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 III

.

2

-T

•^

%A €

ry.i.--'
l.Tf
3,'
'

In-

Bi:-Mïi[|
til

■ ty%s

■

■ Ni?!^

''^t:
-;v:;

m-nn

■s
«M'
!&■

ïj;in«

Jj f

te
tKlVM

^ó^'

i

mm

hl

■8i ■

I

•• •

•

-U'.;

W"
:r

l

•-T-

.

7tm

•S':

-r;

ïi/.

»-*:

7

-

■l:'

i

t;

t:

HET

Historisch Museum
VAN

HET

Korps Rijdende Artillerie
DOOR
%

N. J. A. P. H. VAN ES
KAPITEIN DER RIJDENDE ARTILLERIE

MET ILLUSTRATIÈN VAN

HOYNCK VAN PAPENDRECHT, KRABBÉ, STARING
EN VAN ES

EN

ORNAMENTATIE VAN

COLENBRANDER en ROSKAM

NIET IN DEN HANDEL

Arnhem

COERS & Roest - G. J. Thieme

Wwmm

1806 1810

w%m

r:.^: ■ :

oaeipu/c

//a/jore07i

9

y)y?/7?Yj pan rj'y(no//a-nb' /(So6-7<^/o
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VER het lot van Oostenrijk had
de slag van Austerlitz beslist; des

KEIZERS staf was geknakt, de
'derde coalitie verbroken. Groot was het verlies aan grrondgebied
O

ö

> en inwoners, dat FRANS II zich bij het sluiten van den Vrede
van Presburöf rnoest gretroosten.

NAPOLEON, aan wien de Fransche Senaat na zijne

terugkomst van Austerlitz den bijnaam had gegeven van ,,den
Groote", had op het vaste land zijn gezag gevestigd; hij
vernietigde of schiep Koninkrijken en breidde zijn familieinvloed in Europa uit. Pruisen was genoodzaakt geweest bij
het Verdrag van 26 Februari 1806 zijne staatkundige onaf
hankelijkheid tegenover NAPOLEON op te offeren. Rusland's
plannen in het Oosten waren oorzaak, dat het van een

nieuwen oorlog met Frankrijk afzag.
Den 30^^®" Maart vaardigde NAPOLEON zijne familiewet
uit: onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vorderde de KEIZER
van al de leden van het Keizerlijke Huis, al waren zij
gekroonde hoofden. Ook de met Frankrijk verbonden

^ mogendheden waren onbepaald aan zijn wil onderworpen.
Het „tout pour rEmpire" was geen ijdele klank.
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E Bataafsche Republiek had tot nu toe hare onafhankelijkheid bewaard. Hare ligging en
hare hulpbronnen waren echter voor Frankrijk te gewichtig, om NAPOLEON niet op
het denkbeeld te brengen de Bataafsche gewesten tot voormuur van Frankrijk tegen
Engeland te doen strekken, en daar hij eenmaal het stelsel had aangenomen om Frankrijk te omringen
met monarchieën en vorstendommen zijner keuze en de Raadpensionaris te zelfstandig was om zich
naar zijne inzichten te voegen, begon men in ons land voor veranderingen in het staatsbestuur te vreezen.
Die verandering zou niet lang uitblijven.
Eene gezichtsverzwakking, waaraan SCHIMMELPENNINCK leed, nam NAPOLEON als voorwendsel

om hem, zij het ook langs omwegen, te kennen te geven, dat Frankrijk betere waarborgen moest hebben

voor eene bestendige overeenstemming met Holland. Om het dreigende gevaar van eene erfelijke
Napoleontische regeering in ons Vaderland af te wenden, werd de Vice-Admiraal VERHUELL naar

Parijs gezonden. De KEIZER gaf echter al dadelijk onbewimpeld te kennen, dat het zijn uitdrukkelijke
wil was, om een Vorst uit zijn Huis in Holland te vestigen of ons land bij Frankrijk in te lijven.
Nieuwe pogingen om NAPOLEON van zienswijze te doen veranderen mislukten. Dezelfde commissie,
die de onafhankelijkheid van ons land had moeten voorstaan, werd bij monde van VERHUELL, wiens

toespraak vooraf door TALLEYRAND was goedgekeurd, genoodzaakt als eene gunst zijn broeder
LODEWIJK tot KONING te verzoeken.

Den 24^^'^" Mei 1806 werd er een Tractaat gesloten, waarbij LODEWIJK NAPOLEON gemachtigd
werd, de Kroon van Holland, waaronder men de geheele Republiek verstond, aan te nemen.
Wij halen uit dat Tractaat de volgende artikelen aan;
Art. II.

Sur Ia demande formelle faite par Leurs Hautes-Puissances, représentant la Répubiique Batave, que
lo PRINCE LOUIS NAPOLÉON soit nommé et couroniié Roi héréditaire et constitutionnel de Ia Hollandc.
Sa Majesté défèrc a cc voeu et autorise ie PRINCE LOUIS NAPOLÉON a accepter la couronne
de Hollaiide, peur être possédée par lui et sa descendance naturelle, légitime et masculine par ordre de
primogéniture, a lexclusion perpétuellc des femmes et de leur descendance. En conséquence de cette
autorisation, ie PRINCE LOUIS NAPOLÉON possèdera cette couronne sous Ie titre de Roi, et avec

tout Ie pouvoir ct toute Tautorité, qui seront détcrminés par les leis constitutionnelles que l'Empereur
NAPOLEON a garanties dans lartide précédent. Néanmoins il est statué que les couronnes de France
et de Hollande ne pourront jamais êtrc réunies sur Ia même tête.
Art. VI.

Le Roi de Hollande sera a perpétulté Grand dlgnltalre de TEmplre sous Ie tltre de Connétable.

Les fonctlons de cette dlgnlté pourront néanmoins être remplles, au gré de l'Empereur des Frangals par un
Prince-vice-Connétable, lorsqu'il jugera a propos de créer cette dignité.
Art. IX.

Les armes du Rol seront les armes anciennes de la Hollande, écartelées de 1'algle Impériale de
France, et surmontées de la couronne Royale,
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RINS LODEWIJK NAPOLEON werd den

Juni 1806, na de door den

Vice-Admiraal VERHUELL uitgesproken rede tot KONING VAN HOLLAND

geproclameerd.
In zijn antwoord aan VERHUELL richtte NAPOLEON bij die gelegenheid o. a.
de volgende woorden tot zijn broeder LODEWIJK,die bij d(^ plechtigiund tegenwoordig was:
^^Princc enti'eienez parmi vos ironpcs cei esprit qiic je leitr ai vu sur
les chavtps de bataillc. Enfrcicncz dans vos noiivcaux sujcis des scntimcnis

dinnion et diamour pour la Francc. Soycz feffroi des niécJiants ct Ie père des
bo7ts; eest ie caractère des grands roisl'
PRINS LODEWIJK antwoordde onder meer:

lorsqiic Votre Majcsté quitta la Francc pour aller vaincrc PEurope
conjuréc contre elle, ellc voulut sen rcpwrtcr a moi pour garaiitir la Hollande

de rmvasi07i qui la menagaii; fai datis cetie circonstancc^ apprccié Ie caractère
de ces peuples et les qualités qui les distiiiguenF

.

.

.

.

.

.

„SVW lorsquc Votre Majesté -nicttra Ie dcr7iier sceau a sa gloire en domia^it
la paix au monde les places quellc co7ifiera alors a ma garde^ a celles de 7nes

enfants^ atix soldafs hollandais qui out conibaitu a Austerlitz (ij sojis ses yeicx
ces places seront bie7i gardées^ 7tnis pa7' Piutéret^ mes peuples Ie seront aussi

par les scntime72ts d'amour ct de reco7inaissancc de leur Roi a Votre Majesté
et a la FraiiceV

Ingevolge de Nieuwe Constitutie werd aan den Raadpensionaris Mr. SCHIMMELPENNINCK het levenslange voorzitterschap ,,de rassemblée de Leurs Hautes-Puissances"
aangeboden, doch deze betrekking werd niet door hem aanvaard; reeds den

Juni

legde hij zijn ambt neder, den dag d. a. v. werd zijn besluit aan het Wetgevend lichaam
medegedeeld.

Nog vóór dien tijd had PRINS WILLEM V voor altijd opgehouden aanspraak te
maken op het bestuur dezer landen. Z.D.H., wiens ge.stel in de laatste tien jaren door

al de lotswisselingen belangrijk had geleden, stierf in den nacht van 8 op 9 April 1806.
Dikwijls door zijne landgenooten miskend, was PRINS WILLEM V toch altijd gehecht
gebleven aan Nederland. Het was hem niet gegeven er gedurende zijn leven terug te

keeren en ook het stoffelijk omhulsel van Neerland's laatsten Stadhouder verbleef in
den vreemde.

De PRINS VAN ORANJE (VORST VAN EULDA) volgde zijn vader op als
(1) Wij lazen nergens, dat de Holkndsche troepen aan den slag bij Austerlitz deelnamen.
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erfgenaam der rechten van het Huis van Oranje en Nassau. Oranjes ster mocht echter vooreerst nog
slechts in het verborgen schitteren: 1813 was nog verre!

KONING LODEWIJK verliet St. Leu den 15'^^" Juni; den
d. a. v. kondigden 21 schoten
in de Koekamp de komst van de Koninklijke familie aan. Bij het betreden van het Haagsche bosch,
werd aan den KONING de ecrewijn aangeboden. Elk half uur werden artillerie-salvo's gelost tot op
het oogenblik, dat de Koninklijke familie in het Huis ten Bosch was afgestapt.

Nadat het laatste schot was afgegeven speelde het carillon der groote kerk nog een half uur.
Den volgenden dag maakten Hunne Hoog Mogenden hunne opwachting bij Z. M. den KONING
en H. M. de KONINGIN; den
Juni 1806 deed
de Koninklijke familie haren plechtigen intocht in
s-Gravenhage en aanvaardde KONING LODEWIJK
de regeering.

Op de door Z. M. uitgesproken rede werd den
3oMcn
door ocnc commissie bij monde van den

President DE VOS VAN STEENWIJK geant^voord.
Over en weer werd er over duurzamen vrede o-eO

sproken. Deze toestand was echter minder nabij dan ooit.
De overgang van het bewind uit de handen
van den Raadpensionaris in die van den KONING

maakte weinig verandering in den aard der regeering.
De KONING, bijgestaan door den Raad van

State, had de uitvoerende macht en schreef boven zijne
besluiten: „bij de Gratie Gods en krachtens de constitutie

des Koningrijks KONING VAN HOLLAND,Connétable
van Frankrijk." Hij deelde de wetgevende macht met
het Wetgevend Lichaam, dat uit 39 leden bestond.

Plet Departement van Oorlog onderging eenige
Garde van den Raadpensionaris
naar Langendijk.

verandering. Den i
Juli 1806 werd de Luitenant
Generaal H. D. BONHOMME benoemd tot Directeur-

Generaal; den ipden d.a.v. werd de Algemeene Directie

van Oorlog veranderd in een Ministerie en BONHOMME Minister van Oorlog.
Om zijne zelfstandigheid te toonen verklaarde KONING LODEWIJK aan zijn kabinet, dat

hij nooit de conscriptie zoude invoeren; hij wilde zelfs de Krijgsmacht belangrijk verminderen e'n op
nationalen voet inrichten.

In plaats van vermindering gaven echter de tijdsomstandigheden aanleiding tot uitbreiding, die
wij thans achtereenvolgens voor de Rijdende Artillerie zullen nagaan.
Rij besluit vau Z. M. van den 4"™ juli 1806 N°. 12 werd bepaald, dat de Pretoriaansche of
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Lijfgarde van Zijne Excellentie den Heere Raadpensionaris over zoude gaan bij de Garde van den
KONING.

Aan Artillerie was deze sterk i compagnie en samengesteld uit:

I Kapitein, i 2'^^ Kapitein, 2 i^te Luitenants, 2 2^»^ Luitenants, i bombardier-majoor, 8 bonv
bardiers, i fourier, 8 korporaals, 2 tamboers, 82 kanonniers, 3 werklieden (timmerman, wlelenmaker
en smid) i chirurgijn-élève, te zamen 112 hoofden.
De Compagnie behield de bestaande uniformen,

Nevenstaande teekening naar J. A. LANGENDIJK geeft de kleeding nauwkeurig terug en is voor
de Rijdende Artillerie historisch, daar toch de garde-compagnie later in Rijdende Artillerie werd veranderd.

