre was dien ten gevolge in staat zich te herstellen,

sloot den Juni op een tijdstip, dat door de geallieerden voor bijna onmogelijk werd gehouden,

Charleroi voor de derde maal in en hernam zijne vorige positiën.

COBURG vereenigde zich te Nivelles met den ERFPRINS, doch bleef drie dagen werkeloos,

niettegenstaande de dringende betoogen van Z. H. om tot het offensief over te gaan. Eerst daarna

gaf hij bevel om op den 26^^^" Juni slag te leveren.

Ofschoon het plan om de Fransche macht ten noorden van Charleroi aan te vallen, door de

bevelhebbers in het leger aan COBURG ten zeerste werd ontraden, omdat Charleroi meer dan waar

schijnlijk had gecapituleerd, werd de bevolen aanval toch op den 26^^™ Juni uitgevoerd.

Het leger der verbondenen telde 70000, dat der Franschen 75000 man.

De ERFPRINS commandeerde den Rechtervleugel; het Centrum en de Linkervleugel onder

BEAULIEU, AARTSHERTOG KAREL, VON KAUNITZ en Generaal QUASDANOVICH, werden

door COBURG persoonlijk geleid.

De ERFPRINS verdeelde zijne macht in drie colonnes. PRINS FREDERIK uit Forêt met zijn

observatiekorps bij het leger van den ERFPRINS teruggekeerd, commandeerde als Generaal der

Cavalerie de Rechtercolonne, verjoeg den vijand uit Fontaine TEvêque en drong door tot het Kasteel

van WESPE, doch vernam onder het veldwinnen op den vijand de overgave van Charleroi; dit deed

hem besluiten positie te nemen bij Calvaire d'Anderlues.

De Generaal der Infanterie, VORST VAN WALDECK, deed met de tweede colonne den

aanval op Transignies, Chateau-la-Marche en Forchies.

De derde colonne rukte voorwaarts naar Machiennes au Pont en onderhield de gemeenschap

met de colonne van het Centrum onder den Generaal QUASDANOVICH.

In het Centrum was men aanvankelijk ook in het voordeel. Ten 7 uur woedde een hevige

artilleriestrijd ter hoogte van Fleurus en Lambusart.

Niettegenstaande de dapperheid, die bij alle aanvalscolonnes werd betoond en er reeds 15 uur
met de grootste hardnekkigheid was gestreden, gelukte het den Verbondenen evenwel niet de Franschen
uit hunne stellingen bij Fleurus te verdrijven. Een volkomen nederlaag voorziende, gaf COBURG na
de ontvangst van het bericht dat Charleroi was gevallen, bevel tot den terugtocht, die al strijdende
werd volbracht.

Volgens het officiëele rapport van den ERFPRINS was het verlies der geallieerden i50odooden,
doch geen kanon ging verloren.

Aangezien de Staatsche troepen reeds van het Kanaal van Brugge hadden moeten retireeren,

Yperen zich na een hardnekkigen tegenstand had moeten overgeven, en CLERFAYT tot het defensief was
gedwongen, belette na den slag van Fleurus de Franschen niets meer in West-Vlaanderen door te dringen.
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In het Dagverhaal van KEETELL wordt melding gemaakt, dat in de maand Juni eene
Compagnie Rijdende Artillerie uit Utrecht naar het Hollandsche leger tusschen Sambre en Schelde
werd gezonden. Hiermede kan echter niet anders dan het Detachement Rijdende Artillerie bedoeld
zijn, dat op den Juni naar Breda marcheerde, met bestemming om bij de armee van den Staat
te worden gebezigd, doch dat voorloopig nog te Breda bleef.

Noch in de Ordre de Bataille van 3 Juni aan de Sambre, noch bij de samenstelling en marsch-
orde van den Rechtervleugel van het Oostenrijksch-Nederlandsche leger op 26 Juni, wordt de Rijdende

Artillerie genoemd.

In de rapporten aangaande de krijgsbedrijven op den en 18^^" April 1794 bij Ie Cateau

Cambresis en Kamerijk, van den 20^^^ tot den 30®^™ April voor Landrecies, op den 3*^™ Juni voor
Charleroi, den 16^®" tot den Juni te Gosselies en den 26®^^ Juni bij Fleurus, wordt met lof

melding gemaakt van het aandeel der Staatsche troepen daaraan genomen, zoomede van het gedrag
der ordinaire Artillerie; van Nederlandsche Rijdende Artillerie wordt echter in geen dezer rapporten

gesproken.

Geen der brieven gewisseld tusschen den ERFPRINS met zijn broeder, met Oostenrijksche,

Pruisische of Engelsche bevelhebbers, maakt melding van de Rijdende Artillerie.

Voor haar bleef de taak weggelegd om tot de verdediging van den Nederlandschen bodem

mede te werken.
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E doortastende maatregelen door den ERF

PRINS en PRINS FREDERIK genomen,

het beleid en de moed door hen beiden

betoond, hadden niet vermocht aan den stand van zaken

eene andere wending te geven.

Niet dan op bepaald bevel van COBURG had de

ERFPRINS de Sambre verlaten en den terugtocht geleid.

JOURDAN had op den 26®^^" Juni eene schitter

ende overwinning behaald. Het moreel der Verbondenen

was diep geschokt: deze werden thans op de flanken

bedreigd door twee overwinnende, in getalsterkte over

machtige legers; Belgie lag voor den aanvaller open.
%

Het zou ons te ver voeren den terugmarsch dei-

verbondene legers in details te beschouwen. Met een

enkel woord zij echter vermeld, dat de ERFPRINS zijn

terugtocht in noordelijke richting voortzette en tevergeefs

n
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bij COBURG aandrong op het leveren van een algemeenen veldslag, die alleen de slechts Oosten-
rijksche Nederlanden konde redden en den toegang tot onze grenzen afsluiten.

Alvorens Brussel te bereiken stond de ERFPRINS nog twee malen aan den aanval der

Franschen bloot, en wel op het later zoo beroemde Veld van Waterloo. Den 6^^ Juli was hij in het

voordeel, doch had het verlies te betreuren van den dapperen PRINS VAN HESSEN PHILIPSTHAL;

den dag d. a. v. was hij genoodzaakt door het Soniënbosch naar Brussel te wijken en nam stelling
achter de Dyle. De troepen waren bij deze gelegenheid beschoten door Fransche rijdende artillerie,
die hun groot verlies toebracht.

PRINS FREDERIK vertrok op last van den ERFSTADHOUDER den Juni met zijn

Adjudant, den Lieutenant-Colonel Baron BENTINCK, en begaf zich naar Staats-Vlaanderen, teneinde
het commando over de troepen aldaar op zich te nemen en met den commandant der vesting Sluis,

den Genei-aal-Majoor Baron VAN DER DUYN, over de middelen van verdediging te raadplegen.
Maar al te zeer. werd een doordringen der Franschen in Vlaanderen en in het Land van Kadzand

gevreesd.

De Majoor SABRON schetst in zijne Inleiding van den oorlog 1794—1795 den toestand na
den slag van Fleurus in de volgende woorden:

>De Krijgsverrichtingen vormden eene aaneenschakeling van terugtochten en achterhoede-gevechten,

welke meestal slechts den vijaiad ten goede kwamen.

Feitelijk splitste zich het Leger der Verbondenen in drie deelen, die zich een eigen temgtochtsweg

kozen en niet dan in zeer zwak onderling verband handelden.

Aanvankelijk op den voet gevolgd door de zegevierende Fransche troepen, zetteden de Oostennjkers

hunne achterwaartsche beweging in Noordoostelijke, de Engelschen en Nederlanders de hunne in Noorde

lijke richting voort."

Het resultaat was dat Vlaanderen en geheel Belgie door de Verbondenen werd ontruimd.

Na den Juli begon de ERFPRINS reeds bij den ERFSTADHOUDER aan te dringen op

voorbereiding voor de inundatiën in Brabant en het in staat van verdediging brengen der vestingen
aldaar en in Limburg.

Gelukkig dat de ijverzuclit tusschen JOURDAN en PICHEGRU hunne samenwerking in den weg

stond, en zoodoende de gelegenheid voor het Fransche leger voorbijging, om de Engelsche en Neder-

landsche troepen afzonderlijk te verslaan.

COBURG week uit naar de Maas en kwam den Juli te Maastricht, door het leger van

JOURDAN gevolgd.

De ERFPRINS verliet dienzelfden dag met zijne troepen, des morgens zeer vroeg Poederle en

Gierle, rustte te Turnhout, alwaar Z. H. eene afdeeling onder Generaal VON GEUSAU achterliet, om

zoo mogelijk nog eenig verband te houden met de Engelschen en Oostennjkers en om tevens als
achterhoede voor de Nederlandsclie troepen te dienen, en betrok des avonds een tentenkamp te

Baerle-Hertog.
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Het Engelsche leger sloeg op den 25^^ Juli een kamp op tusschen Zundert en Rozendaal.
Noch de ERFSTADHOUDER, noch iemand in 's Gravenhage scheen te hebben gedacht aan

eene herhaling van de gevaren, die het Vaderland in 1793 hadden bedreigd.

Een behoorlijk plan van verdediging bestond niet en moest nog in het begin van Augustus

worden vastgesteld. De grensvestingen waren onvoldoende bezet. Naar 's Hertogenbosch werden in

haast 5 Veld-Bataljons en 2 Eskadrons gezonden. De overige troepen betrokken eene legerplaats
nabij de herberg „de Vijf Eiken" ten westen van Rijen ̂ de voorposten stonden te Chaam, Alphen en

Riel-, het artilleriepark en de pontontrein kwamen te Terheijden.