De Garde van den KONING werd den
Augustus 1806 vermeerderd met de Kaapsche
Dragonders en Rijdende Artilleristen, die ingedeeld werden bij de eskadrons der Garde, (i)
Bij besluit van den 18^^" Juli 1806 N°. 44 werd bepaald, dat de samenstelling van het wapen
der Artillerie zoude zijn, zooals op bladz. 69 (De Uniformen) is aangegeven.

De Garde-Artillerie maakte uit de Keurcompagnie (Compagnie delite) van het

bataljon, de

2 Compagnieën Rijdende Artillerie (die volgens het Dagboek van BIJLEVELD evenals de Garde
compagnie te 's Gravenhage in garnizoen waren), die van het 2"^^ en 3^^ bataljon.
De 2 Compagnieën Rijdende Artillerie bleven tot i September in de Residentie, en kwamen
daarna in garnizoen te Leiden. De bewapening bleef voorloopig dezelfde.

Omtrent kleeding, tenue en uitrusting werd op de onderstaande data het volgende bepaald;
4 Juli.

Garde-Artillerie. De kleeding blijft blauw.

9 Juli.

Onderscheidingsteekenen voor Officieren: de Luitenant-Kolonel links eene epaulette met
bouillons, rechts eene contra-epaulette;

de Kapiteins 2 epauletten met franje; de
Luitenants links eene epaulette met
franje, rechts eene contra-epaulette, de 2^1^ Luitenants 2 contra-epauletten.

27 Juli-

Voorloopig behoudt het leger de bestaande uniform. De Officieren mogen evenwel
de kleppen en opslagen van fluweel dragen.

I Augustus. Het dragen van het hoofdhaar met staart moet bij het leger in gebruik blijven.
5 Augustus. Garde. Het haar moet gebonden worden gedragen, en de staart mag niet worden
afgesneden, een en ander volgens de bestaande bepalingen.

17 September. De Luitenant-Kolonels eene epaulette met torsades op den linker- en eene contraepaulette op den rechterschouder; de Kapiteins 2 epauletten met franje, zonder torsades;
(I) De kapitein W. F. VERKOUTEREN (iater Commandant der Rijdende Artillerie) deelt in zijne Mémoires mede dat zijn Eskadron na
terugkomst van de Kaap ingedeeld werd bij het 3= Regiment Huzaren; de meest geschikte onderofïïcieren en manschappen gingen daarna over bij
de geformeerd wordende koninklijke Gardes. Hij zelf werd benoemd tot Ritmeester bij het voornoemde Regiment, doch aangewezen als Aidc-de-Camp
van den Lt-Generaal DUMONCEAU. Als zoodanig maakte hij den Veldtocht mede in Zweed-scli-Pommeren.
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de

Luitenants eene epaulette met franje op den linker- en eene contra-epaulette

op den rechterschouder; de 2'^'^ Luitenants als de 1=^^^ Luitenants, doch V-, van het
middelste gedeelte van den band, in eene rechtstandige lijn van zijde.
Garde-Artillerie. De uniform der Artillerie te Voet en der Rijdende Artillerie blijft

bepaald op den bcstaanden voet; die voor de Trein-Compagnieen blijft dezelfde.
De Onderofficieren en minderen van de Artillerie te Voet en van de Trein-Compag

nieen zijn bewapend met geweer en sabel.
Omtrent de Garde-Artillerie werd nog het volgende vastgesteld:
18 Juli 1806.
De Compagnie Artillerie wordt de Keur-Compagnie
van het i^'*^ Regiment Artillerie, doch blijft bij
de Garde.

17 September 1806. De Garde-Artillerie zal deel uitmaken van de Artillerie

van het Leger en bestaan uit een Staf en eene divisie
van 4 Compagnieën.

C Compagnie
Artillerie te Voet.
2''
>
=z Rijdende Artillerie.
3=
>
— Trein voor den dienst van 4 kanonnen a 6 tc en
2 houwitsers a 24 it' ijzer voor de troepen der
Garde.

4'

= Trein voor den dienst van 4 kanonnen a 6

en

2 houwitsers a 24 uï ijzer voor de Rijdende Artillerie
benevens voor de wisselaffuiten en caissons.

De i^^« en

Compagnie waren voorzien van een geweer.

Nevenstaande teekening van de collectie uit Brussel stelt voor een
artillerist van de Compagnie N° i.
De kleuren der uniform waren als volgt:
Blauwe rok met roode kraag en opslagen, blauwe borstkleppen

met roode biezen afgezet; de panden met rood gevoerd; gele brandebourgs
(lissen) voorzien van gele kwastjes; roode kemelsgaren epauletten.
Wit vest en broek, het vest voorzien van koperen knoopen.
Garde Avtillerie iSo6,
naai Lanc.endijk.

i.

Zwarte slobkousen.

Hoed voorzien van gele randen, en 2 gele kwastjes, gele cocardelis,
zwarte cocarde, zwarte pluim met rooden top.
De Officieren en het kader zouden de bestaande uniform blijven dragen.

Aangezien de nieuwe veldtocht ophanden was, bleef alles voorloopig onveranderd, en zou eerst
na terugkomst van KONING LODEWIJK van het operatietooneel, aan de nieuwe organisatie de hand
worden orelegd.
^

O
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In het:

NAAM EN RANGREGISTER
DER

OFFICIEREN
VAN

DE

HOLLANDSCHE ARMÉE,
IN DIENST VAN ZIJNEN

MAJESTEIT
DE KONING

VAN HOLLAND

enz. uitgegeven „In den Haag, 1806", vinden wij de volgende indeeling:
BRIGADE

R YDENDE AR TILLERIE,
KLEINE STAF.
2 Luit. Colonel.

I Luit. Kwart, J. Coerman,
1 Luit. Adjud. A. Petter.
2 L^dt. Pikeur. J. Sielart.

8 yulij 1795.

EERSTE KAPITEINS.

Comp. No. 2
I D, E. Bode,

19 Aug. 1802*

TWEEDE KAPITEINS.

Comp. No. 2 S. S. Mossel, Kapitein
Command.

I A J. J. Pijman,

29 Oct. 1804.

EERSTE LUITENANTS.

Comp. No. I J. S. Pistor,
I C. E. J. Hogerwaard,
2 J. Renno,
Adjudant
A. Petter,
Comp. No. 2 F. W. V. Brienen van
Oosterom,

29 Oct. 1804.

TWEEDE LUITENANTS.

Comp. No. 2 T. F. J. d'Anguerand, 13 April
I A. Bijleveld,
29 Oct.
2

Pikeur

Trein

E. Paravicini de

Capelli, 2
I L. van Worbert,
28
J. Sielart,
5
A.J. W.N. V.Rhemen,
{a la Suite)
24
P. P. Sprengers,
29
P. Heermans,
15

Nov.
Junij
Sept.

1804.

1805.

Deo.
Oct. 1804.
Oct. 1805.
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Aangaande de officieren der Brigade Koninklijke Artillerie, behalve den 2^® Luitenant Th. F. J.
d'ANGUERAND, wiens biographie in het 2^^ Gedeelte van dit Hoofdstuk zijne plaats zal vinden,
deelden wij reeds in het IP Hoofdstuk mede, hetgeen ons bekend was.
Met een goeden naam traden de officieren der Rijdende Artillerie reeds bij den aanvang van

het ontstaan van het Koninkrijk Holland een tijdperk in, voor de Krijgsgeschiedenis van het hoogste
belang. Zij dienden onder een KONING, die het goede wilde, veel belang stelde in alles wat het
krijgswezen betrof, al was hij niet vrij te pleiten van wispelturigheid, en onder wiens bestuur veel
tot stand kwam, wat nog heden ten dage van kracht is gebleven.

Deel uitmakende van de Hollandsche krijgsmacht, strijdende in bondgenootschap met Frankrijk,
hadden de oud-Rijders een groot aandeel in de oorlogen van het Keizerrijk. Zij bevestigden en
vergrootten zelfs hun eenmaal verworven reputatie. Wij twijfelen dan ook niet, of hetgeen nog
nader omtrent hunne personen en krijgsverrichtingen bekend werd, zal in de volgende bladzijden met
belangstelling worden gelezen.

ICHTELIJK was het te voorzien, dat de
Vrede van Presburg geen langdurige rust
aan het Vasteland zoude schenken.

Pruisen, slechts door den noodlottigen uitslag
van den oorlog in Oostenrijk teruggehouden van
het opvatten der wapens, had wel bij het door
VON HAUGWITZ gesloten verdrag met Frankrijk tot
loon zijner hoogst dubbelzinnige onzijdigheid het Keur
vorstendom Hannover bekomen (waarvan echter een

oorlog met Engeland het gevolg was), doch deze

dubbelzinnige handelwijze van het Pruisische Kabinet,
had een heimelijken wrok bij NAPOLEON verwekt.
Meer en meer werd het duidelijk, dat deze

het toelegde op de geheele ontbinding van het
Duitsche rijk en de vernedering van Pruisen.
Onder allerlei voorwendsels deed NAPOLEON

het zuidwesten van Duitschland door 17000 Franschen
bezet houden, waardoor de invloed van FREDERIK
WILLEM III sterk leed.

lO

DF. ]lTjnENDE ARTILLERIE IN WESTPIIALEN EN IIANNOVER.

TALLEYRAND werkte in het geheim, om eenige Duitsche Vorsten, die slechts op uitbreiding
van grondgebied hoopten, tot een bondgenootschap met Frankrijk over te halen. De oprichting van
het Rijnverbond, waardoor Pruisen zich zeer gekrenkt gevoelde, was het gevolg van TALLEYRAND's
kuiperijen.

Toen nu laatstgenoemde mogendheid een verbond van Noord-Duitsche Staten als tegenwicht
tegen het Rijnverbond poogde tot stand te brengen, deed NAPOLEON den Keurvorsten van Saksen

en Hessen-Kassei heimelijk door bedreigingen en beloften de toetreding tot den Noord-Duitschen bond
ontraden en stookte argwaan tegen Pruisen.

Hierdoor openbaarde zich in de geheele Monarchie meer en meer een zeer oorlogzuchtige geest
tegen Frankrijk.

Het fusilleeren van den boekhandelaar PALM (volgens de Mémoires van NAPOLEON op last
van DAVOUT) vermeerderde nog de verbittering, terwijl PRINS LODEWIJK VAN PRUISEN en
vooral ook KONINGIN LOUISE alles aanwendden om daaraan voedsel te o-even.

Reeds sedert het midden van Augustus werd door den KONING overgegaan tot het mobiliseeren
O

O

van verschillende korpsen en de opstelling der legerafdcelingen geregeld met het oog op een
evcntueelen oorlogstoestand; aan den HERTOG VAN BRUNSWIJK werd het opperbevel opgedragen
terwijl de PRINS VAN ORANJE reeds den

September bevel had ontvangen om het Commando

te aanvaarden over den rechtervleugel van het hoofdleger. Toch hoopte de KONING nog altijd den
vrede te zullen bewaren.

NAPOLEON, nauwkeurig omtrent den toestand ingelicht, verzuimde niet de krijgstoerustingen
van Pruisen voor eene vijandelijke daad te verklaren, doch verzekerde vooralsnog aan 's KONINGS
gezant te Parijs, dat hij geen oorlog verlangde.

Zoodoende misleidde hij FREDERIK WILLEM, en deed intusschen zijne troepen opmarcheeren.
Op den
September verliet de Keizerlijke garde Parijs. Uit Mainz riep de KEIZER de
Vorsten van het Rijnverbond te wapen, om met eene afzonderlijke afdeeling onder bevel van den

KONING VAN HOLLAND het „Groote Leger" te steunen. (PRINS FREDERIK en zijn tijd. Tweede
deel bladz. 447).

Volgens besluit van KONING LODEWIJK van 11 September 1806 N''. i, werd de sterkte der
Hollandsche krijgsmacht (waarbij 6 bataljons Fransche infanterie) bepaald, die aan den Veldtocht
zou deelnemen.

In het onlangs verschenen werk „de Uniformen van Zee- en Landmacht", vinden wij op bladz.
57 de indeeling der troepen nauwkeurig aangegeven.

VAN SYPESTEIN vermeldt op bladz. 86 de sterkte, voor zooveel de Artillerie betrof, terwijl
door hem wordt opgegeven, dat bij de Compagnie N°. i, gecommandeerd door den Kapitein C. E. J.
HOGERWAARD, geplaatst waren de 2^1^ Kapitein F. W. VAN BRIENEN VAN OOSTEROM, de
Luitenants A. BIJLEVELD en Tri. F. J. d'ANGUERAND, de 2^'^^ Luitenants N. C. AMPT en
C. F- KRAMMER.
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EEDS vroeger werd door ons de naam genoemd van Tn. F. J. d'ANGUERAND, broeder

van den
Luitenant-Kolonel F. N. d'ANGUERAND, tot aan zijn dood Commandant deiBrigade Rijdende Artillerie.
Aanvankelijk bestemd voor den dienst der Genie, werd hij den 15'^°" Mei 1801 geplaatst als
cadet bij de Rijdende Artillerie en den
April 1803 bevorderd tot 2^^^ Luitenant bij het Wapen.
Als zoodanig woonde hij met de i^^*^ Compagnie Rijdende Artillerie in 1805 de campagne bij
in Oostenrijk. (Aanteekeningen Stamboeken Krg. Archief).

In het Naam- en Rangregister 1806, staat hij vermeld als 2^'-' Luitenant sedert 13 April 1804,
dienende bij de Compagnie N°. 2.

Den
September 1806 bevorderd tot 1^'^ Luitenant, was hij in de jaren 1806—1809 bij de
armee in Pruisen, Saksen en Polen, van 1810—1813 in Spanje en werd gewond bij St. Sebastien.
Na het herstel van Neerland's onafhankelijkheid, bekleedde hij van af den
Januari 1814
den rang van Kapitein-Compagnies-Commandant en werd den
November d. a. v. aangesteld tot
Majoor der Artillerie in Oost-Indië.

E 2'^^ Luitenant NICOLAAS CORNELIS AMPT komt in het Naam- en Rangregister
van 1807 voor als Luitenant sedert 29 September 1806 (volgens VAN SYPESTEIN
bladz. 361 sedert den 29®^^" Januari 1806).
Hij maakte de campagnes mede in Zweedsch-Pommeren en Pruisen en werd in Augustus 1808
overgeplaatst bij de Compagnie N°. 2.
Na bijna drie jaren onafgebroken te velde te zijn geweest, keerde AMPT met zijne Compagnie
in het Vaderland terug en werd den 13"^^" November 1809 geplaatst bij het Regiment Artillerie te Voet.
Zijn naam vonden wij niet in de Aanteekeningen uit de Stamboeken (Krg. Archief); verdere
bijzonderheden zijn ons dan ook aangaande zijn persoon niet bekend.

ODEWIJK JAN WORBERT, in het Naamregister van i8oó genaamd L. VAN WORBERT,
den 28^teii

jgo^ op 17 jarigen leeftijd aangesteld tot 2'^'^ Luitenant, was volgens de

Aanteekeningen uit de Stamboeken (Krg. Archief) den 4^'=" April 1804 Volontair bij de
Rijdende Artillerie. Hij werd geplaatst bij de Compagnie N°. i, maakte den Veldtocht aan den
Donau mede, ontving zijne bevordering tot"
Luitenant den zpstcn September 1806 en vertrok met
de Compagnie N°. 2 onder de bevelen van den Kapitein J. J. PISTOR den 9^1^" November d.a v.
naar Duitschland.

Eervol werd zijn naam in den Veldtocht in Zweedsch Pommeren en Pruisen vermeld.

Als belooning voor zijn gedrag op den i7tien April, toen hij eene vijandelijke kanonneerboot
veroverde, werd hij benoemd tot Ridder der Orde van de Unie.
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In lio.t Naamregister van 1808 staat hij als Ridder vermeld.

In het Vaderland teruggekeerd, woonde WORBERT met zijne Compagnie de campagne bij
in Zeeland, en bleef daarbij tot hij den 23^^01 October 1812 bevorderd werd tot 2^"^ Kapitein bij het
4''"^ Regiment Fransche Rijdende Artillerie; den 2^^"" Februari 1813 was hij Kapitein Commandant
bij hetzelfde Regiment.

Het Stamboek der Officieren van het Korps vermeldt verder:

„20 Mei 1814 Met Demissie afgegaan, 5 Augustus 1814 Kapitein bij het Korps Rijdende Artillerie,
21 September 1S23 Bij Besluit van Z. M. N". 13 aangesteld als Majoor bij de Artillerie transporttrein.
1805—1806 in Pruisen en Zweedsch Pommeren.
1807 in Denemarken.
1808 in Saksen.

1811 in Dantzig.

1813—1814 in Italië en Illyrië.
Den 16 Juni 1807 Benoemd tot Ridder der Unie.

15 Maart 1814 Benoemd tot Ridder van het Legioen van Eer.
In de Aanteekeningen uit de Stamboeken (Krg. Archief) staat nog vermeld:

„In 1830 in de Vesting Antwerpen bij gelegenheid van den opstand in België".

N het Naamregister van 1807 vinden wij voor het eerst vermeld den Luitenant C. F.

KRAHMER, den
September 1S06 als zoodanig aangesteld en ingedeeld bij de
Compagnie Rijdende Artillerie N". i, om in bondgenootschap met F'rankrijk deel te
nemen aan den oorlog tegen Pruisen en Rusland.

Wijlen de Majoor VIRULY VAN POUDEROYEN wees er op in zijne „Korte Geschiedenis der

Rijdende Artillerie", dat men bij Friedland den naam ontmoette van KRAHMER, toen 20 jaren oud,
een naam met gulden letters 111 de geschiedenis onzer Rijdende Artillerie opgeteekend en wiens aan

denken door zijn beleid en dapperheid, maar ook tevens door zijn treurig uiteinde in de gevechten te
Brussel bij den Belgischen op.stand, steeds bij ons in eere moet gehouden worden.
In de even kernachtige als boeiende F"eestrede door den Gep'i'^" Kolonel H. BEYERMAN,

Adjudant in Buitengewonen Dienst van H. M. DE KONINGIN (sedert bevorderd tot Generaal-Majoor)
in den avond van den 20^1^" April 1893 uitgesproken, herdacht Z.H.E.G. den loopbaan van dezen
Officier. Nog meer in het bijzonder werd verwijld bij diens sneuvelen te Brussel.

De woorden, toen uitgesproken als hulde, zullen zeker ten allen tijde gaarne worden herlezen.
,,KRAHMER, Mijne Pleercn , sprak de Kolonel, ,,is de dichter van ons Rijderslied. Nooit
hebben wij dat lied, zelfs in de grootste uitgelatenheid gezongen, of bij den regel ^^Regoit ia mort, ne

se revd pas , heeft er in ons binnenste iets getrild van heiligen eerbied voor den man, die zijne
woorden met zijn bloed bezegelde.
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Door zijn Rijderslied, dat gezongen zal worden, zoolang er Ncderlandsche Rijdende Artillerie
bestaat, heeft KRAHMER zich een onvergankelijk monument in onze harten gesticht.
Door zijn heldendood schittert zijn naam als een diamant op een rouwkleed en staat met onuitwischbare eulden letteren in 's Lands historie geboekstaafd."

Deze zoo gevoelvolle woorden zullen historisch blijven!
KRAHMER onderscheidde zich zeer in den reeds genoemden slag
bij Friedland.
Voor zijne bewezen diensten werd hij later door KEIZER NAPO
LEON benoemd tot Ridder van het Legioen van Eer.

Gedurende den Veldtocht in Zweedsch-Pommeren en Pruisen, ontving
hij zijne benoeming dd 3 Juni 1808 tot
Luitenant. In den loop dezer
Geschiedenis zullen wij in de gelegenheid zijn nog verschillende bijzonder
heden aangaande den loopbaan van den Majoor C. F. KRAHMER DE

BICHIN mede te deelen en bepalen ons hier tot die uit de Aanteekeningen
Stamboeken (Krg. Archief).

Onder de Gevechten en Veldslagen worden gemeld:
„In 1806 tot 1809 in Pruissen, Polen Saksen-, in 1807 in de Battaille van Friedland.
Nederlandschen dienst.

17 November 1814 Kapitein bij de Rijdende Artillerie.

ï Augustus 1826 Majoor bij het Korps ^ in 1815 in Nederland en Frankrijk.
8 Juli 1815 Ridder Militaire Willemsorde 4® klasse.

In 1830 bij het mobiele leger; 23 September 1830 te Brussel gesneuveld."
Het Historisch Museum bezit verschillende voorwerpen, die ons den loopbaan van den Majoor
KRAHMER in levendige herinnering doen blijven, en die wij in den loop van ons verhaal zullen vermelden.
Bovenstaand portret is eene reproductie naar het origineelc, (geschenk van den Gep^^'^" Kolonel der
Artillerie H. H.J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOOIW)dat in het Museum eene eereplaats inneemt.

IJ de Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2,(gecommandeerd door den Kapitein J. S. PISTOR)
die tot de derde divisie onder Generaal DUMONCEAU behoorde, eerst in November het

korps verliet en den 7'^^^" November te Ertzen aankwam, waren geplaatst de 2''^ Kapitein
A. PETTER, de 1-^^ Luitenants E. PARAVICINI Dl CAPELLI en L. J.WORBERT, de

Luitenants

J. P. PARAVICINI Dl CAPELLI en J. A. H. DE LA SARRAZ.
Over de meesten dezer Oud-Rijders spraken wij reeds in vorige hoofdstukken.
De Kapitein J. J. PISTOR was sedert 29 September 1806 tot

Kapitein benoemd.

Als Commandant der 2^® Compagnie maakte hij den Veldtocht mede tot het begin van het
jaar 1808, werd toen gepensionneerd en overleed den 2'^'^" December 1809.
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In het Naamrei^ister van 1808 zien wij' zijne plaats ingenomen door den Kapitein F. W. VAN
BRIENEN VAN OOSTEROM.

Onder de Gevechten en Veldslagen (Aanteekeningen Stamboeken Krg. Archief) vinden wij
aangaande PISTOR:
„1807 Stralsund."

Het aandeel dat door hem met zijne Compagnie aan de Campagne 1806—1809 werd genomen,
vermelden wij in de volgende bladzijden.

N de Genealogie van het geslacht PARAVICINI Dl CAPELLI noemden wij reeds vroeger
JACOB PETER PARAVICINI Dl CAPELLI, geboren te 's Hertogenbosch 18 Mei 1789,
derden zoon van den Generaal-Majoor JOHAN CASPAR PARAVICINI Dl CAPELLI. Hijwerd den 30^^^" December 1805 aangesteld tot 2'^^ Luitenant. Eerst geplaatst bij de Compagnie N°. 2,

werd hij in Augustus 1808 overgeplaatst bij de Compagnie N°. i, woonde den geheelen Veldtocht
bij in Zweedsch-Pommeren en Pruisen, was tegenwoordig bij de nederlaag van VON SCHILL op den
gisten ]y[ej iSog en kwam in het laatst van Augustus met de Hollandsche divisie in het Vaderland terug.
Onder de bevelen van den Kapitein HOGERWAARD maakte hij de campagne mede in

Zeeland; hij bleef onder diens bevelen en deelde in de verdere lotgevallen van de Compagnie. In
den Veldtocht van 1812 sneuvelde hij bij Wilna.

AMES ALBERT HENRI DE LA SARRAZ, volgens het Naamregister van 1806 en ook
volgens de Aanteekeningen uit de Stamboeken (Krg. Archief) aangesteld tot 2^^^ Luitenant
bij de Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2, maakte de campagne mede in ZweedschPommeren en Pruisen en werd den 17^^^" Augustus 1808 overgeplaatst als 2'^^ Luitenant

bij de Garde Rijdende Artillerie. In het Naamregister van 1808 treffen wij hem dan ook aan als
Luitenant.

Onder de Gevechten en Veldslagen wordt aangaande hem vermeld:
O

ö

„In 1806 en 1807 in Duitschland.

Bij de belegering van Hameln en Straalsund en in 1815 in Nederland en Franki-ijk."
DE LA SARRAZ doorliep na het herstel van Neerland's onafhankelijkheid alle rangen, was
in 1841 Generaal-Majoor en Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM II, en Minister
van Buitenlandsche Zaken, in hetzelfde Ministerie, waarin ook de Luitenant-Generaal T. C. LIST
zitting had.
O
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EEREN we thans terug tot de krijgsmacht, die bestemd was om aan den
aanstaanden oorlog, waarin Pruisen's lot zou worden beslist, deel te nemen.
Reeds den i8<^®" September waren de 2 Divisiën in het Kamp van
Zeist vereenigd, onder de Luitenant-Generaals DUMONCEAU en VAN BOECOP. Den
2 5sten September vertrokken de eerste troepen naar Nijmegen.