Het hoofdkwartier was te Breda.

Met een verlies van 26 7o aan menschen en 13% aan paarden, had de Nederlandsche Krijgs

macht het grondgebied van de Republiek weder betreden.

Veel moeite had het gekost haar bij den aanvang van den Veldtocht op eene totale sterkte van
ruim 22000 combattanten te brengen.

De uit Belgie teruggekeerde troepen moesten nu met de achtergeblevene tot de verdediging
van den eigen bodem medewerken.

Het Commando van den ERFPRINS werd weldra uitgebreidj de garnizoenen van verschillende
vestingen kwamen mede onder zijne orders.

De vastgestelde regeling gaf tot vele moeielijkheden aanleiding en door dat de Raad van State
in alles moest beslissen, ondervonden veel zaken, de defensie betreffende, aanmerkelijke vertraging.

De zelfstandigheid der Provinciën in het onderhouden van een krijgsmacht, werkte almede na-
deelig, terwijl ook de ERFPRINS in zijne betrekking van Commandant-Generaal in zijne vrijheid van
handelen beperkt werd door de Commandanten der Engelsche en Oostenrijksche troepen, die tot
verdediging der Republiek zouden medewerken. Van de zijde van Pruisen was geen hulp te verwachten;
de verwijdering tusschen de Stadhouderlijke familie en het hof te Berlijn nam voortdurend toe.

Aller hoop bleef nu nog gevestigd op Engeland; toch was van eene goede samenwerking
tusschen YORK en ERFPRINS niet veel te verwachten. Wat de vestigen, forten, batterijen en
inundatiën betrof, zoo waren deze vele, zelfs te vele, en dientengevolge minder sterk.

Om de Maas als operatielijn te houden, werden Grave, Venloo en Maastricht bezet; aan de
zuidzijde werd men gedekt door de groote rivieren en bij gunstigen waterstand ook door eene water
linie van aanzienlijke uitgebreidheid, loopende van Sluis en Hulst tot nagenoeg bij Grave; Holland
werd gedekt door de Grebbelinie en de HoUandsche Waterlinie; de middelen van inundatie waren over
het algemeen echter nog gebrekkig.

Bijna 3 weken voor dat het gros der Nederlandsch-Engelsche troepen de Zuidelijke grens van
Noord-Braband overschreed, waren reeds Fransche troepen op Nederlandsch gebied. (Detachementen
van de Divisie MOREAU.) Deze divisie had na de inneming van Nieuwpoort de opdracht gekregen,
Staats-Vlaanderen te bemachtigen en zoo mogelijk in Zeeland door te dringen; de rest van het Noorder
leger bleef voorloopig te Antwerpen.

\
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Toen PRINS FREDERIK den 2^^^ Juli te Sluis aankwam, werd de vesting op het onverwachtst

beschoten uit een paar houtwitsers, welke de Fransche verkenningsdetachementen met zich voerden.

Men maakte zich op tegenweer bereid, doch de Franschen trokken spoedig terug 's avonds vertrok

de PRINS nog naar Sas van Gent. Na het gebeurde te Sluis werd er met het stellen der inundatiën,

die reeds sedert den 2^^^^ Juni waren voorbereid, een aanvang gemaakt; Sluis zelf werd zooveel

mogelijk in staat van tegenweer gebracht en er werden maatregelen genomen om Staats-Vlaanderen

van geschut en munitie te voorzien.

Al het noodige geschut kwam, dank zij de weinige voortvarendheid der Franschen, nog ter

plaatse; de toestand der affuiten liet echter veel te wenschen over; dit was ook al een zwak punt

geweest bij het Leger te Velde. Toen de troepen over de sterkten en posten werden verdeeld, en

deze tusschen den 24®^™ Juni en den Juli uit het Veldleger versterkt werden, was het niet te

verwonderen, dat door den ERFSTADHOUDER ook gedacht werd aan de Rijdende Artillerie.

Volgens den Kolonel DE BAS vertrok op den 5^'^^ Juli een onbereden Detachement der
2de Brigade Rijdende Artillerie ter sterkte van 3 Officieren en 48 Onderofficieren en minderen uit

Zutphen naar Staats-Vlaanderen.

Aangaande dit Detachement deelde Z. E. verder mede:

> Ofschoon omtrent de dislocatie en de verrichtingen dezer Artilleristen in Staats-Vlaanderen in

authentieke stukken niets wordt aangetroffen, schijnen zij deel uitgemaakt te hebben, of van de bezetting

van Sas van Gent en de Pas, of van het Hulster Ambacht. Op den zösten October was dit Detachement

binnen Utrecht teruggekeerd."

Tot den Juli werd aan onze troepen in Staats-Vlaanderen tijd gegeven de verdedigings-

liniën en posten te versterken. Na dat tijdstip had er eene voorwaartsche beweging bij het Fransche

leger plaats en werd er op grooter schaal verkend; den 26^^®" Juli werd door den Generaal MOREAU

aan den Generaal VAN DAMME gelast zich meester te maken van den post van Turkije en aan de

Divisie den weg te banen tot het Land van Kadzand.

De opdracht werd volkomen uitgevoerd; MOREAU werd meester van het geheele Land van

Kadzand en kon nu de vesting Sluis ook van de noordzijde afsluiten.

De vesting werd belegerd; hare verdediging vormt eene der schoonste bladzijden uit de krijgs

geschiedenis van het Vaderland in 1794.

Aan het denkbeeld om de Schelde over te steken en te landen op Walcheren werd nog

vastgehouden.

Toen PICHEGRU op Neêrlands grondgebied was gekomen, ontving hij de taak;

de bewegingen van JOURDAN tegen het Oostenrijksche leger te ondersteunen; zorg te dragen

dat het Engelsch-Nederlandsche leger achter de groote rivieren teruggedreven werd, en aan de Republiek

der Vereenigde Nederlanden de zoogenaamde vrijheid te brengen.

In het kort zullen wij PICHEGRU in zijne operatiën volgen en daarbij zien welk aandeel door

de Rijdende Artillerie aan de verdediging bij verschillende gelegenheden werd genomen.



DE VERDEDIGING VAN HET VADERLAND IN I794 EN 95. '59

Uit de ingekomen stukken, rapporten enz. bij den Raad van State blijkt echter niet altijd even
duidelijk welke Compagnieën of afdeelingen der Brigades Rijdende Artillerie en welke Officieren aan
de Krijgsverrichtingen deelnamen.

In de Stamboeken worden genoemd als in 1794 bij de Campagne in Staats-Vlaanderen:
W. B, E. PARAVICINI Dl CAPELLI en J. C. SPRECHER DE BERNEGG, (beiden behoorden

tot de 2^^ Brigade Rijdende Artillerie in garnizoen te Zutphen) zoomede de Cadet Th. P. VAN GENNEP.
Verder blijkt, dat bij de campagne in Brabant tegenwoordig waren:

EICHLER bij aUe affaires, VAN HOEY SCHILTHOUWER VAN OOSTÉE bij het beleg van
Nijmegen, verder te Zutphen (in zijne Mémoires zegt hij: „ik maakte de campagne in 1794 in Brabant

mede"), VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, VAN DEELEN („den 2 7^^^ Decemberi 794 de retraite

van Zevenbergen gedekt"), SEEGER bij het beleg van Willemstad, SPRECHER DE BERNEGG en
de Cadet VAN GENNEP.

Van de Onderofficieren en minderen worden genoemd: WILKENS, J. B. MAAS (bij de attaque

van Willemstad), VAN DER STEEG (13 September door de Franschen krijgsgevangen gemaakt) en

PIETERS (in 1795 bij Kuilenburg door een bajonet gewond in de linkerdij.)

De Majoor SABRON vermeldde voor het eerst in zijn werk over den oorlog 1794—1795 zoo

volledig mogelijk de standplaatsen en verrichtingen der Rijdende Artillerie gedurende dat tijdvak.

Uit een brief van den Luitenant-Kolonel VAN DEDEM aan de Raden van Staate dd. 16 September

1794 blijkt, dat het Detachement Rijdende Artillerie, dat te Breda geformeerd was, den 27^^®" Juli

Breda had verlaten.

Men mag aannemen, dat het marcheerde naar het Kamp der >5 Eyken", waarheen dien dag

zich ook het gros der Staatsche troepen uit Baerle begaf. Dit blijkt eveneens uit de stukken op het

Krijgskundig Archief.

Van dezen datum mag dus dit Detachement beschouwd worden als te behooren tot het Leger

te Velde, en dagteekent de eigenlijke aanvang der ̂ Histoire bataille' van het Korps Rijderide Artillerie,

Den 29^^™ Juli hield de ERFSTADHOUDER door YORK begeleid eene wapenschouwing op

de Rukveensche heide over het Engelsch-Nederlandsche leger. Onmiddellijk na afloop werd in de

Receptiezaal van de latere Koninklijke Militaire Academie te Breda, door Z. D. H. krijgsraad gehouden

met zijne beide zonen en de voornaamste Nederlandsche en Engelsche bevelhebbers.

Er werd vastgesteld, dat de Engelschen, Hessen en Hannoveranen voorloopig de landstreek

tusschen Oosterhout—Breda en Bergen op Zoom zouden bezetten; deze vestingen, de liniën van Mark

en Dintel en van Steenbergen wenschte men vast te houden. Verder zou men in gemeenschap blijven
met Staats-Vlaanderen.