■ër

De Rijdende Artillerie was op dat tijdstip niet in het Kamp, want BIJLEVELD
schrijft in zijn Dagboek:
„Uit het Guarnisoen van Leyden:

24 September 1806 Bodegraven,
25

>

>

Utrecht,

26

>

>

Amerongen,

27

>

>

Arnhem,

28

»

>

Nimwegen,

29

>

>

30

■»

>

dito

Wageningen,

October 1806

I Woudenberg,
2> 3, 4 en 5 dito,
6 Amerongen,
7 Nimwegen,
8 Cleef,

9 Wezel,
10 dito,
i^,-<

II, 12, 13

23, 24 gecampeerd een half uur van Wezel."

Uit de aangegeven marschroute blijkt, hoezeer de marsch der troepen telkens
werd vertraagd. NAPOLEON verweet aan zijn broeder, dat de Hollandsche troepen
niet talrijk genoeg en slecht uitgerust waren.
51]
ai.

M

Op denzelfden dag dat KONING LODEWIJK naar Wezel vertrok en aldaar bij
dagorder bekend maakte, dat hij het opperbevel over het Noorderleger had aanvaard,
zien wij de Compagnie Rijdende Artillerie N°. i ook het Vaderland verlaten en op den
pden October te Wezel aankomen.

De KONING VAN PRUISEN, in plaats van de onderhandelingen met NAPOLEON
slepende te houden tot de aankomst van Rusland's troepen op de Poolsche grenzen,
had een manifest, in zeer hoogen toon gesteld, naar Parijs gezonden, waarin hij o. m. de

ontruiming van Duitschland door de Fransche troepen vorderde. Werd geen voldoend
antwoord ontvangen, dan zou den

October de oorlog worden verklaard.
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NAPOLEON ontving het ultimatum van FREDERIK WILLEM III^ dat door hem niet ten

onrechte met eene oorlogsverklaring werd gelijk gesteld, den
October te Bamberg.
Omringd door zijne Maarschalken, sprak de KEIZER tot BERTHIER: „Maréchal on nous donne
un rendez-vous d'honneur peur Ie 8; jamais un Francais n'y a manqué, mais comme on assure qu'il y
aura une belle reine qui veut être témoin du combat, soyons courtois et marchons, sans nous coucher

pour la Saxe."
(PRINS FREDERIK en zijn tijd Deel II bladz. 449).
Te vergeefs wachtte FRIEDRICH WILHELM te Erfurt antwoord van NAPOLEON. Den 8^*®^

October verklaarde hij den oorlog en barstte een krijg los, die van de zijde van Pruisen onder de
blijdste verwachtingen begonnen werd. Jammerlijker teleurstelling echter heeft misschien nooit eene
dappere natie ondergaan. Binnen weinige dagen was de geheele Pruisische Monarchie tot aan de
Oder in de macht der Franschen. Reeds op den 10^®" leden de Pruisen eene eerste nederlaag bij
Saalfeld; PRINS LOUIS FERDINAND, een der voornaamste bewerkers van den oorlog, die de
voorhoede van het Pruisische leger aanvoerde, stond hier tegenover den Franschen Generaal SUCHET.
In de Récits de Guerre du Capitaine PARQUIN, (voor den aanvang van den oorlog in dienst
bij de jagers te paard, met wie hij reeds den 20^^®" September Breda had verlaten en over Keulen
naar Mainz was gemarcheerd), vinden wij de bijzonderheden opgeteekend aangaande het uiteinde van
PRINS FERDINAND.

„Ce fut Ie 10 Octobre, au passage de la Saaie, devant la petite ville de Saalfeld, que Ie 3*
corps darmée, commandé par Ie maréchal LANNES, eut la premiere rencontre avec un régiment
d'infanterie prussien, commandé par Ie PRINCE LOUIS de Prusse, neveu du roi.
Cette infanterie qui ne tenait pas devant nos troupes, se retirait en désordre au passage dun

gué sur la Saaie, et Ie PRINCE LOUIS avec quelques, hussards d'ordonnance s'effor^ait de rallier les
fantassins, lorsqu'un maréchal des logis du 10® hussards francais, qui s'appelait Guindey, arriva sur lui la
pointe au corps lui criant: „Rendez-vous Général, ou vous êtes mort!
Moi me rendre jamais!
Et relevant l'arme de Guindey il lui porta un coup de sabre qui atteignit Ie maréchal des logis

a la figure; il allait lui en donner un second coup, lorsque Guindey, ripostant d'un coup de pointe,
traversa la poitrine du Prince et Ie jeta en bas de son cheval."
Na de eerste overwinning der Franschen stond reeds den
October het Fransche leger in
de linkerflank der Pruisen.

Terwijl SUCHET in het voordeel was, waren de Hollandsche troepen, waarbij ook de Com
pagnie Rijdende Ai-tillerie N". i, in een huttenkamp in de nabijheid van Wezel gekampeerd (de Rijdende
Artillerie op een half uur afstand). De Hollanders en het Korps van MORTIER vormden den uitersten
linkervleugel van het Fransche leger in Duitschland, en waren bestemd om elke vijandelijke onderneming
op dezen vleugel tegen te gaan en aanvallenderwijs tegen Hessen-Kassei en Hannover op te treden.
Tot en met den 24®^=" October bleef de Rijdende Artillerie te Wezel.
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Intusschen werd het lot van het Pruisische leger beslist.
Belangnjker strijd dan bij Saalfeld werd vier dagen na dien geleverd bij Jena en Auerstadt.
Opperbevelhebber van het Pruisische leger was de HERTOG VAN BRUNSWIJK, nog gewoon aan
de oude wijze van oorlog voeren, doch weinig berekend om aan de nieuwe en snelle bewegingen van
NAPOLEON weerstand te bieden.

Hij streed met de eene helft van het Pruisische leger, waarbij zich ook KONING FRIEDRICH
WILHELM bevond, bij Auerstadt tegen DAVOUT, terwijl de PRINS VAN HOHENLOHE aan het
hoofd der andere helft bij Jena tegen NAPOLEON zelf slag leverde. De overwinning der Franschen
was op beide plaatsen volkomen; het Pruisische leger verloor meer dan 50000 man, 300 vuurmonden
en 60 Vaandels en was geheel ontbonden, ofschoon er van Pruisische zijde dapper was gestreden en
de PRINS VAN ORANJE onder de dappersten werd genoemd.
De O
eevolg-en
van de behaalde overwinningen
waren 0
groot.
&
0

Reeds den

October moest het sterke Erfurt, alwaar ook de PRINS VAN ORANJE aan

wezig was, met 14000 man onder den Veld-Maarschalk MÖLLENDORF zich aan MURAT
overgeven.

Op den 18'^^^'^ waren de Franschen in Leipzig en deden, na over de Elbe getrokken te zijn, op
den 25®'®" hun intocht in Bedijn.
Twee dagen later deed ook de KEIZER zijne intrede in die stad. Aan het Korps van DAVOUT
werd de eer gegund het eerst Berlijn binnen te marcheeren, als belooning voor des Maarschalks moedig
gedi'ag bij Auerstadt.

De gewichtigste vestingen als Spandau, Stettin, Küstrin en Maagdenburg werden achtereenvolgens
den overwinnaars in handen gesteld, (25 October—3 November), terwijl de overblijfselen der nog
onlangs zoo geduchte krijgsmacht almede genoodzaakt waren, zich aan de hen vervolgende Generaals
over te geven.

BLÜCHER hield zich nog het langst staande, doch na de bestorming van Lübeck moest hij ook
het onderspit delven, wegens gebrek aan proviand en munitie (7 November).

De HERTOG VAN BRUNSWIJK, bij Auerstadt doodelijk gewond, stierf onder hevig lijden op
den

November te Ottensen bij Altona. Zijne staten werden eerlang door NAPOLEON bestemd,

om met het nieuw op te richten Koninkrijk Westphalen, onder de heerschappij zijns broeders JEROME
vereenicfd te worden.
De landen van Hessen-Cassel en kort daarna ook de Hanze-Steden werden door NAPOLEON in

bezit genomen; alleen de KEURVORST VAN SAKSEN kreeg den Koningstitel.
Uit het Dagboek van BIJLEVELD blijkt, dat de HoIIandsche troepen zich na den 24^^™ October
weder in beweging stelden.

De Compagnie Rijdende Artillerie kwam achtereenvolgens den 25®^®" te Essen, 26 te Bockum,
27 te Dortmund, 28 te Hamm, 29 te Lipsstadt, 30 te Paderborn, 31 te Ligtenau en i November te
Hessen-Cassel.
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Volgens de Mémoires van HOGERWAARD was de Compagnie N°. i tegenwoordig bij de
capitulatie dezer plaats; het garnizoen, 2000 man sterk, mocht echter met militaire honneurs uittrekken.
Alhier ontving HOGERWAARD een slag van zijn paard ^ de wond verergerde zoo zeer, dat toen de
Compagnie de order ontving om naar Munster te vertrekken, hij genoodzaakt was om een dag later
de armee te volgen. Toen te Paderborn tegenbevel kwam en de armee op Hameln was gedirigeerd,
moest hij in het hospitaal te Paderborn achterblijven, en keerde eerst den 4^®" December hersteld
bij de Compagnie terug.

Op den
November was ook KONING LODEWIJK, die den
October zijn hoofdkwartier
te Munster had gehad, te Hessen-Cassel aangekomen.
Daar de Maarschalk MORTIER Fulda en Brunswijk had bezet trok de KONING met zijne
troepen terug naar Paderborn.

De door BIJLEVELD aangegeven marschroute was na den 2^^" November: den 3^^" Hirchentitmol, 4 Warburg, 5 Paderborn.

KONING LODEWIJK trok nu zijne troepen bijeen en sloot de vestingen Hameln en Nienburg in.
De Compagnie Rijdende Artillerie marcheerde over Blomberg naar Hameln.

BIJLEVELD werd den
November met twee stukken op de voorposten bij de Garde
Cavalerie gedetacheerd; hij bleef daar tot den 12^*^" en kwam toen weder bij de Compagnie terug,
wier standplaats op den 13^*^" te Ertzen was, in de nabijheid van Hameln.
Te Ertzen was den

November het Koninklijk hoofdkwartier gevestigd; aldaar was de

Hollandsche troepenmacht versterkt door i bataljon jagers van de Garde en eene derde divisie onder
Generaal DUMONCEAU, waarbij de Compagnie Rijdende Artillerie N". 2.

KONING LODEWIJK, reeds ontsticht over de ondergeschikte rol, die hij vervulde, legde, toen

hij vernam dat de KEIZER het voornemen had om de Hollandsche troepen onder de Fransche te
vermengen en voorts ontevreden was over de door hem voor Westphalen genomen maatregelen, op
den 13'^"^ November het opperbevel neder en vertrok met zijn staf naar s Gravenhage.

Het VIIP legerkorps onder MORTIER werd nu aanmerkelijk versterkt, zoowel door Fransche
als door Hollandsche troepen. De Compagnie Rijdende Aitillerie N". i werd geplaatst bij de eerste
divisie MICHAUD, later GRANDJEAN, en de Compagnie N^ 2 werd ingedeeld bij de tweede
divisie DUPAS.

De niet bij MORTIER ingedeelde troepen werden vereenigd tot eene divisie onder den Generaal
DUMONCEAU. Door deze divisie werden op den ziften en 25^1^11 November de vestingen Hameln

en Nienburg genomen, die echter slechts zwak tegenstand hadden geboden. Zestien bij die gelegen
heid in bezit genomen Vaandels werden later door NAPOLEON aan zijn broeder te Amsterdam ten
geschenke gegeven.

Bij de insluiting der vesting Hameln deboucheerde de Divisie DUMONCEAU in den namiddag
van den
November gelijktijdig met de troepen, onder de onmiddellijke orders van Z. M. DEN
KONING, uit Ertzen. Zij stootten al spoedig op de Pruisische voorposten, en dreven deze terug;
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zoodoende kwam men onder geschutvuur der vesting. Een kanonskogel doodde al spoedig den
Kolonel van het 3® Regiment Huzaren-, eenige manschappen bezweken almede, terwijl nog enkele
officieren en minderen bij de voorpostengevechten gewond werden.

Bij de verdere belegering hadden de troepen weinig van het vijandelijk geschutvuur te lijden.
In den morgen van den 25®" November werd de Ritmeester VERKOUTEREN met een trom

petter afgezonden, om Nienburg op te eischen. De poorten werden onmiddellijk geopend, en de

Luitenant-Generaal DUMONCEAU deed zijne intrede in de goed gewapende en wel voorziene vesting,
(Mémoires VERKOUTEREN).