Het bezetten van Bergen op Zoom bleef voor rekening van de Engelschen; het Nederlandsche

leger zou over de grensvestingen en liniën worden verdeeld.

De ERFPRINS werd daarop in Commissie gezonden naar het hoofdkwartier van den Oosten-

rijkschen Generaal CLERFAYT te Gulik; PRINS FREDERIK werd toen tijdelijk met het opperbevel
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over het Veldleger belast; de PRINS VAN HESSEN-DARMSTADT kreeg de leiding der zaken
in Staats-Vlaanderen.

Aangezien het getal der troepen, om alle vestingen de vereischte bezettingen te geven, veel

te gering was, wilde de ERFPRINS in de eerste plaats Bergen op Zoom, Breda en 's Hertogenbosch
hier voor in aanmerking doen komen, zoomede de linie, welke het Land van Altena moest dekken.

PRINS FREDERIK vaardigde namens den Commandant-Generaal den Augustus uit Breda

eene marschdispositie uit voor de troepen, welke in het Land van Altena en op de hoogten van
/

Sprang zouden post vatten.

De door de Cavalerie te volgen weg o. a. werd hierin aangegeven; ook dat deze zoude

campeeren op de hoogten van Sprang.

Aangaande de Rijdende Artillerie wordt gezegd:

»De Rijdende Artillerie zal de Colonne der Cavalerie volgen en op eene behoorlijke distantie agter

deselve parqueeren."

Tengevolge van de wijzigingen in de plannen van den HERTOG VAN YORK in het betrekken
van het Kamp van Teteringen door de Engelschen, ging het uitgevaardigde marschbevel niet door,

en werd er door PRINS FREDERIK uit het hoofdkwartier Breda dd. 4 Augustus eene nieuwe

marschdispositie uitgevaardigd voor de troepen, welke tusschen Beek en Gageldonck zouden cam

peeren, en waarin o. a. voorkomt:

tDe rijdende Artillerie gaet met de colonne mede en zal zich plaatsen tusschen de Cavalerie en

de Infanterie.

Tot soutien der voorposten zal dagelijks 2 Escadrons en l Battaljon gegeven vtrorden, alsmede twee
3 ®ers van de rijdende Artillerie."

Reeds zeiden wij dat het getal der troepen voor het bezetten van de menigte versterkte punten
te gering was; meer dan iemand anders was de ERFSTADHOUDER dan ook overtuigd van de
noodzakelijkheid, dat in de versterking van de landmacht moest worden voorzien.

De volgende voorstellen aan Hunne Hoog Mogenden waren daarvan het gevolg:
1°. tot aanwerving van krijgsvolk buiten 'slands.

2°. tot vorming van een considerabel Corps Landsaaten tot bescherming der respectieve
Provinciën.

De Landsaaten zouden zoowel bij de Infanterie als bij de Artillerie aangeworven kunnen worden.

Tegen 20 gulden handgeld en een gagie van / 3.00 's weeks moesten zij zich verbinden om

tot het einde van 1794 te dienen >ter defensie van de frontieren der provinciën", zonder tegen hun

wil in het veld of buiten 's lands te worden gebruikt, terwijl de Landsaaten ïzo verre de omstandig-
heeden van 's lands defensie het zullen toelaten" alleen in de provincie, waarvoor zij werden aangenomen

zouden worden geemployeerd.

De Landsaaten werden bij de Compagnieën ingedeeld; de formatie werd vastgesteld op 1

Kapitein, i tweede Kapitein, 2 Vuurwerkers of eerste Luitenants, 3 tweede Luitenants, i eerste
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Bombardier, lo Bombardiers, lo korporaals, 2 tambours, 6 timmerlieden, 120 kanonniers en i frater (*).
Ingevolge order van Z. D. Hoogheid den ERFSTADHOUDER dd. 24 October 1794 werd

GABRIËL MOCK, Eerste Luitenant in de Compagnie Rijdende Artillerie van den Capitein DE
VERSCHUER, gelast om „tot nadere Ordre te commandeeren" eene der twee compagnieën Artilleristen

i

j  uit de Landsaaten opgericht wordende in de Provincie Utrecht.
f  Uit deze order mag men afleiden, dat de oprichting nog niet zoo spoedig vlotte. Omstreeks
[  half December waren nog slechts 5 Compagnieën Artillerie geformeerd.

Over het algemeen leden de pogingen van den ERFSTADHOUDER, tot versterking van de
!  landmacht, schipbreuk.

\  Ook werden de door Z. D. H. aan den gezant van Engeland, Lord St. HELENS, gedane
;  voorstellen en die van den ERFPRINS aan YORK, niet met gunstigen uitslag bekroond. Het gevolg

was de val van Sluis en ten slotte het terugtrekken der troepen uit Staats-Vlaanderen, waartoe door
H. H. M. den 29^^®" September besloten werd.

Op de hulp van Pruisen viel niet meer te rekenen. Ofschoon Engeland nog schijnbaar
getrouw bleef aan de Republiek, moest toch de toekomst met bezorgdheid worden te gemoet gezien.

(1) Voor het woord frater vonden wij wondheelersbedlende en harbiersgezelj daar aan haar en baard veel zorg werd besteed mocht zeker geen
frater ontbreken.
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P den 20^^^" Augustus had de hoofdmacht onder PICHEGRU zich in beweging

gesteld. Wel werden er voorpostengevechten geleverd ten zuiden van

Bergen op Zoom^ op den 19'^^ en 20^^^ Augustus in den omtrek

van Breda, op welken laatsten datum een detachement Fransche dragonders en huzaren,

±5 3. 600 man, gesteund door een stuk rijdende artillerie, met een verlies van twee

dooden en twintig gekwetsten werd teruggedreven, doch omtrent het plan van aanval

van PICHEGRU bleef men nog in het onzekere.

Ten einde beter ingelicht te worden omtrent 's vijands voornemens, besloot de

ERFPRINS op aandringen van PRINS FREDERIK, eene verkenning op groote schaal

te doen uitvoeren.

Aan den Generaal-Majoor HOEUFFT VAN OYEN werd opgedragen den 23=^01

Augustus 's avonds ten 7 uur met een Detachement van 400 ruiters en drie stukken

geschut van de Rijdende Artillerie uit de legerplaats bij Beek te marcheeren over

Etten-Sprundel en Rukveen, aldaar het aanbreken van den dag af te wachten en dan

zijn weg te nemen over Esschen, Huybergen, Ossendrecht en Zandvliet,

Hij moest voor 24 uren vivres en fourage medenemen, zich in geen „generale

affaire met den vijand inlaten", hem echter zooveel mogelijk verkennen, gevangenen

trachten te maken en op Etten terug trekken; werd de terugtocht belet, dan moest

deze geschieden naar Roosendaal of Bergen op Zoom.

De door den Generaal HOEUFFT verkregen inlichtingen zijn niet bekend. Wel

werden eenige gevangenen medegevoerd.

Ingevolge order van den ERFPRINS werd op den Augustus het Kamp bij Beek
verlaten en werden door onze troepen de posten aan de Mark overgenomen, die tot nu

toe door de Hessen op order van den HERTOG VAN YORK waren bezet gehouden.

De Rijdende Artillerie marcheerde met de 2^^ Colonne, uit drie Bataljons

Infanterie bestaande, over de i^te pontonbrug bij de Eemer; de i^^e Colonne bestond

uit de geheele Cavalerie.

De Nederlandsche troepen namen de posten aan de Mark over, en legerden zich

verder bij Terheiden.

De voorposten werden door sterke detachementen Franschen aangevallen. YORK
wilde den opdringenden vijand ontwijken, uit vrees van tegen Moerdijk te worden
gedrongen of van de Maas te worden afgesneden, en verplaatste zich na de Hessische
afdeeling te Zevenbergen te hebben ontboden, met zijne hoofdmacht naar 's Hertogenbosch.

Door het vertrek van YORK achtte de ERFPRINS het tot zijn plicht de geringe

troepenmacht, die hem nog als Veldleger was overgebleven, in veiligheid te brengen en

te bestemmen tot het bezetten der Verdedigingslinie; de voorposten werden diensvolgens

ingetroldcen.
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In »de Generale dispositie voor het geheele Corps Troupes van den Staat, tusschen Bergen op
Zoom en 's Bosch geposteerd", komt in verband met het bovenstaande o. a. het volgende voor:

»De Generaal-Majoor van BOETSELAER zal onder zijne ordres hebben: i Eskadron van BIJLAND,
1 Eskadron ORANJE carabiniers, 2 Eskadrons THUYLL, 2 Eskadrons Huzaren van TIMMERMAN, benevens

2 kanons van 3 ® van de rijdende Artillerie, met deselve hij een leger bij Oudenbosch moet nemen.

De Generaal-Majoor VON HAACKE zal onder zijne ordres hebben: i Eskadron huzaren van
HEECKEREN, 2 Eskadrons HESSEN-CASSEL, de infanterie van BÉON, de infanterie van DAMAS, de
jagers van VAN BIJLANDT, 50 WALDECK MATHIEU, benevens 2 canons k 6 ffi en i houwitzer van

de rijdende artillerie. Met deze troupen moet hij het terrain tusschen de Mark bij Koekelenberg en de

Donge bij Rijen bezetten en dekken.