In den avond van den 28®" November ontving VERKOUTEREN met een Aide-de-Camp van

den Franschen Generaal SAVARY de missie om de 14 Vaandels en 2 Standaarden, op den vijand
veroverd, naar den FRANSCHEN KEIZER over te brengen, die, voor zooverre bekend was, zich
toen te Berlijn bevond.

De tocht naar Berlijn, enz. laten wij in zijn geheel volgen, zooals beschreven staat in de Mémoires
van den oud-Commandant der Rijdende Artillerie WILLEM JACOB VERKOUTEREN. Diens Mémoires,
voor het wapen van veel belang, werden ons met de meeste welwillendheid afgestaan door den zoon
des oud-Rijders, den Gepensionneerden Generaal-Majoor J. VERKOUTEREN wonende te 's Gravenhage.
Ook werden zeer interessante Portretten van den schrijver der genoemde Mémoires, die in NAPOLEONS's
roemrijke legerscharen de eer van den Hollandschen naam schitterend staande hield, ter onze beschik
king gesteld; ze zijn alle in ons werk opgenomen.
Een woord van warmen dank, namens alle tegenwoordige officieren der Rijdende Artillerie aan
den Generaal-Majoor J. VERKOUTEREN, vinde hier eene plaats.
Wij volgen thans den Ritmeester VERKOUTEREN op zijn tocht naar Berlijn.
j.Het was dienzelfden avond van onze aankomst te Bremen, dat ik mij niettegenstaande mij zeer
afgemat gevoelde door alle de in die dagen geleeden fatigues en privatien met den Franschen Aide-de-Camp

met opgenoemde Vaandels en Standaarden, die in twee gelijke bundels in wasdoek waaren ingepakt na
Berlijn op weg begaven met last met allen spoed onze depêchen over te brengen, en die veroverde vijande
lijke bannieren ZIJNE MAJESTEIT DEN FRANSCHEN KEIZER namens onze respectieve Generaals aan
te bieden. In een slegt rytuig, zoogenaamde duitsche stoel of mandewagen namen wij extrapost en wel

over Celle, Brunswijk, Helmstadt, Maagdenburg, Brandenburg, Potsdam op Berlin, en vernamen daar dat
de KEIZER zijn hoofdkwartier bereids naar Pozen verlegt had; mijn compagnon gevoelde zich te ongesteld
dadelijk verder te reizen, zoodat ik alleen na eenige rust te Berlin ten huizen van de Baron VAN VOS
alwaar allervriendelijkst onthaal mij ten deelen was, en alle mogelyke verkwikkingen genoot, en na een en
ander merkwaardigs van die schoone stad bezigtigt te hebben mijne reis na Posen vervolgde, over Vogelsdorph, Munchenberg, Frankfort aan den Oder, Drossen, Selensig, Mcseritz, Schillen en Byten.

Op deze routen waar de groote armee had gepasseerd, en nog door het corps d'armce van den
PRINS VAN PONTO-CORFO, BERNADOTTE, doorgetrokken wierd, had ik met groote mocijelijkhedcn
te worstelen, het slegte vogtige Novemberweer had die altijd gebrekkige wegen byna onbruikbaar gemaakt,
overal vond men Materieel en Voertuigen weggezonken, omgeworpen, met gebrooken raderwerk, enz.;
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bczweeken paarden, artillerieparken, die er zich trachten door te werken, en zeer tevreden waren, wanneer

met de meeste aanstrenging 4 uuren afstand in een etmaal kende avanceeren, daarby waren de plaatsen
achter Frankfort genoegzaam verlaten, en aan het langs de route bekomen van levensmiddelen voor een

reiziger niet te komen; de Poststations waaren door de Gendarmerie van de Gardes bezet en bewaakt, die
dan ook moest zorgen, dat steeds de noodige paarden ter bediening van de post voorhanden waren, en

door dewelke ik dan hier cn daar een stuk brood, wat sterken drank bekwam; het voertuig waarmede te
33remcn de reis hadden aangevangen was reeds vroeg niet meer bruikbaar, zoodat de reis gedeeltelijk te

Paard of op open wagentjes, daar niets anders te bekomen was, moest vervolgd worden; dodelyk vermoeid

cn doorgereeden bekwam ik aan het Posthuis te Drosten een open wagentje, het was avond zeer donker
dat ik te Scelentzig kwam, en geen andere postpaarden bekomen kon; door de slegte weg was het wagentje

met vijf paarden bespannen, door twee mannen bestuurt, die ik dus met geweld moest dwingen mij tot het

volgende station te voeren, dat met zeer veel tegenstribbeling ook door hulp der Gendarmerie eindelijk tot
stand kwam; Seelentzig verlatende sneeuwde het geweldig, de nacht was stik duister, en de weg zooals

boven gezegt heb hoogst moeijelijk, ik kwam dus zeer langzaam voorwaarts, dikwerf stil gehouden, om een
of ander hindernis te overkomen het gebrokone te herstellen en op mijn aanroep om voort te maken

ontving ik steeds het Poolsche antwoord dobrée dobrce, zoo zoo of ja ja. Ik had mij onder de mantel op
strooy dat in de wagen was uitgestrekt, en zoo veel mogelijk tegen de sneeuw onder dat strooi geborgen,
het was nacht, en door sterke vermoeidheid viel ik in slaap die echter zeer onrustig was, en waaruit ik na

verloop van een mij onbekende tijd ontwaakte, en bespeurende het voertuig stilstond, myne voerlieden
aanriep om voort te gaan, dan na eenige maaien geroepen te hebben, geen antwoord mij gewordend,
rigtc ik mij op, en zag tot myn groote schrik door de duistere nacht, dat de paarden waren afge

spannen, cn mijne voerlieden van mijn slaap hadden gebruik gemaakt, daarmede heen te gaan, zoodat nu
geheel alleen in een geweldige sneeuw in een digt bosch bevond, met mijn vaandels, zonder eenig middel
van de plaats te kunnen komen, niet wetende of ik op de groote weg of route op Meseritz mij bevond,
begreep ik niet in die. positie te kunnen blijven, en achter het wagentje niettegenstaande de dikke neer
vallende sneeuw nog het spoor ontdekkende, besloot ik hieruit dat niet lang geslaapen konde hebben, en
het beste was langs dien weg terug te loopen, en alles achterlatende, gelukte het mij ongeveer 7< uur

afgelegd hebbende Seelentzig weer te bereiken, en na aan het posthuis den onderofficier der Gendarmerie
van de Gardes met mijne toestand bekend te hebben gemaakt, kreeg ik tot troost dat het mijn eigen

schuld was, niet had moeten slapen en mij geen andere paarden kon bezorgen; goede woorden bedreigingen
niets mogt baten, geld eindelijk deed mij het verlangde bekomen, en bekwam 5 andere Paarden, en mij

op een derzelver geworpen te hebben dreef ik de conducteurs met alle spoed voorwaarts en had het geluk,
na eene afwezenthcid van een groote 3 uuren, mijn wagentje en vaandels onaangeroerd weer te bereiken,

cn aangespannen mijn reis te vervolgen, cn uit eene groote verlegenheid te geraaken, want had ik mijn
vaandels verlooren had ik mij niet meer duiwen vcrtoonen en deze nacht zal mij steeds gedagtig blijven.
den 6 December kwam ik eindelijk zeer vroeg in den morgen te Posen aan, meld mij later bij den

Aide de Camp, in dienst bij Z M. DEN KEIZER, bekwam 16 man van de Garde-Grenadiers, ontrolde de
vaandels en standaarden, en trok door de straaten van Posen na het Keizerlijk Hoofdkwartier, dejeuneerde
aan de Maarschalkstafel, en had de eer tegen 3 uren van den middag de KEIZER te zien, en mij van

mijne missie te kwijten. Z. M. was zeer voldaan voegde mij eenige vleyende woorden toe, vooral wegens
den spoed die had gemaakt, enz,"
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De Ritmeester VERKOUTEREN dacht in Posen wat te kunnen uitrusten, doch ontving reeds om
middernacht order om de terugreis zoo spoedig mogelij'k te aanvaarden tot het overbrengen van
depêchen voor den Generaal SAVARY.

Door den Kolonel-Generaal den PRINS BERTHIER werd hem medegedeeld dat Z. M. DE KEIZER
hem had begiftigd met het Ridderkruis van het Legioen van Eer. De toezending liet zich wachten.
Eerst in November 1850 werd aan den oud-Rijder, volgens vroegere voordrachten, door den
President der Fransche Republiek het Ridderkruis van het Legioen van Eer toegekend.
Den 7^^^ December 1806 werd de terugreis door VERKOUTEREN aanvaard; hij kweet zich
van zijne Missie en kwam den 15^^'^" December te Bremen. Hem werd de functie opgedragen van
2^^^ Commandant dier stad,

In Januari legde hij zijne betrekking neder en keerde naar het vaderland terug als Ritmeester
bij het Regiment Garde-Kurassiers, toen nog Grenadiers te Paard. In December werd hij geplaatst
bij de Gardes te Paard en benoemd tot Ridder der Orde van de Unie.
In de Mémoires van een toenmalig hoofdofficier lazen wij, dat door de Voet-Artillerie der Garde
bij den marsch van 's Gravenhage naar Hannover de schipbrug te Nijmegen moest worden gepasseerd,
hetgeen zeer bezwaarlijk was; hierbij onderscheidden zich de sergeant NUY en de korporaal KOHL,
die beiden ter belooning van de door hen bewezen diensten werden bevorderd. Zij woonden de
campagne bij in 1806.
De Hollandsche troepen troldcen terug op Bremen en Hamburg. In Bremen vestigde DUMONCEAU den 28®'^" November zijn hoofdkwartier. De divisie werd bestemd tot handhaving van het
Continentaal-stelsel voor de landen en de kusten, grenzende aan Elbe en Wezer.
Het legerkoips van MORTIER rukte den
November Hannover binnen.
De Compagnie Rijdende Artillerie N". i marcheerde over Rintelen, Groot- en Klein-Neundorf,
Hannover, Zelle, Schaafstal, Ultsen, Luneburg en Bergedorf, en kwam den 22^^^^ te Hamburg, alwaar

zij voorloopig bleef.
De Rijdende Artillerie werd in den omtrek gekantonneerd. BIJLEVELD vermeldt:
„Wij lagen niet in de stad maar kwamen te Eppendorf een half uur van de stad en een half
uur van Altona gelegen."
Tot dit tijdstip was dus voor het wapen der Rijdende Artillerie niet veel van belang voorge

vallen. Hierin zou echter spoedig verandering worden gebracht, tengevolge van het niet tot stand
komen van den door KONING FRIEDRICH WILHELM voorgestelden wapenstilstand.
Het zwaard zou weldra andermaal uit de scheede worden gerukt, en aan de Rijders de
gelegenheid worden geopend om nieuwe lauweren te verzamelen.
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ERGEZELD door zijn staf en den Kolonel KRAYENHOFF keerde KONING LODEWIJK
den
November in de Residentie terug.
Op Hoogstdeszelfs last volgden de Korpsen der Garde.

Aan de verdere Krijgsverrichtingen in Duitschland zoude, wat Artillerie betrof, dus alleen
door de Compagnieën Rijdende Artillerie en de twee Compagnieën Artillerie te Voet worden
deelgenomen.

Op den terugmarsch naar Holland hadden de troepen met zeer slecht weer en onbruikbare wegen
te kampen; toch rukten zij op den bepaalden tijd en in de beste orde den Haag binnen. Gedurende
de korte campagne hadden zij vele vermoeienissen doorstaan, ten gevolge van het bivakkeeren bij
gestadig slecht weder en aanhoudende regens (Mémoires F. C. LIST).
Een der eerste daden van den KONING als Opperbevelhebber van het Leger was, om zich
met de reorganisatie daarvan bezig te houden.

Vele waren de bepalingen en voorschriften, die uitgevaardigd werden. Nauwelijks was een
besluit genomen, of reeds den volgenden dag, ja dikwijls nog denzelfden avond, werd het soms weer
herroepen. Lijvige boekdeelen vullen de Resolutien, die zelfs nog laat in den nacht werden geteekend,

en wel is waar getuigen van 's KONINGS werkkracht, doch waarvan het gevolg was, dat zeker in
niet één land in een tijdvak van drie jaren zooveel verschillende organisatiën aan de onderdeelen van
een leger werden gegeven, als onder KONING LODEWIJK NAPOLEON het geval was.