De Generaal-Majoor VAN OYEN zal met de overige Cavalerie

benevens 2 canons van 6 S en i houwitser van de rijdende artillerie zich posteeren te Loon op Zand."

Door den ERFPRINS werd aan den Raad van State kennis gegeven van de door hem genomen

belangrijke dispositiën.

Evenmin als de Engelsche, werden de Nederlandsche troepen op hun terugtochtsmarsch ver

ontrust.

Uit de marschdispositie blijkt, dat het geheele detachement Rijdende Artillerie bij het Leger te

Velde was ingedeeld.

De troepen van het Veldleger werden echter meer en meer uit elkander gerukt en verdienden

weldra den naam van leger niet meer. Ofschoon nog op den September tusschen den ERFPRINS,

YORK en BEAULIEU tot een algemeenen aanval tegen de Fransche krijgsmacht tusschen Antwerpen

en Namen was besloten, kwam hiervan niets.

Het Engelsche leger trok terug achter de Dommel en de Aa. Wel beloofde YORK nog stand

te zullen houden, desnoods tegen een dubbele overmacht, doch toen PICHEGRU naderde en de

Dommel was overgegaan, trok hij den 17^®° September te Langel en Grave over de Maas naar

Wychen. Als reden hiervoor kan worden aangevoerd, dat hij zich niet in staat gevoelde aan

PICHEGRU in het open veld het hoofd te bieden, en verontrust werd door het denkbeeld van afge

sneden te zullen worden van de Maas. Het Korps van den Generaal HAMMERSTEIN bleef voor-

loopig op den linkeroever en versterkte zich om Velp en Grave.

Dat PICHEGRU niet krachtig vervolgde, vond zijn oorzaak in de hem verstrekte opdracht om

in verband te ageeren met JOURDAlN ; ook had hij gebrek aan transportmiddelen. Het optreden van

den vijand in den omtrek van Breda gaf aan den ERFPRINS aanleiding om de Cavalerie tusschen

Diessen, Huis te Berkel en Udenhout meer westelijk te verplaatsen en in de nabijheid van Dongen en
Oosterhout te doen post vatten.

Volgens de dislocatie van den 4^®° September stonden de detachementen Rijdende Artillerie
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nog aan den Hout en te Oudenbosch. Op kaart N°. 12 van het werk van den Majoor SABRON zfjn

de standplaatsen nauwkeurig aangegeven. Het hoofdkwartier van den ERFPRINS was te Raamsdonk.

Aan de zijde van Breda en Bergen op Zoom, die door de Divisie van den Generaal LE MAIRE

geobserveerd bleven, hadden schier iederen dag schermutselingen plaats, die alleen op den 18^^ en
Sasten September tot gevechten van eenige beteekenis aanleiding gaven.

Terwijl de Engelschen achter de Maas waren teruggetrokken, de vestingen in Noord-Brabant

aan hare eigen krachten overlatende, had JOURDAN (17 September) het Oostenrijksche leger in de

richting van Maastricht vastgehouden' en CLERFAYT achter de Roer teruggedrongen. Maastricht

werd bezet, terwijl het hoofdkwartier te Gulik werd gevestigd. Nogmaals begaf de ERFPRINS zich

naar Gulik om CLERFAYT over te halen tot eene aanvallende beweging in de richting van de Maas.

Deze verklaarde hiervoor echter geen troepen disponibel te hebben, tenzij YORK naar de zijde van

Venloo wilde oprukken; YORK was hiertoe weder niet te bewegen. Alle samenwerking ging meer en

meer verloren. Wel trachtte men, om verbetering in den toestand te brengen, het opperbevel op te

dragen aan den HERTOG VAN BRUNSWIJK LUNEBURG, doch deze weigerde het hem aangeboden

commando. Door Pruisen werd geen vooruitzicht op meerderen bijstand geopend.

Treuriger en treuriger werd de toestand; de Orthenschans en Crêvecoeur gingen verloren; den

Bosch werd den 22®^^° September door PICHEGRU belegerd, en ging reeds den 12^^ October bij

verdrag over; de Engelschen na eerst St. Andries nog hernomen te hebben, trokken nu ook gedeeltelijk

achter de Waal terug en bleven werkeloos; nadat zij op den 19^®" October bij Dniten groot nadeel

hadden geleden, was hun wederstand niet noemenswaardig meer, en was hun verder verblijf meer

na- dan voordeelig.

Venloo werd lafhartig overgegeven. Maastricht, alwaar de PRINS VAN HESSEN-CASSEL

ten tweeden male met het bevel was belast, werd weder belegerd, en moest bij gebrek aan genoeg

zame bezetting en krijgsbehoeften den 4^^ November capituleeren.

Nijmegen zag zich aan de zuidzijde geheel ingesloten. Grave alleen hield de verdediging nog
kloekmoedig vol. De verdediging van Nijmegen werd slechts zeer zwak gevoerd.

De Kapitein VAN HOEY VAN OOSTÉE ontving den 28^^™ October het bevel met 2 Officieren,
4 Wachtmeesters, 4 korporaals en 32 kanonniers, allen van de 2^^^ Brigade Rijdende Artillerie zonder

paarden uit Zutphen naar Arnhem te marcheeren, binnen welke plaats hij dienzelfden dag aankwam.
Hier voegde zich bij hem een detachement, sterk i Officier, 3 wachtmeesters, i kwartiermeester, 4

korporaals en 38 kanonniers, allen van dezelfde Brigade, dat in Staats-Vlaanderen was geweest, den
26sten October te Utrecht was teruggekeerd en nu den 30^^™ d. a. v. te Arnhem aankwam.

Nog vermeerderd met eenige artilleristen te voet, vertrok het Detachement den 5^^° November

naar Nijmegen.

VAN SYPESTEIN deelt aangaande de Krijgsverrichtingen der Rijdende Artillerie in Nijmegen

op bladz. 14 en 15 het volgende mede;

»Aan den Kapitein VAN HOEY werd den volgenden dag (dus 6 November) reeds het bevel over
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de vereenigde artillerie binnen de vesting opgedragen, van welke de hanoversche en engelsche nog dien
zelfden dag de vesting verlieten. VAN HOEY, die alle pogingen in het werk stelde, om zooveel mogelijk
in eene behoorlijke bediening van het geschut op de wallen, waarvan een gedeelte zelfs door de Engelschen
voor hun vertrek was vernageld geworden, te voorzien, gelukte het nog eenige stukken in batterij te

brengen, waardoor men bij het aanbreken van den volgenden dag in staat zou zijn geweest, den vijand
hevig te beschieten. Doch vóór dat hij dat voornemen kon ten uitvoer brengen, had de Opperbevelhebber,

de Generaal-Majoor VON HAAKE (VON HAACKE) van den STADHOUDER reeds den last ontvangen,

Nijmegen te ontruimen.

Het gedeelte der bezetting, dat de overzijde van de rivier niet had kunnen bereiken, doordien de

ketting van de gierbrug was doorgeschoten, werd krijgsgevangen gemaakt j het andere gedeelte, dat te

Lent was aangekomen, trok op Arnhem terug."

De Generaal VAN HOEY zegt hieromtrent in zijne Mémoires:

>in 1794 commandeerde ik de artillerie in de belegering van Nijmegen, ook te Zutphen."

In het 2^^® Gedeelte van het werk van den Majoor SABRON wordt in de Bijlagen LXXIX een

overzicht gegeven van hetgeen door den Kapitein VAN HOEY omtrent de verdediging van Nijmegen

werd aangeteekend. VAN HOEY zegt daarin onder meer:

»Niet de Overste BALNEAVIS maar ik, die als Kapitein de Artillerie kommandeerde had de order

om het agter te latene geschut te vernagelen — dat ook geschiedt is."

Het Stamboek vermeldt omtrent de krijgsverrichtingen van den Kapitein VAN HOEY:

>In 1794 bij het beleg van Nijmegen.

Den 272^611 October uit Zutphen naar Nijmegen."

De Majoor SABRON zegt verder in het i^^® Gedeelte op bladz. 356 en volgende in hoofdzaak:

Een gedeelte der voor de verdediging van Nijmegen aangewezen troepen kwam reeds in den nacht

van 3 op 4 November met »eenig canon, mortier ook canonniers" te Nijmegen aan. Aan den uitval

op aandringen van den ERFSTADHOUDER op den namiddag van 4 November ondernomen, ageerde

de Cavalerie van DAMAS, eenige Engelsche lichte dragondere en de Hannoversche rijdende artillerie

op de rechterflank.

Den 6® November werd het vuur der Fransche batterijen door het geschut van de wallen en

dat van de batterij bij den noordelijken Waaloever bij den Lentschen molen tot zwijgen gebracht.

Toen de Franschen terwijl het nog donker was, het vuur in den morgen van den 7'ien

heropenden, werd het krachtig beantwoord door het geschut van de Vesting en door dat van Lent.
Den 7® was er zooals de Generaal VON HAACKE rapporteerde, gebrek aan munitie en werd

de vijand ook slechts voor zoo ver de zwakke krachten toelieten, >geincommodeert."
Op den ó'^®" November 's morgens ten 9 uur werd bevel ontvangen van den Generaal YORK

om alle troepen op 2500 man Engelsche en Hannoversche na, naar den noordelijken Waaloever te

doen marcheeren. De achterblijvende zouden met de Hollandsche troepen te zamen een macht van

4000 man vormen onder de bevelen van den Generaal-Majoor VON HAACKE.
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Door dien Generaal werd aan den ERFSTADHOUDER te Arnhem bericht gezonden.