•». '•
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EEDS deelden wij mede de samenstelling van de Rijdende Artillerie volgens
het Besluit van den KONING van i8 Juli i8o6 N°. 44.

Den 17^®" September was bepaald, dat de Artillerie der Garde deel
bleef uitmaken van de gewone Artillerie.
Na de terugkomst des KONINGS, was het eerste besluit, de artillerie van de

Garde betreffende, dat van den 2,

November, waarbij bepaald werd, dat de Compagnie

Artillerie te Voet eene Compagnie Rijdende Artillerie zoude worden; (aanleiding tot dit
Besluit was 's KONINGS tevredenheid over de dienstverrichtingen zijner Garde gedurende
de campagne in Duitschland). (Mémoires F. C. LIST).
Den

December 1806 werd de op te richten Compagnie Rijdende Artillerie

N°. 3 voorloopig aangewezen voor den dienst bij de Garde.
De 2^° Compagnie Garde-Artillerie zoude eerst worden opgericht, wanneer uit de
drie Compagnieën Rijdende Artillerie, eene keuze kon worden gedaan.
Bij besluit van i Maart 1807 werd de Compagnie Artillerie te Voet getransformeerd

in eene Compagnie Rijdende Artillerie (waarbij ingedeeld 10 adelborsten) aan te vullen
door personeel van de drie Compagnieën Rijdende Artillerie. In tijd van vrede behoorde
eene Trein-Compagnie tot de Garde.
In tijd van oorlog zoude de Artillerie der Garde bestaan uit i Compagnie Rijdende
Artillerie en 2 Trein-Compagnieën.

Eindelijk werd den 7'^'=" October 1807 aangaande de Garde-Artillerie bepaald:
„De Rijdende Artillerie bestaat uit i Compagnie (waarbij 10 adelborsten) en 1
Compagnie Trein."

In het Naam- en Rangregister der Officieren van de HoUandsche Armee in dienst

van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING VAN HOLLAND enz. (1806) vinden wij de
volgende indeeling voor de Compagnie Garde-Artillerie. (Zie bladz. 25.)
In de Mémoires van een voormalig hoofdofficier der Artillerie lazen wij, dat aan

den Commandant der Compagnie dd. 12 November 1807, de order werd verstrekt om
de Artillerie der Garde tot Rijdende Artillerie te vormen. Geen der Officieren en man
schappen hadden ooit bij dit wapen gediend.

De organisatie kwam tot stand. Nu moest er een Exercitie-Reglement worden

opgemaakt, omdat bij de" Rijdende Artillerie van linie geen bepaald vastgesteld Regle
ment bestond.

Toen het Ontwerp-Reglement gereed was, verzocht de Commandant der Compagnie
aan Z. M. om de ontworpen exercitiën door Zijner Majesteit's Adjudant, den Kolonel
BODE in het Kamp van Zeist te doen beoordeelen. Dit verzoek werd toegestaan.
De Kolonel BODE maakte op den aangewezen dag zijne aanmerkingen, die door
den

/

Luitenant F. C. LIST werden opgeteekend.
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GARDE

ARTILLERIE.

1 Kapitein C. A. Gunkel,
2
M. A. Kuijtenbrouwer

28 J^mij 1805.
28 Meij 1801.

T f

EERSTE LUITENANTS.

J. C. van Winter,

10 Sepi. 1799.

F. A. de Ranitz,

6 Dec. 1803

fj

TWEEDE LUITENANTS.

M. de Vries,

11 Fe^. 1

C. F. List,

5 Ttihjl

J, Paravicini de Capelli (« ia suite)

24 Dec,

'
1805.

In het Naamregister der Officieren van de Koninklijke Hollandsche Armee over het jaar 1807,
vinden wij daarentegen vermeld:

COMPAGNIE ARTILLERIE.

STAF,

R. Luit. Col. Gunckel, (Carel August) 24 Nov. 1806
ifte Luit. Qiiartm. Jong, (J. P. de) 26 Sept, 1799
KAPITEINS.

— Kuytenbrouwer, (Martinus)
Winter, (Jan Cornelis van)

29 Octob. 1804
11 Dec. i8o6

EERSTE LUITENANTS.

— Ranitz, (Willem Hendrik de)
Vries, (Martinus de)

6 Octob. 1803
11 Dec. 1806

LUITENANTS.

List, (Willem Carel)
Keyzer, (Dirk)

5 Julij 1802
11 Dec 1806

LIEUTENANT WAGrTMEESTER bij de
ADELBORSTEN.

Nuy, (Hermanus)

20 Mei 1807

N.B. De voorletters van LIST waren F. C (FREDERIK CAREL); de naam WILLEM is dus een drukfout.
R = Ridder.
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Naar aanleiding van de gehouden Inspectie werd er door den Commandant der Garde Rijdende Artillerie
een nieuw Ontwerp-Reglement voor de exercitiën der geheele Rijdende Artillerie ingediend-dit heeft tot op
het tijdstip, dat de Rijdende Artillerie bij de Fransche Keizerlijke Garde werd ingelijfd, tot leidraad gediend.

ET geschut bij de nieuw geformeerde Compagnie
Rijdende Artillerie bij besluit van 23 Februari 1807
ingedeeld, bestond uit:
2 korte metalen kanonnen a 12 tC,
2

>

>

idem

k 6 "ffi, en

2 houwitzers a 24 TC ijzer.
De Commandant der Garde-Artillerie oordeelde de

kanons a 12

geheel ongeschikt voor de Rijdende Artillerie,

zoowel uithoofde van het te groote kaliber als van de
groote zwaarte.

Zij werden echter behouden, want we lezen in de
Mémoires, dat later op voorstel van den Kolonel DEMARCY,
die over de Garde Rijdende Artillerie eene Inspectie had
gehouden, aan de Divisie zelfs 4 kanons a 12
werden
toegevoegd.
De teekeningen van de kanonnen zijn te vinden in

„de Verzameling van Platen, betrekking hebbende op de
Nederlandsche

Artillerie in de 16", 17*= en 18"^ eeuw."

(Breda 1861).

Bij Koninklijk decreet van den 26^^^" December 1807
werd bepaald, dat de onderofficieren en soldaten der Rijdende
Artillerie een sabel en pistool zouden dragen (Gedenkboek
bladz. 23).

De beschrijving van de hieronder vermelde sabel en het

pistool, vinden wij in G. A. GEISWEIT VAN DER NETTEN:
„Onderrigt wegens het Schiet- en Zijdgeweer, ten dienste der
Koninklijke Hollandsche troepen," waarvan de eerste druk ver
scheen in 1810 (vóór de inlijving). Na het herstel van
Neerlands onafhankelijkheid werden in 1814 de nog voor

handen exemplaren voorzien van eene aanbeveling van den
Commissaris-Generaal voor het Departement van Oorlog, die
achter het titelblad werd geplaatst.

Lichte Cavalerie-Sabel M. 1807.
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De Cavaleriesabel M. 1807 N°. 3 (De Uniformen bladz. 69) diende tot bewapening* der GardeHuzaren en Garde Rijdende Artillerie.

De Cavaleriesabel M. 1807 N°. 4 diende tot bewapening der lichte Cavalerie en Rijdende
Artillerie. De sabels werden eerst in 1809 uitgereikt. De teekening op bladz. 26 geeft een voldoend
overzicht van de samenstelling.

De kromme kling, hol geslepen, had eene lengte van „2 voet, 8 duim, 6 lijn".
Het gevest evenals het rugstuk was van koper; het had 2 zijstangen, om de greep het
omdraaien te beletten.

De greep van hout, met zwart paardenleder overtrokken, had twee nagelkoppen; de scheede
was van sterk ijzerblik.
Cavalerie-Pistool Model 1807.

De sabel voor de Garde Rijdende Artillerie verschilde eenigszins van die van der gewone
Rijdende Artillerie,

De kling was van denzelfden vorm, doch iets meer gebogen; gevest en beslag waren van geel koper.
Het gevest was van denzelfden vorm, met uitzondering, dat de voorbeugel van boven breeder
was en van voren tot versterking een driekanten rug rechthoekig op de stootplaat had, naar boven

eenigszins uitbuigende; de stootplaat eindigde in een knop, tei*wijl de doorsnede der ovale zijstangen
driekantig was.

De Hongaarsche greep was van hout, met zwart leder overtrokken en met gedraaid koperdraad
omwonden.
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De houten met leder overtrokken scheede, had zeer lange onder- en bovenhanden, waarop
banden met ronde knoppen tot doorlating der ijzeren ringen.
Voor zoover het leder zich uitstrekte, had de scheede koperen schenen; van onderen eene

groote ronde sleepplaat.
Ten strengste was het verboden de sabels te laten sleepen.
Omtrent het Cavaleriepistool Model 1807 (zie de schetsteekening bladz. 27), dat voor alle troepen
te paard diende, zij medegedeeld, dat het eene korte, aan vijf zijden afgeplatte loop had en een rond
slot met koperen pan.

Van koper waren: de bovenhand, de zijplaat, de beugel van den aftrekker en de kap.
Van ijzer: de aftrekkerplaat en de band van de greep.
De stalen laadstok had een spijkervormigen knop.

Het model werd eenigszins veranderd ten opzichte van den bovenhand.
Aangaande de kleeding, de uitrusting en het harnachement het volgende:
Den 27^^f^» Juli i8o6 was bepaald, dat het Leger voorloopig de bestaande uniform zoude
behouden, behoudens enkele uitzonderingen.

De onderscheidingsteekeningen voor Officieren werden den

September d.a.v. vastgesteld.

(De Uniformen bladz. 75).

MTRENT de uniform der Garde-Artillerie was bepaald, dat die der Artillerie te Voet en der

Rijdende Artillerie, onveranderd zoude blijven.

Op den 2 2^'^" November werd voor de Rijdende Artillerie der Garde gelast, en
surtout gekleed, de nestel te dragen. De bepaling, op den
December 1806 voor de GardeArtillerie (te paard en te voet) gegeven, luidde: „De uniform blijft zooals deze is, doch die te paard
heeft bovendien brandebourgs (lissen) en nestels."

De Compagnieën delite van de Garde heetten Keurcompagnieën en de manschappen daarvan
adelborsten.

Den
Maart 1807 werd bepaald, dat de bestaande uniform der Garde-Artillerie behouden
bleef; donkerblauwe frak (i) en pantalon, rood vest, doch met bijvoeging der passementen (gele be

zetsels) en van berenhuiden mutsen, gelijk aan die der Garde-Jagers. Zie de teekening van de Officier
der Garde Rijdende Artillerie bladz. 29. (De muts van de Grenadiers te paard, was gelijk aan de Jagermuts).
De Officieren moesten nestels dragen.

De Uniform van den Trein der Garde bleef onveranderd. De Onderofficieren en minderen

werden bewapend met geweer en sabel.
Voor den Trein was den 10^^" Februari 1807 nog voorgeschreven, dat de Treinsoldaten eveneens

in laken gekleed zouden zijn en tot distinctie de brandebourgs (lissen) zouden dragen.
(I) In het werk „De UnUbrmen enz." staat dolman; waarschijnlijk wordt bedoeld frak.
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Aangaande de bevolen uniformverandering bij de Garde Rijdende Artillerie, lezen wij in de
Mémoires van den Commandant der Garde-Artillerie het volgende:

„Bij ZIJNE MAJESTEIT mij met de nieuwe uniform moetende vertoonen, die na die der
husaren geleek, omdat de rijdende artillerie van linie ook zoodanig gekleed was, zoo werd ik dien dag
ter tafel genoodigd om mij aan eenige Officieren van rang te laten zien; aan tafel gezeten vroeg
Z. M. mij, wanneer de officieren deze hunne kleeding en equipement zouden betaald hebben, waarop
ik antwoordde, dat daarmede wel jaren zoude kunnen verloopen, vooral daar geene van deselve
bijzonder fortuinen bezaten. Verder vroeg Z. M. mij of zij goed gemonteerd waren, waarop ik
aanmerkte, dat zulks over het geheel genomen wel beter mogt zijn, waarop
de Kolonel-Generaal der Garde TARAYRE mij zeide, dat hij in den
Veldtogt van Hanover gezien had, dat de Officieren goede paarden bereden,
en ik daarop antwoordde, dat destijds de artilleristen te voet waren, de
paarden die snelheid niet behoefden te bezitten, welke voor de Rijdende
Artillerist een hoofdvereischte is.