's Avonds ten 9 uur verzond de STADHOUDER de order om de Vesting te doen ontruimen.

Gedurende het terugtrekken der Engelschen, moest door VON HAACKE met de HoUandsche troepen

de achterhoede worden geformeerd.

> U.H. W. G. zal zorge moeten draagen om zoo veel van de canons en munitie te

sauveer en als mogelijk zijn zaj en bijzonder daarvoor zorgen^ dat hetgeen U.H.W.G. niet

sauveeren kan^ worde versnelt of gedestrtieert en speciaal^ dat het grof geschut niet in bruik-

baren staal in hande7i van den vijand vallei^

De brug moest worden verbrand, zoodra de achterhoede de rivier was overgetrokken.

Onder een onophoudelijk geschutvuur, zoowel uit de Vesting als lut de batterijen der Franschen

werd de aftocht om i uur s nachts begonnen.

De Generaal VON HAACKE had de Vesting reeds tijdig verlaten. De Engelsche troepen

trokken het eerst over. Om 3 uur volgden de HoUandsche. Die van dan Kolonel BALNEAVIS en

het Regiment BENTINCK, dat de achterhoede formeerde, moesten nog overtrekken, toen de brug

begon te branden. Thans stroomden de troepen naar de gierbrug; door het onklaar worden van de

brug, moest een gedeelte in Nijmegen achterblijven en sloot de Kolonel BALNEAVIS eene capitulatie

met den Generaal SOUHAM.

Ruim 1000 man werden krijgsgevangen. Hieronder waren van de HoUandsche Artillerie i

onderofficier en 4 minderen.

Deze mededeelingen komen niet geheel overeen met die van VAN SYPESTEIN en die van

VAN HOEY aangaande het verbranden der brug en de oorzaak van de gesloten capitulatie, doch

daar zij gebaseerd zijn op officieele gegevens, mogen zij als juist worden aangemerkt.

De HoUandsche Rijdende ArtiUeristen kunnen van af den 6^'^ het kanon in de Vesting mede

hebben bediend. Door het vijandelijk vuur zullen ze echter niet hebben geleden, daar de Franschen

steeds vuurden op de schipbrug en de stad.

Van de uitwerking van het nachtelijk vuur aan weerszijden, stellen we ons niet veel voor!

Door den val van Nijmegen was voor de bondgenooten zoo goed als alle kans verdwenen

op eene hervatting van het offensief.

Na den 23^'®" September viel er in de lijn Breda—Bergen op Zoom niet veel belangrijks voor.

In verschillende Provinciën ontstond echter meer en meer een verlangen naar het einde van den

oorlog; Friesland stond hierbij bovenaan. Teneinde het gevaar af te wenden dat deze Provincie,

benevens Gelderland, Overijssel en Groningen, alwaar zich ook stemmen voor een afzonderlijken vrede

verhieven, zich van de overige Provinciën losmaakte, werd door den ERFPRINS aan den STAD

HOUDER voorgesteld een afzonderlijk Korps samen te stellen en aan de bovengenoemde Provinciën

mede te deelen, dat dit Korps uitsluitend tot bescherming van haar grondgebied zou dienen.

YORK werd aangezocht voor dit doel eenige troepen af te staan, doch was hiertoe niet te

bewegen en beloofde slechts zijn indirecten steun.



DE VERDEDIGING VAN HET VADERLAND IN 1/94 EN 95. 1^7

Er bleef aan WILLEM V nu niet anders over dan zelf de troepen voor het beoogde doel aan
te wijzen ̂ zulks geschiedde op den October,

Terwijl nu een deel der Rijdende Artillerie stond te Standdaarbuiten en den Hout, werd het
overige bestemd voor het Korps, dat bij Zutphen zou worden bijeengebracht onder de bevelen van
PRINS FREDERIK. De Infantene zou worden gecommandeerd door den Generaal-Majoor VON
HAACKE, de Cavalerie door den Generaal-Majoor VAN BOETSELAER.

Den November was het Korps geformeerd en werd in verschillende plaatsen in den omtrek
van Arnhem en zelfs in de Betuwe gedisloqueerd; de Rijdende Artillerie kwam te Arnhem.

Lang bleef het niet in zijn geheel, daar reeds op den 3*^^" November verschillende onderdeden
naar Nijmegen werden gedirigeerd.

Hoezeer het krijgsgeluk ook de Franschen had gediend, en hoe voldaan de aanvoerders ook
waren over de door hen behaalde voordeelen, was toch de toestand der ti'oepen van dien aard, dat
er zeer naar eenige rust werd verlangd; er was gebrek aan het hoog noodige; men vreesde dat
de discipline hieronder zou kunnen gaan lijden. De meerderheid der Representanten van het Noorder-
leger was echter van een ander gevoelen, en wilde van geen staking der vijandelijkheden weten.
Den Generaal DAENDELS was zulks zeer welgevallig. Hij vreesde, dat een mogelijke afzonderlijke
vrede de partij der Patriotten den doodsteek zoude geven en wist dientengevolge den Generaal
MOREAU te bewegen, diens toestemming te verleenen, om onder zijne leiding een aanval te doen op
den Bommelerwaard en te trachten in het hart van Holland door te dringen. '

Den IIden December werd werkelijk overgegaan tot den algemeenen aanval om over de Maas,
de Waal en den Rijn te geraken, doch deze mislukte op aJIe punten.

Nu scheen het, dat het werkelijk tot een wapenstilstand zoude komen; behalve bij Grave v/erd
nagenoeg geen kanonschot meer gehoord. Het was den vijand niet mogen gelukken Breda in te
sluiten; tot het laatst van December handhaafden zich dan ook de Staatsche troepen, waarbij ook de
Rijdende Artillerie in de bezette stellingen achter de linie van Steenbergen, aan de Mark tot Geertruiden-
berg en in de stellingen aan de Langstraat.
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ESTIEN December begon het hevig te vriezen \ hierdoor kregen de

Franschen een nieuwen bondgenoot en zou aan alle verwachtingen omtrent

een aanstaanden vrede de bodem worden ingeslagen. Met schending van

de aangeknoopte onderhandelingen werd door „het Comité de Saiut public" besloten den

aanval te hervatten.

Den December was de Maas op de meeste plaatsen reeds dicht gevroren-,

den dag d.a.v. trachtte de vijand de batterij bij Capelle in de Langstraat over de

bevroren inondatiën te nemen, doch moest afdeinzen.

Te Gorinchem waarheen PRINS FREDERIK den 23®'"» zijn hoofdkwartier van

Rozendaal bij Arnhem had verplaatst, werden door hem maatregelen genomen om een

eventueëlen overgang van den vijand over de Maas te beletten, en werd de Bommeler-

waard in staat van verdediging gebracht. Toch werd van die verdediging spoedig

afgezien en door den ERFSTADHOUDER last gegeven, op voorstel van den PRINS

VAN HESSEN-DARMSTADT, Commandant der troepen in den Bommelerwaard, om

dezen te ontruimen.

In den loop van den 24^^®" December werd in het Fransche hoofdkwartier door

PICHEGRU, die den i December van MOREAU weder het bevel had overgenomen,

het besluit genomen dat den 27=^®" d.a.v., als de vorst aanhield, een algemeene aanval

op, of beter overrompeling van de verdedigingslinie der Verbondenen zou plaats hebben

over de geheele linie van de Dintel en de Mark langs de Langstraat, de Maas en de

Waal tot ter hoogte van Tiel.

De noodige bevelen werden daartoe den 24®^° aan de Divisie-Commandanten

gezonden; de Verbondenen bleven van de voornemens des vijands geheel onkundig.
De Generaal VAN BOETSELAER had, als Algemeene Commandant van alle

troepen langs Mark en Dintel, zijn hoofdkwartier te Zevenbergen. De Divisie-Generaals
LEMAIRE en BONNEAU hadden den last ontvangen, de bezettingen van af den Hout

tot beneden het Nieuwe Veer terug te drijven.

De aanval gelukte. Vreezende van zijn terugtochtsÜjn op de Willemstad te

worden afgesneden, gaf de Generaal VAN BOETSELAER bevel, dat de troepen uit
Zevenbergen — twee bataljons van het Regiment DE SCHEPPER en het 1®^® Eskadron
garde-dragonders — den marsch naar Willemstad zouden aanvaarden, onder dekking
eener achterhoede, waarbij een Detachement Rijdende Artillerie van vier vuurmonden
onder bevel van den jst®" Luitenant L. A. C. Baron VAN DEELEN. Deze slaagde

er in om door een welgericht kartetsvuur den zeer overmachtigen vijand op den
noodigen afstand te houden, en op die wijze aan de Infanterie voor den afmarsch naar

Willemstad den vereischten voorsprong te geven. Een zijner vuurmonden moest hij

hierbij verliezen, omdat de boeren de strengen hadden stuk gesneden.
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L. A. C. Baron VAN DELEN bij den terugtocht van Zevenbergen. 27 Dec. 1794.
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In het Stamboek staat onder de Gevechten en Veldslag-en, betreffende VAN DEELEN vermeld .
O  '

„In 1794 bij de Hollandsche armee in Noordbrabant. 27 December 1794 de retraite van Zevenbergen
gedekt, waarvan door den Generaal Baron VAN BOETSELAER honorable melding is gemaakt .

Te Standdaarbuiten bestond de bezetting uit het Veldbataljon DE PETIT en de Jagers van den
Luitenant-Kolonel VON HEYDTE, benevens een detachement Rijdende Artillerie onder den Kapitein
VON SCHMIDT, den Commandant der halve Brigade. Na gedurende een paar uren aan 's vijands
voortdringen te hebben weerstand geboden, werd op last van den Luitenant-Kolonel CRAUSE op
Willemstad teruggetrokken, 's Avonds ten 9 uur trok het Detachement Willemstad binnen.

In het rapport door den Luitenant-Kolonel CRAUSE aan den ERFSTADHOUDER dd.

29 December 1794 uit de Willemstad toegezonden, wordt in het Naschrift nog gemeld:

»Rijdende Artillerie, hebben wij hier op de Voorposten, welke gemaakt worden ten aller

hoogstens noodig."

De linie van den Hout werd bij verrassing vermeesterd; de Fransche troepen op den rechter

vleugel deden den aanval op den Bommelerwaard; DAENDELS voerde hierbij het commando. Zijn

aanval, ook bij verrassing ingeleid, gelukte volkomen; vriend en vijand trokken in de richting van

Zalt-Bommel; onze troepen werden nog aan de overzijde van de Waal vervolgd.

De hoofdmacht der Brigades DAENDELS en OSTEN ging niet verder dan Tuil en Waarden

burg; aan de noordzijde van de Waal waren slechts een 2000 tal Franschen; den 28='®" werden

DAENDELS' troepen versterkt door de legerafdeeling van den Generaal SALM, wiens macht door de

overgave van Grave beschikbaar was geworden.
O  O

PRINS FREDERIK, wiens hoofdkwartier nog te Gorinchem was, had op het oogenblik geen

troepen genoeg beschikbaar om den vijand in zijne linkerflank aan te vallen. Toch bleef de PRINS

nog altijd op eene actieve verdediging bedacht.

Ingevolge order van den ERFSTADHOUDER werd door den Generaal HOEUFFT VAN
O  O

OYEN den 30®'®" December uit Utrecht naar Gorinchem gezonden een Detachement van de tivee

Compagnieën Rijdende Artillerie aldaar in garnizoen. Een gedeelte der Rijdende Artilleristen uit Utrecht

hadden aan de Vaart gestaan en gingen nu mede naar Gorinchem.

De Kapitein VAN VERSCHUER moest wegens ziekte te Utrecht achterblijven. Het Detache

ment werd gecommandeerd door den Kapitein J. R. EICHLER.

De geheele sterkte bedroeg:

„I Capitain met 3 paerden.

1 Eerste-Lieutenant > 2

3 Onder-Lieutenants > 6

3 Wagtmeesters » 3

2 Quartiermeesters » 2

2 Gefreyte Corporaels » 2

5 Corporaels > 5
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37 Canonniers met 37 paarden.

I Timmerlieden > 1 *

I Smit canonnier » i »

I Wielenmaker canonnier > i » "

Over geschut wordt in de officieële stukken hieromtrent, berustende in het Rijksarchief, niet

gesproken.

In den brief van den Generaal VAN OYEN werd nog medegedeeld, dat volgens de laatste

tijding uit Culemborg, dienzelfden dag ontvangen, de Franschen zich te Waardenburg en Tuyl bevonden,

maar geene beweging maakten om voorwaarts te marcheeren. De laatste posten van de Hessen

stonden te Meeteren en patrouilleerden tot bij Waardenburg. De rivier was nog sterk bevroren; men

kon nog geen effect van den dooi bemerken.

KEETELL deelt mede:

>Einde 1794 waren te Utrecht gekaserneerd twee Compagnien rijdende Artillerie, behalve het Detache

ment dat na Gorinchem was gemarscheerd, en gekaserneerd de canonrijders, oie tot het artilleriepark behoorden."

Op den 30®^^" Januari werd DAENDELS voor Bommel in zijne stellingen door de Engelschen

geattakeerd. Tuyl werd door hen bezet. PRINS FREDERIK wenschte den Generaal DUNDAS

geluk met het door hem behaalde succes.

In het Stadhouderlijk kwartier schonk de behaalde overwinning eenige verademing.

De Rijdende Artillerie bleef voorloopig op de haar aangewezen standplaatsen.
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N het begin van Januari 1795 was het Fransche leger opgesteld als volgt:

Op den uitersten rechtervleugel de divisie MOREAU. In Nijmegen en omstieken
en in het land tusschen Maas en Waal, de divisie MACDONALD.

In den Bommelerwaard de divisie SALME.

Voor Heusden de brigade DAENDELS.

In het Land van Altena de brigade OSTEN,

Voor Geertruidenberg en Breda de divisie BONNEAU.

Tusschen Moerdijk en Willemstad de brigade BLONDEAU; Steenbergen en Bergen op Zoom
werden door de laatste brigade mede belegerd.

O  &

Staats-Vlaanderen was door de divisie MICHAUD bezet.

De gemeenschap tusschen Brabant en Zeeland, was aan de landzijde geheel afgesneden.
In de zes door de Franschen nog belegerde Vestingen was eene bezetting van ongeveer

9500 man. Het nog overige gedeelte van het Veldleger was in Gorinchem en omstreken geconcen

treerd. Van uit Gorinchem werden door PRINS FREDERIK aan den Raad van State de noodige

voorstellen gedaan, om de troepen beter tegen de koude te beschutten, alsmede om Gorinchem,
Woudrichem en Loevestein van proviand te voorzien. Den 3^^" Januari was aan de gedane voorstellen

uitvoering gegeven.

Den dag te voren waren de bezettingen van voornoemde plaatsen in actie, en sloegen eene

sterke macht van de brigade OSTEN terug. Onze artillerie had hierbij uitgemunt. Den 5^^" d.a.v,
werd er opnieuw om Werkendam gestreden en werden de Franschen uit die plaats teruggedreven.

Alhoewel PICHEGRU zijne troepen nu wel op verschillende punten (ook gedeeltelijk over de

Waal) deed voorwaarts gaan, had hij geen bepaald voornemen om met eene aanzienlijke macht over
de Waal te volgen.

Bij den Generaal VON WALLMODEN bestond het streven om in noordelijke richting terug

te trekken. Den 4^®° Januari gaf hij hieraan uitvoering.

In den nacht van den op den 6^^°- ontving PRINS FREDERIK bericht, dat de Engelschen

order hadden ontvangen om Leerdam te ontruimen. Dit gaf den PRINS aanleiding om eene algemeene

terugtocht der Nederlandsche troepen achter de Waal en de Merwede te gelasten, en eene meer

achterwaartsche stelling in te nemen. Schoonhoven zou het centrum der verdediging vormen.

Naar aanleiding van de berichten van VON WALLMODEN ontvangen, keerden de troepen

echter weder in hunne oude positiën terug.

Terwijl PRINS FREDERIK zich den Januari naar Utrecht had begeven, om tegenwoordig

te zijn bij eene bespreking, waartoe de ERFPRINS de bevelvoerende Generaals der Verbondenen had

uitgenoodigd, en waarin het besluit werd genomen om te trachten de voorhoede der Franschen weder

over de Waal terug te werpen, werden de voorposten van de Willemstad aangevallen.

Na het nemen van de Linie van den Hout en van den Munnikhof, had de vijand zich evenals

bij Breda, Bergen op Zoom en Steenbergen uitsluitend tot observatie bepaald.
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In het aan den Raad van State toegezonden Bulletin van den 9 Jan"j leest men;

^Eergisteren morgen circa 8 uuren heeft de vijand de eerste voorpost van de Willemstad aan de

tonnekreek met een groot aantal jagers te paard en te voet aangegreepen, welke post zich op de Boven

Sluis heeft moeten replieeren; alwaar de vijand vervolgens is aangedrongen, doch door eenig musquet-vuur

en schooten van de Rijdende Artillerie weeder te rug gedreeven, agterlatende een jager en een paard dood

op de plaats en meede neemende twee dooden en vier gekwetststen naar de S. Clundert.

Ons verlies bestaat in twee jagers van den Lieutenant Collonel VON HEYDTE, welke gevangen

genoomen zijn.

Volgens de jongste rapporten uit Bergen op den Zoom en Steenbergen, was aldaar alles stil."

De Rijdende Artillerie was dus op bovengenoemden datum nog te Willemstad. Den 29^^^

December had de Luitenant-Kolonel CRAUSE nog aan den ERFSTADHOUDER gemeld, dat hij

gehoord had, »dat de Capitein van de Artillerie met zijne Rijdende Artillerie, zoodraa 't oopen weer was

zoude vertrekken, doch dat deze op de voorposten ten allerhoogstens noodig was."

Daar het open weer niet kwam, bleef de Rijdende Artillerie ter plaatse.

KEETELL vermeldt in dato 9 Januari 1795:

>Een kleine vijandelijke attaque op een voorpost van de Willemstad, alwaar maar drie Hollandsche

rijdende Artilleristen gekwetst wierden."

Voor Gorinchem, alwaar PRINS FREDERIK den was teruggekeerd, was met afwisselend

geluk gestreden. De brigade van den Generaal OSTEN bemachtigde echter den io<^^° Januari Werken

dam en Sleeuwijk.