Z. M. gelastte mij nu, om des anderen daags eenen staat aan
haar ter hand te stellen met hét bedi'ag der uitgaven voor ieder Officier,
en hetwelk dan ook tengevolge had, dat door een zeer ruime gratificatie
de Officieren hunne schuld genoegzaam konden dekken.

Na de tafel nam de Kolonel-Generaal TARAYRE mij in den arm
en zeide, dat ik van de goedheden van Z. M. geen misbruik mogt maken,
waarop ik antwoordde: niet in staat te zijn om aan Z. M. onwaarheden

aan te geven."
Het geheele Wapen der Artillerie had den 17'^en September 1806
de benaming gekregen van Koninklijk Korps Artillerie en Genie, doch
eerst bij besluit van den
December 1807 N''. i werd de samenstelling
daarvan vastgesteld.

Den
November 1806 werd de Rijdende Artillerie een zelfstandig
Regiment van 2 eskadrons, te zamen 4 Compagnieën, waaronder die der
Artillerie 4 cheval de la Garde Officier.

(Naar eene schels).

Garde en 2 Compagnieën Trein.

Alles zou echter op den bestaanden voet blijven. Niet alleen had de uitbreiding niet plaats, doch bij
beschikking van den Minister van Oorlog,(Staatsraad D.VAN HOGENDORP)van den r
December werd
op last des KONINGS bevolen, dat te rekenen van den
dier maand het Regiment Rijdende Artillerie
werd opgeheven; het besluit werd echter den
d.a.v. ingetrokken (VAN SYPESTEIN bladz. 78}.
In plaats van opheffing, werden den 21^^™ December 1806 aan den Luitenant-Kolonel BODE
de bevelen gegeven tot de oprichting eener derde Compagnie Rijdende Artillerie.
Met het oog op deze oprichting werd den 23^^'^" Februari 1807 ook eene nieuwe trein-compagnie
geformeerd (het geheele bataljon Artillerietrein zoude 8 compagnieën bevatten).
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RIJDENDE ARTILLERIE.
STAF.
Luit. Colon. R. Bode. D. E.

II Sept. 1806

Luit. Adj. l^amaar. P. A

31 Jan. 1807

Lt. Kwarim. Coerman. J.

28 July I795

Lt. Piqneur Sielaait. J.

30 Aug. 1805

Wieganofskie. G. J.

1802

van de

Lux. J. H. W.

1798

2de Clasfe.

Schaurich. J. J.

1806

Chirnrgyns

EERSTE KAPITEINS.

8 Jidy 1799

R Trip. H. R
Pistor. J. S,

29 Sept. 1806

Hogerwaard C. E
EERSTE LUITENANTS met rang
VAN KAPITEINS.
Petter. A.

Brienen van Oostrum. F. W. v.

29 Sept. 1806

Kuytenbrouwer. G. A.
EERSTE LUITENANTS.

D'Anguerand. Th. F. J.
Byleveld. A.

29 Sept. 1806

Paravicini de Capelli. E.
Worbert. L. J.

LUITENANTS.

Martuschewitz. J. F,

30 Dec. 1803

Rhemeii. A. J. W. H. van
dient a la Suite

13 Sept. 1805

Paravicini de Capelli. J. P.

30

Ampt. N. C.

Sarraz. J. A. H. de la
ICrahmer. C. F.

29 Sept. 1806
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Een nieuw decreet van i Maart 1807 bepaalde de sterkte der geheele Rijdende Artillerie op
4 Compagnieën, daaronder begrepen de Compagnie der Garde.
De Trein onderging eene groote vermindering; de sterkte werd den 3^^®" December 1807
teruggebracht tot i Compagnie.
Ingevolge het besluit van 26 December 1807 N°. i, reeds boven aangehaald, werd eindelijk
de samenstelling van het Wapen der Artillerie definitief geregeld.
Wat Rijdende Artillerie betrof, behoorden er toe:
4 Compagnieën te paard, waarvan een bij de Garde en de overige uitmakende eene Brigade
Rijdende Artillerie. Voorts in het geheel slechts i Compagnie Trein.
Elke Compagnie Rijdende Artillerie zou sterk zijn 5 Officieren en 78 manschappen.
De gedetailleerde opgaven der achtereenvolgende organisatie van het Wapen in 1806 en 1807
vinden wij in VAN SYPESTEIN Bijlage N°. 2 VI en VIL
In noot (2) VAN SYPESTEIN bladz. 78 vinden wij de bepalingen opgegeven, waaraan de
manschappen moesten voldoen, om bij de nieuw op te richten compagnie N°. 3 geplaatst te worden,
zoomede de samenstelling dier Compagnie.
Ook worden de Officieren genoemd, die -waren aangewezen om bij de nieuw op te richten
compagnie te dienen.
Het is ons niet bekend of de plaatsing bij de Compagnie werkelijk geschiedde.
Wel vinden wij in het Naamregister van het jaar 1807 voor de Rijdende Artillerie de op bladz.
30 vermelde indeeling.

Nog vinden wij aangegeven, dat bij besluit van 17 Januari 1807 werd bepaald, dat tot het
Zeeuwsch legioen zoude behooren eene Compagnie Rijdende Artillerie, ook Artillerie te Voet en het
1° Bataljon 5'' Regiment Infanterie van linie. De Compagnie Rijdende Artillerie zoude steeds in
Zeeland garnizoen houden.

De Indeeling was de volgende:
COMPAGNIE RIJDENDE
ARTILLERIE.
EERSTE KAPITEIN.

Weytlandt. J. H.

21 Maart 1807

EERSTE LUITENANTS.

Renno. J.

29 Octob. 1804

Straube. W. J. B,

21 Maart 1807
LUITENANTS.

Kohier. J. F.

25 Ang.

1803

Verdoorn.

21 Maart 1807
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De Compagnie Rijdende Artillerie werd echter nooit geformeerd.

(Decreet van i Maart 1807): De Compagnie Rijdende Artillerie van het Zeeuwsch Legioen zal in tijd
van vrede worden afgedankt; m. a. w. vooreerst niet worden opgericht.
De vuurmonden bij de Rijdende Artillerie in gebruik, zoomede de indeeling per Compagnie
bleven dezelfde.

De bewapening met de Nieuw model sabel en het pistool, den
December 1807, werd reeds
bij de bewapening der Garde-Artillerie vermeld.
Na terugkeer van Z. M. werd omtrent de kleeding en uitrusting der Rijdende Artillerie op den
i8cien December 1806 bepaald, dat voortaan

alleen de kleine monteering gedragen zoude
worden. Sabeltasschen, waarop het com
pagniesnummer, werden ingevoerd.
De onderscheidingsteekenen voor onder
officieren en korporaals werden bepaald:
de chevrons geplaatst in schuine richting,
zooals bij de Franschen.
Alle Officieren, onderofficieren en min
deren die op den 8^^®" Januari 1807 nog
in het oud-model gekleed waren, waren
verplicht de nieuwe uniformen aan te nemen.
Bij besluit van 13 Februari d.a.v. werd

nog omtrent het harnachement bepaald, dat
de waltrappen vervangen werden door
schabrakken, terwijl bij den trein de rijkussens vervangen werden door zadels, en
de Officieren en Onderofficieren schabrakken

zouden hebben als bij de Rijdende Artillerie ;
Kanonnier 1807—iSio, het gewcer bij den Trein werd alleen op
(Commerz Bibliotheek

Hamburg).

,

,

.,

wacht gebruikt.

Trompetter en Officier 1S07—rSio,
(Commerz Bibliotheek Hamburg).

In de onderscheidingsteekenen voor de Officieren werd bij besluit van den
eenige verandering gebracht, voornamelijk voor de

Maart weder

en 2^® Luitenants. (De Uniformen bladz. 79).

De sjerpen voor de Officieren werden afgeschaft (niet te verwarren met de Huzaren-Sjerpen).
De schako's werden bij de Rijdende Artillerie, ook bij die der Garde, den 275^®'^ April ingevoerd.
In het Gedenkboek werden door ons op bladz. 23—26 in hoofdzaak de voornaamste bepalingen
opgegeven, de kleeding en uitrusting betreffende, uit het tijdvak 1806—1810.

Deze komen voor de Rijdende Artillerie van linie vrij wel overeen met hetgeen hieromtrent
nog nader bekend werd.

Huzaar van het 2" Regiment.

RADENDE ARTILLERIE 1806 l8o8.
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De beschrijving van de kleeding der Garde Rijdende Artillerie op bladz. 25 was echter foutief
en zal thans hieronder nader worden besproken.

Ook werd er abusievelijk op i Maart geschreven over de Rijdende Artillerie der Garde ; deze
was toen nog niet geformeerd.

De data van invoering werden niet altijd vermeld^ deze konden thans worden aangevuld; uit
de mededeelingen blijkt, dat de onderschriften onder de verschillende teekeningen niet juist waren; het
jaar 1806 moest 1807 zijn.

Op bladz. 23 werd er op gewezen, dat na 1807 niet veel teekeningen van Rijdende Artillerie
bestonden. Zulks scheen werkelijk het geval.

Sedert ontdekte de gepensionneerde Majoor A. C. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG

echter nieuwe teekeningen betreffende het Wapen der Rijdende Artillerie onder het Koninkrijk Holland,
en was zoo welwillend ons die ter reproductie af te staan, zoodat wij in staat zijn nu van dat tijdvak
een meer volkomen beeld te geven.

De origineele teekeningen in het archief van den Majoor Baron SNOUCKAERT berustende,
zijn 33 in getal, waaronder:
I® Een Rijdende Artillerist der Garde.

2® Een

»

»

3® Een

»

»

van linie 2^® Compagnie.
»

»

3^c

,

4® Een Huzaar van het 2'^® Regiment (vroeger Regiment Huzaren).
Uit de I® teekening bladz. 37 zou men het volgende kunnen besluiten:
De Garde Rijdende Artillerie droeg van af het laatst van 1807:

Een schako, met gelen bovenhand en koperen rand aan de klep, gele vangsnoeren, lis en
knoop, zwarte cocarde, karmozijnroode pluim en verder voorzien van een koperen stormketting.

Donkerblauwe dolman met 5 rijen gele koperen knoopen, door tressen verbonden; geel band
langs de naden van borst en rugstuk; roode kraag met gele figuurtres en band; roode opslagen met
geel band en gele figuurtjes op de benedenmouwen.
Karmozijnroode sjerp met gele schuivers en kwasten.
Blauwe collant-broek met gele banden op de buitennaden, van achteren naar elkander boogsgewijze
toeloopende; voorts met Hongaarsche knoop en geel treswerk aan de voorzijde boven elke knie.
Gele handschoenen, a la hussarde.

Halve laarzen met koperen sporen.
Geel lederwerk (patroontasch-bandelier, sabelkoppel, sabeltaschriemen en sabelkwast).
De sabel van den kanonnier op de teekening was nog oud-model. Wij vermeldden reeds, dat

de sabels M. 1807 eerst in 1809 werden uitgereikt.
De Garde-Infanterie en Cavalerie was gekleed in het wit met uitmonstering van karmozijn en
geel. Mogelijk kreeg de Rijdende Artillerie daarom ook hoofdzakelijk de gardekleuren (geel en
karmozijn).
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De Garde Rijdende Artillerist op de teekening heeft geen knevel, wel bakkebaarden; het dragen
van den knevel was bij de linietroepen verboden.

Aangaande de kleeding der Rijdende Artillerie van linie valt, behalve het op bladz. 24 en 25
Gedenkboek reeds gemelde, niet veel meer te zeggen.

Uit de teekeningen 2 en 3 bladz. 41 valt nog het volgende op te merken:

De pluim was karmozijn-rood; de schako van den kanonnier behoorende tot de Compagnie
N". 2, was voorzien van eene pluim voor het midden van het hoofdtooisel aangebracht; bij de
Compagnie

3 waren de pluimen aan de linkerzijde geplaatst; de lis der cocarde was rood.

De schako's waren voorzien van de verschillende nummers der compagnieën, de halve laarzen
van zwarte kwastjes en vaste koperen sporen.

Door de beide kanonniers werd nog een sabel oud-Model gedragen met zwarten sabelkwast.
Ten einde de overeenkomst te doen zien tusschen de uniform a la Hussarde en die der Rijdende
Artillerie, gaven wij nog eene reproductie van de teekening N°. 4 bladz. 33.
Het kenmerkend onderscheid in de kleeding bestaat in de Ideur van pluim, sjerp en leder
goed, het treswerk op de kraag, boven de mouwopslagen, in de Hongaarsche knoopen op de broek en
in de giberne en sabel.