Den 12^®° d.a.v. werd nog uit Gorinchem een uitval gedaan. Uit het dienaangaande door den

Generaal-Majoor A. L. VAN OYEN aan den Raad van State dd. 13 Januari 1795 ingediend rapport

blijkt niet of de Rijdende Artillerie nog te Gorinchem aanwezig was, evenmin of zij aan den genoemden

uitval heeft deelgenomen.

Uit de door den Kapitein B. D. VAN VERSCHUER nagelaten papieren, werd ons door den

Baron W. A. VAN VERSCHUER te 's Gravenhage nog het volgende medegedeeld:

In 1794 zond de Rijdende Artillerie uit Utrecht Detachementen af ter verdediging der rivieren.

Toen deze bevroren en de Franschen niet tegen te houden waren, trok de rijdende Artillerie uit

Utrecht den i5<ien Januari 1795 naar Holland terug.
\

De débris werden te Voorschoten en omstreken gecantonneerd.

Men zou hieruit opmaken, dat de Rijdende Artillerie niet te Gorinchem is gebleven.

Uit het Stamboek van VAN VERSCHUER blijkt dat zijne Compagnie den i4<ie" te Utrecht

was, daar .DIEDERIK VAN THUYLL VAN SEROOSKERKEN" dien dag aldaar werd gepasporteerd.

KEETELL verhaalt, dat op den 15*^®" Januari 1795 's morgens 9 uur de Rijdende Artilleristen

naar Schoonhoven marcheerden.

De data van vertrek uit Utrecht komen met elkaar overeen.

VAN SYPESTEIN zegt op bladz. 16:

>Bij het naderen der Franschen waren eenige detachementen van de i^'® Brigade rijdende
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Artillerie op Schoonhoven, Haastrecht en daarna op Gouda teruggetrokken. In die stad werden zij op
hooger order onder bevel van de Franschen gesteld en kregen den last naar Voorschoten te vertrekken,
alwaar zij onder de orders van den Kapitein VAN VERSCHUER geruimen tijd gekantonneerd bleven.

Het lot dat aan den Kapitein VAN HOEY met zijne onderhebbende Brigade te Zutphen te beurt
viel, alsmede dat van den Kapitein U. HUGUENIN te Naarden, werd door ons reeds in Hoofdstuk I
medegedeeld.

Daar Utrecht gecapituleerd had en den Januari door de Franschen was bezet, was het
natuurlijk, dat de Nederlandsrhe Krijgsmacht de Provincie moest ontruimen. Den verlieten de
laatste artillerie- en treinvoertuigen het Sterrebosch te Utrecht en sloeg het garnizoen den weg in

naar Haarlem.

Op den dag van Utrechts afval, nam het Veldleger op last van den ERFPRINS, die den

terugtocht der Engelschen had vernomen, eene nieuwe stelling in en werd het hoofdkwartier verplaatst

naar Woerden. De ERFPRINS en PRINS FREDERIK gingen niet mede, doch vertrokken op ver

zoek van den ERFSTADHOUDER den naar 's Gravenhage.

Dien dag werden nog bevelen uitgevaardigd om de Grebbelinie te verlaten; de Staatsche

troepen moesten trachten Naarden te bereiken. De Engelschen trokken terug naar den IJssel; gelukkig
dat daarbij van vervolging geen sprake was. De Hessen bezetten Zutphen.

De Generaal MACDONALD, die den Januari benedenwaarts van Nijmegen op den

noordelijken Waaloever was overgegaan, bezette de Grebbelinie tegen een mogelijken terugkeer der

Engelschen en breidde zich uit in noordelijke richting. De geheele linie van den Rijn tot Spakenburg,

werd door de Franschen bezet.

Gorinchem, onder den Generaal-Majoor HOEUFFT VAN OYEN, bleef zich nog verdedigen,

doch eindelijk geheel ingesloten door de brigade OSTEN, aan alles gebrek hebbende en geheel

uitgeput, capituleerde de Bevelhebber op den zoeten Januari 1795. De laatste resistentie was door
Gorinchem geleverd.

Inmiddels was reeds door den ERFSTADHOUDER het besluit genomen, om zijn eigen

belangen aan de vermeende belangen van het Vaderland ten offer te brengen.
Na in de avondvergadering van den 17^^ Januari, ontslag voor zijne beide zonen van de door

hen bekleede waardigheden bij het Leger te hebben verzocht, verliet de geheele Vorstelijke familie

den dag d.a.v. het Vaderland.

Een algeheele ommekeer van zaken had thans plaats, en den 16^^° Mei werd de Alliantie

met de Fransche Republiek gesloten, op voorwaarden even voordeelig voor hen, als vernederend

voor ons.

De lang verbeide Vrijheid, werd zeer duur gekocht I
Uit het voorgaande blijkt genoegzaam, dat een groot gedeelte der Officieren van de Rijdende

Artillerie, alhoewel dan ook soms belast met andere functiën, bij het Wapen aan de campagnes van

1793—1794 ^795 deelnamen.

i



176 DE VERDEDIGING VAN HET VADERLAND IN 1794 EN 95.

Voorgegaan door hunnen Grootmeester, den dapperen PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK,

waren zij, waar de plicht hen riep, steeds vooraan en onderscheidden zij zich, waar de gelegenheid

zich voordeed.

Alhoewel de officieele bescheiden nu wel niet doen uitkomen, dat de Rijdende Artillerie in de

jaren 1794 en 1795 zich in het bijzonder heeft onderscheiden, behoort toch zeker de Verdediging van

het Vaderland tot de oudste traditien van het Korps.

De namen der vier eerste Compagnies-commandanten zullen zeer zeker in de eerste plaats

steeds in eervolle herinnering blijven.









Bijlage I.

NAAMLIJST der Officieren, die gedurende
het tijdvak 1793-1795 bij de Nederlandsche
Rijdende Artillerie gediend hebben.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
GEVECHTEN

NAMEN. EN

en wanneer het Korps verlaten. VELDSLAGEN.

A. Chef van het Korps.

Z. H. WILLEM, GEORGE FREDERIK, PRINS VAN ORANGE en NASSAU

Grootmeester der Artillerie lo October 1792—17 Januari 1795.

BARTHOLOMEUS EDUARDUS PARAVICINI Dl CAPELLÏ

Onder den Grootmeester, bevelhebber der Artillerie van Februari 1788—1795.

B. Commancianten.

VAN REENEN, L. H. L.

Volgens order van Z. D. H. PRINS WILLEM V van 8 Februari 1794 aangesteld tot Majoor
bevelhebber der Rijdende Artillerie.

In 1795 op verzoek zijn eervol ontslag bekomen.

Baron van Verschuer, B. D.

von Schmidt auf Altenstadt,

J. H, A.

van Hoey Schilthouwer van
Oostée, A.

Huguenin, U.

O. Officieren.

22 Februari 1793, Kapitein Com
mandant der I® Comp*® i® Brigade.
>10 Juni 1795 zijne versogte demissie

bekoomen te Voorschoten."

22 Februari 1793, Kapitein Com
mandant der 2® Comp^® i® Brigade.
13 Juni 1795 op verzoek zijn eervol

ontslag ontvangen, met vergunning in
vreemden dienst te gaan.

22 Februari 1793, Kapitein Com
mandant der I® Compi® 2® Brigade.
16 Juni 1795 op verzoek zijn eervol

ontslag ontvangen.

22 Februari 1793, Kapitein Com
mandant der 2® Comp^® 2® Brigade,
22 Juni 1795 op verzoek zijn eervol

ontslag ontvangen.

N.B. De mutatiën in de 3® kolom vermeld, zijn overgenomen uit de Aanteekeningen uit de Stamboeken
(Krg. Archief).

In 1830 te Luik ter ge
legenheid van den opstand
in België.

Op 27 Augustus 1793 in
de bataille van Salis en

Lannoy en op 13 September

1793 bij Werwick.

In 1793 en 1794 in de

campagne in Brabant.

In 1793 bij Werwick ge
blesseerd aan het linkerbeen.

In 1794 bij het beleg van
Nijmegen en Zutfen.



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer het Korps verlaten.

GEVECHTEN

EN

VELDSLAGEN.

Eichler, J. R.

Amman, F. C.

In de Betou, P.

de la Boscre, J. B. J. B.

Mock, G.

Nootbergh van Brandwijk, J.

de Paravicini de Pestalozzi, A.

Baron van Deelen, L. A. C.

Matack, A.

ven Schweinichen, A.

van Thielen, A.

2 2 Februari 1793, 2® Kapitein.

»i8 Mei 1795 zijne versogte demissie
bekoomen te Voorschooten."

22 Februari 1793, 2^ Kapitein.
September 1794 met verlof het Korps

verlaten.

22 Februari 1793, 2^ Kapitein, in
1795 op verzoek zijn eervol ontslag
ontvangen.

22 Februari 1793, 2^ Kapitein tot

1795-

I® Luitenant 22 Februari 1793.

Op 24 October 1794 Commandant
der 2® Comp^® Artillerie Landsaten in
Utrecht.

»8 Mei 1795 zijne versogte demissie
bekoomen te Voorschoten."

I® Luitenant 22 Februari 1793.

>13 April 1795 zijne versogte de
missie bekoomen te Voorschooten "

I® Luitenant 22 Februari 1793 tot

1795-

I® Luitenant 22 Februari 1793 tot

1795-

Idem.

Idem.

I® Luitenant 20 December 1793

tot 1795.

In 1793 en 1794 bij alle
affaires in de campagne van
Brabant.

In 1794 bij de hollandsche
armee in Noord-Brabant.

27 December 1794 de
retraite van Zevenbergen ge

dekt, "waarvan door Generaal-
Majoor Baron van Boetselaer
honorable melding is gemaakt.



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer het Korps verlaten.

GEVECHTEN

EN

VELDSLAGEN.

Schluiter, H. G. I® Luitenant 5 Maart 1794.

Na afloop van den Veldtocht in de
Zuidelijke Nederlanden zijn eervol ont
slag bekomen.

Baron van Tuyll van Seroos-
kerken, H. R.

2® Luitenant 22 Februari 1793.

»22 Juny 1795 zijne versogte de
missie bekoomen te Voorschooten."

van S3-dovv, F. Ch. 2® Luitenant 22 Februari 1793.
>18 Juny 1795 zijne versogte de

missie bekoomen te Voorschooten."

van der Muelen, L. 2® Luitenant 22 Februari 1793 tot

1795-
•

Doudard de la Grée, C. D. Idem.

Paravicini di Capelli, W. B. E. Idem. Op 5 Maart 1794 in de cam
pagne in Staats-Vlaanderen.

van Trojen, J. Idem.

Tarée, J. Idem.

Ramaer, P. A. Idem.

Seeg-er, J. F. I® Luitenant-titulair en i® Adjudant
22 Februari 1793 tot 1795.

Bij het beleg van Wil
lemstad.

Sprecher de Bernegg, J. C. 2® Luitenant-titulair en 2® Adjudant
22 Februari 1793 tot 1795.



Bijlage II.

NAAMLIJST van Onderofficieren en minderen,
die gedurende het tijdvak 1793—1795 bij de
Nederlandsehe Rijdende Artillerie gediend
hebben.

NAMEN. Aangevangen bij de Rijdende Artillerie.

GEVECHTEN

EN

VELDSLAGEN.

Cornelis Wilkens.

J. B. Maas.

van der Steeg

Arend.

Giliam Pieters.

Bij de Rijdende Artillerie als ka
nonnier 28 December 1793.

6 Januari 1794 Wagtmeester bij de

Rijdende Artillerie.

heeft gediend bij de Compagnie
Rijdende Artillerie en is op

22 October 1794.

In 1793 en 1794 in Bra

bant.

In 1794 bij de attaque van
Willemstad.

Aangenomen als kanonnier 15 Oc
tober 1795.

In 1795 bij Kuilenburg
door een bajonet verwond
in de linkerdij.

N. B. De staat is overgenomen uit de Aanteekeningen uit de Stamboeken (Krg, Archief).

13 September 1794 door

de Franschen krijgsgevangen
gemaakt.



Bijlage III.

Catalogus

VAN

HET HISTORISCH MUSEUM

toebetioorende

AAN

HET KORPS OFFICIEREN

DER

Rijdende Artillerie.

Tijdvak i793—1795-





Nommer in den

Catalogus van het

Mxiseum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

i66 Een portret voorstellende Zijne Hoogheid W. G. F. PRINS VAN ORANJE en
NASSAU in de uniform van Kolonel der Garde-Dragonders.

Fotographie naar het origineele Portret in het bezit van den Hoogwelgeboren

Heer W. F. K. Baron VAN VERSCHUER.

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N, VAN ES.

149 Een eigenhandig geschreven brief van' Zijne Hoogheid PRINS WILLEM GEORGE

FREDERIK VAN ORANJE.

Geschenk van den Heer H. A. DACY OUWENS te Ambt-Almelo.

^^7 Een bronzen Haut-relief (miniatuur) voorstellende Z. K. H. PRINS FREDERIK DER
NEDERLANDEN in Pruisisch Uniform.

Geschenk van den Gepensioneerden Generaal-Majoor LEDEL te 's-Graveiihage.

5' Een portret in olieverf, voorstellende den Kapitein-Luitenant der Artillerie W.
Baron DU PONT.

Geschenk van wijlen B. F. Baron VAN VERSCHUER te Arnhem.

168 Een portret (aquarel) voorstellende den Baron B. D. VAN VERSCHUER, Kapitein

der Rijdende Artillerie (in uniform van Kolonel der Artillerie 1815).

Copie naar het origineele Portret in het bezit van den Hoogwelgeboren Heer
Mr. B. P. Baron VAN VERSCHUER te Arnhem.

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

Een sabel met scheede toebehoord hebbende aan den Kapitein BERNHARDUS
DEODATUS Baron VAN VERSCHUER.

Geschenk van wijlen den Hoogwelgeboren Heer B. F. Baron VAN VERSCHUER

te Arnhem.

59 Stamboek van de Compagnie Rijdende Artillerie van den Kapitein B. D. Baron
VAN VERSCHUER.

In bruikleen afgestaan door den Hoogwelgeboren Heer W. A. Baron VAN VERSCHUER.



Nommer in den

Catilogus van hel

MuHCuni.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

i6o Een Portret (aquarel) voorstellende den Kolonel J. H. A. VON SCHMIDT AUF

ALTENSTADT in Engelsch uniform.

(Copie op de ware grootte naar het orlgineele portret in het bezit der familie.)

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

170 Een Portret (aquarel) voorstellende den Generaal-Majoor A. VAN HOEY SCHILT-

HOUWER VAN OOSTÉE in de uniform van Kapitein der Rijdende Artillerie 1793.
(Copie naar het origineele portret in het bezit van den Majoor der Artillerie

S. BISSCHOP.)

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

171 Een Portret (zwarte kunst) miniatuur, voorstellende den Generaal-Majoor U.

HUGUENIN in de uniform van Generaal-Majoor 1822.

(Copie naar het origineele portret in het bezit van Mejuffrouw U. VON

HUGUENIN.)

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

172 Een Portret (Penteekening) voorstellende den Generaal-Majoor P. IN DE BETOU

in de uniform van Generaal-Majoor.

(Copie naar het origineele schilderij in het bezit van den Kolonel der Artillerie

P. J. IN DE BETOU.)

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

133 Een Portret in pastel van GABRIÈL MOCK in de uniform van Luitenant der

Rijdende Artillerie.

In bruikleen afgestaan door den Hoogwelgeboren Heer Jh^ W. A. L. MOCK

te Dieren.

48 Eene aanstelling van PIETER IN DE BETOU tot tweeden „Capitein-effectief",

Geschenk van den Kapitein P. J. IN DE BETOU.



Nommer in den

Catalogus van het

Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

146 Een portret (aquarel) voorstellende den Kapitein J. H. A. VON SCHMIDT AUF
ALTENSTADT.

(Copie naar het eenige portret in het bezit der familie).

Geschenk van zijne kleinzonen:

Jh'^ J. C. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT Gep. Kap^ Luit' ter Zee.

Jh'- J. G. O. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT Resident te Batavia.

Jh'- J. "W. A. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT Griffier van den Raad van

Justitie te Batavia.

Jh'- J. W. P. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT Kapitein der Koninklijke

Maréchaussée te Breda.

49 Eene aanstelling tot Chevalier de l'ordre royal de Mérite van den Kolonel PIETER

IN DE BETOU.

Geschenk van den Kapitein der Artillerie P. J. IN DE BETOU.

50 Eene aanstelling van 7 Maart 1812 tot Chevalier de l'Ordre de la Réunion van den

gepensioneerden Kolonel PIETER IN DE BETOU.

Geschenk van den Kapitein der Artillerie P. J. IN DE BETOU.

51 Eene sjerp, gedragen door den Oud Generaal-Majoor PIETER IN DE BETOU

(Tijd onbekend).

Geschenk van den Kapitein der Artillerie P, J. IN DE BETOU.

38 Eene aanstelling van 22 Februari 1793 van ULRICH HUGUENIN tot Kapitein van

een der nieuw op te richten compagnieën onder de tweede brigade Rijdende Artillerie.

Geschenk van wijlen den Gep'^®° Kolonel der Cavalerie S. J. VON HUGUENIN.

59 Een Portret in olieverf, voorstellende den Generaal-Majoor ULRICH HUGUENIN.

Geschenk van wijlen den Gep^™ Kolonel der Cavalerie S. J. VON HUGUENIN.

161 Een lithographisch portret, voorstellende den Generaal-Majoor ULRICH HUGUENIN.

In bruikleen afgestaan door den Kapitein der Rijdende Artillerie J. D. WAGNER.
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Errata.

Bladz. 21. 11*^® regel v. o. staat B. T. Baron VAN VERSCHUER, lees B. F. Baron VAN

VERSCHUER.

Bladz. 39. 15^® regel v. o. staat:

In 1795 werd aan den Kapitein AMMAN eervol ontslag verleend, lees de Kapitein

AMMAN verliet in het Korps met verlof.

Bladz. 41. 7de regel v. b. staat C. T. X. DOUDARD DE LA GRÉE, lees C. F. X. DOUDARD

DE LA GRÉE.

Bladz. 72. 6^® regel v. b. staat (Brons Museum), lees Brons (Museum).

Bladz. 76. regel v. o. staat overging, lees overgingen.

Bladz. 95. 2^® regel v. o. staat 1749, lees I7g4-

Bladz. 117. 14^^ regel v. b. staat CLAIRFAIT, lees CLERFAYT. ,, .

Bladz. 122. en 6^® regel v. o. staat Geertruinenberg, lees Geertruidenberg.

Bladz. 156. regel v. b. staat die alleen de slechts, lees die alleen de.

Bladz. 157. i2<^® regel v. o. staat vestigen, lees vestingen.
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