EN duizelt, wanneer men al de bepalingen leest, die door KONING LODEWIJK met
betrekking tot de invoering der verschillende uniformen werden gemaakt; de bevolen ver-

andeiinj^en volgden elkaar zoo snel op, dat vele nog niet zullen hebben plaats gehad,
toen weder andere aan de orde kwamen. Geen wonder, dat teekeningen uit dien tijd dikwerf niet
zijn overeen te brengen met de uniformbeschrijvingen. Doch ditzelfde zou zich ook in onze dao-en
&

voordoen ten opzichte van het wapen der Infanterie.

Eindelijk in het jaar 1808 werden de bepalingen betreffende de uniformveranderingen schaarscher.

Intusschen had KONING LODEWIJK zich ook onledig gehouden met de samenstelling van
een wetsontwerp betreffende militaire en burgerlijke onderscheidingsteekenen, hetwelk Z. M. den 1

December 1806 aan het Uitvoerend Bewind had aangeboden met de volgende overweging„Considérant que parmi les Etats Monarchiques, la Hollande est Ie seul, qui n'ait point dordre

de chevalerie; considérant que la Nation hollandaise est célèbre dans les annales du monde, tant par
Ie génie de ses habitants que par leur histoire militaire, et quil est de notre devoir de ne néalio-er
ö

&

.aucun moyen de lui conserver Ie rang et Ia considération dont elle a toujours joui: voulant en
conséquence instituer des récompenses publiques pour ceux de nos sujets qui se sont distingués, et se
distingueront dans toutes les classes, et notamment pour les officiers de terre et de mer."
Artikel I van bedoeld Wetsontwerp luidde:

„II sera créé un Grand-Ordre du Royaume sous Ie nom d'Ordre de l'Union, et en outre un
Ordre Royal des Mérites, destinés au civil et au militaire."

I

1

Garde Rijdende Artillerie.

RIJDENDE ARTILLERIE I 8o6—1808.

39

Bij besluit van den volgenden dag werd de instelling der beide orden vastgesteld, en bij besluit
van den

December werden de statuten bekend gemaakt.

In het Uniformboek bladz. 56 vinden wij de beschrijving der beide bovengenoemde orden, in

het HoIIandsch genaamd: de Orde van de Unie, en de Koninklijke Orde van Verdiensten.
Daar het Historisch Museum geene teekeningen bezit van de Ridderorden onder KONING
LODEWIJK ingesteld en slechts de Orde van de Unie als reliquie aanwezig is, achtten wij het niet
onbelangrijk de teekeningen dier verschillende orden in ons werk op te nemen, te meer daar vele
oud-Rijders in het Kapittel dier Orden (i) werden opgenomen.
De twee bij besluit van 16 December ingestelde orden werden vervolgens bij besluit van
14 Februari 1807 L. P. vereenigd in ééne Koninklijke Hollandsche Orde.
De statuten van de orden werden vastgesteld bij geheim besluit van denzelfden datum L. O.
,,Lordre Sera destiné a consacrer Ia véritable Union des Hollandais et a récompenser les services

rendus a la patrie et les mérites militaires".

Den 16^^^ Februari 1807 werd er overgegaan tot de plechtige installatie van de Ridders, in de
orde benoemd.

Wij geven hierbij terug, wat wij lazen in l'Histoire Numismatique du Royaume de Hollande par
Ie Comte MAURIN NAHUYS, waaruit wij zien, hoezeer KONING LODEWIJK gesteld was op praal
en luister.

„De bonne heure Ie retentissement du canon annonga aux habitants de la résidence la solennité

du jour

A dix heures tous les Chevaliers étaient réunis dans la salie du tróne; quelques instans après

S. M. la Reine apparut, tandis que la musique se fit entendre dans une salie voisine. Un peu plus
tard S. M. Ie Roi entra dans Ia salie, précédé et suivi des grands-officiers de sa maison. S. M. portait
un chapeau. a la HENRI IV et un manteau de velours bleu brodé en or; ses autres vêtements
étaient en satin blanc. A' Leur arrivée L. M. furent saluées de tous cótés par des vivats répétés.

Quand S. M. Ie R'oi eut pris place sur Ie tróne, Ie Grand-chancelier de l'ordre M. MAARTEN
VAN DER GOES VAN DIRKSLAND, prononga un discours plein d'élévation oü il exposa tout cc
que cette cérémonie avait d'auguste, et dans lequel l'amour de la patrie se trouva exprimé avec autant
d'énergie que deloquence.

Avant de distribuer les décorations S. M. appela les Chevaliers pour prêter serment, et leur
adressa, avec dignité, ces paroles solennelles:

„Chevaliers, témoins de 1 etablissement du gouvernement et de l'existence politique de votre

j-pays, vous avez recueilli et recueillez aujourd'hui que vous êtes appelés et réunis autour du tróne, Ie
> fruit des travaux, du courage, de Ia persévérance de vos aïeux, de leurs glorieux succès dans les
»sciences, les arts et tout ce qui peut illustrer une nation. Venez dond jurer de remplir leur attente,
»de vivre et de mourir en bons, fidèles et loyaux chevaliers, de vous consacrer entièrement au service
(1) De teekening van de eerst ingestelde Orde der Unie is niet bekend; de teekening van Orde Royal des Mérites gaven wij reeds in
het Ie Deel.
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sde votre Rol et de votre patrie, toutes les fois qu'ils en auront besoin, d'avoir constamment peur règle

>de conduite la loi fondamentale de l'ordre: Doe wel en zie niet om. (Fay ce que doy, advienne que
jpourra). Vous Ie jurez?"
Dès qu'ils eurent prêté serment, les Chevaliers appelés l'un après l'autre, par Ie Ministre VAN
DER GOES, Grand-cliancelier de l'ordre^ vinrent s'agenouiller au pied du tróne et regurent des mains
du Roi la décoration de l'ordre que M. BRANTSEN, Grand-Maitre des cérémonies présenta a S. M.
sur un plat d'or.
La solennité dura deux heures et demie. Le tróne était érigé sous des draperies de cramoisi a
franges d'or, et parsemées d'abeilles; Ie bas fond du dais était d'hermine et présentait les armes du

Roi. Les marclies du tróne étaient couvertes d'un drap vert; des deux cótés étaient rangés les grandsofficiers de Ia. couronne, tandis que les pages étaient assis sur les marches. Au devant du tróne

s'élevait un autel, d'un style antique, sur lequel était placé Ie Saint-Evangile. Les Chevaliers occupaient
des bancs placés en amphithéatre en face du Roi. La tribune, oü se trouvait la Reine avec les Princes

ses enfans et ses dames d'honneur, était placée au cóté gauche du tróne et ornée d'une draperie rouge,
a franges d'or. Les Chevaliers quï remplissaient des fonctions dans I'État ou dans l'Armée étaient en
grand costume, les autres en gala.

A'^uatre heures de l'après-midi, les Chevaliers se réunirent dans Ia salie du théatre^ arrangée a
eet effet, oü un splendide festin leur fut offert. Ce local était décoré d'une manière, trés élégante.
Le fond représentait un péristyle; dans un tableau transparent, qui fermait cette colonnade, paraissait
la croix de l'ordre Royal, entourée d'un eerde rayonnant. Des lumières bien distribuées éclairaient la

salie. Les commandeurs, dont le nombre était alors de 35, prirent place aux premières tables; les
Chevaliers occuperent les autres. A ce banquet, le Grand-chancelier de Tordre porta des santés au
Roi de Hollande, ó la Reine, aux Princes leurs enfans, 4 1'Empereur NAPOLÉON I, a la prospérité
de l'ordre, au beau sexe, et a l'amitié.

Tous ces toasts furent accueillis par de vives acclamations, auxquelles prirent part toutes les
dames qui pai'aient les loges et dont la présence embellissait encore cette fête".

Daar Eendracht als de grondslag van de Orde werd aangemerkt, bepaalde de KONING
bij besluit van 23 November 1807, om zulks nog meer te doen uitkomen, dat de Orde den naam
zoude dragen van Ordre Royal de TUnion (Koninklijke Orde der Unie) en werden er aan de ridderorde
eenige kleine veranderingen aangebracht.

Behalve het in ,,De Uniformen op bladz. 3Ó aangaande deze orde vermelde, werd gedurende
de ceremoniën door de Ridders Grootkruis nog gedurende eenigen tijd het lint gedragen met het
devies: „Eendragt maakt magt." —

Van het Grieksche Kruis, dat door de commandeurs op de linkerborst gedragen werd, bestaan
twee modellen, die eenigszins in vorm verschillen. Op het eene kruis bevinden zich de letters van het
devies der Orde, D. W. E. Z. N. O., het andere kruis heeft in het midden eene roset.

Het eerste kruis wordt door KONING LODEWIJK in zijne „Documents historiques" beschreven.

Rijdende Artillerie van linie 1807.

m
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Bij* besluit van 6 Februari 1808 N®. 8 werden de statuten der orde nog nader vastgesteld.
Art. 19 bepaalde:

„Er zal jaarlij'ks en zooveel mogelijk op den zestiende February, in ons Koninklijk paleis te
Amsterdam, eene plegtige bijeenkomst zijn.
In deze bijeenkomst zullen de Grootkruissen de halsketen der Orde dragen en de Ridders, die
den eed nog niet zullen hebben afgelegd, zullen dezelven in onze handen afleggen.

Er zal door den Redenaar der Orde eene geschiedkundige Rede gehouden worden, betrekkelijk
tot de daden der Ridders, die zullen hebben uitgemunt.

Men zal in die Rede de verliezen, die de Orde zal hebben geleden, aanhalen, de namen en den
ouderdom der overledene Ridders opgeven, en eindelijk op eene beknopte wijze doen kennen de
voornaamste trekken, die hen in hunne loopbaan prijzenswaardig gemaakt hebben."
Bij besluit van 15 Juni 1808 bepaalde de KONING, dat het jaarfeest der Orde niet den
Februari doch op 's KONINGS Verjaardag zoude gevierd worden.
Het Historisch Museum ontving den zótten Maart 1891 ten geschenke van den Hoogwelgeboren
Heer Jhr F. J. R. TINDAL te Arnhem, zoon van den Oud-Commandant der Rijdende Artillerie een
ridderkruis van de Orde der Unie, toebehoord hebbende aan den Generaal der Infanterie RALPH

DUNDAS TINDAL, vader van Baron DANIËL en Jonkheer LEONARD JEAN TINDAL. De
decoratie werd ontvangen zonder lint.
Overigens bezit het Museum uit dit tijdvak geen HoUandsche decoratiën, toebehoord hebbende
aan Oud-Rijders.

Wel zijn in ons bezit de aanstellingen van den Generaal-Majoor P. IN DE BETOU en van

den Kolonel D. E. BODE, tot Ridders der orde van Verdiensten, beide aanstellingen gedateerd
La Haye, Ie 7 Janvier 1807.

Op het portret van den Kolonel BODE dat door ons reeds in het I? Deel werd gegeven, zien
wij den Oud-Commandant der Rijdende Artillerie versierd met de Orde van de Unie.

Op de Naamlijst van de Officieren, Onderofficieren, korporaals en manschappen der Rijdende
Artillerie, die zich onder het bestuur van KONING LODEWlJK bijzonder hebben onderscheiden, welke
lijst door ons als facsimilé op kleinere schaal gegeven wordt, worden nog als Ridders van de Orde
van de Unie genoemd:

LODEWlJK JAN WORBERT,
Luitenant; FRANgOIS WILLEM VAN BRIENEN VAN
OOSTEROM, Kapitein; CHRISTIAAN EVERHARD JOHAN HOGERWAARD, Kapitein; HENDRIK
RUDOLF TRIP, Kapitein; F. C. LIST, Kapitein.
Het Museum bezit geen eereteekenen door KONING LODEWlJK toegekend aan Onderofficieren,
korporaals en minderen voor langdurigen dienst of roemrijk gedrag in den strijd.

Om volledig te zijn, willen wij de door KONING LODEWlJK ingestelde eereteekenen hier in
het kort vermelden.

Reeds was den 17^^®" September 1806 bepaald, dat ook aan Onderofficieren en soldaten, die
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het meest zouden uitmunten, de Orde der Unie zoude worden toegekend, en dat degenen, die zich
opnieuw verbonden, eereteekenen zouden ontvangen. Die eereteekenen zouden volgens besluit van
I Maart 1807 bestaan uit chevrons, waaraan eene verhoogde soldij was verbonden.
De chevrons waren gebogen (✓N.) in tegenstelling van de onderscheidingsteekenen voor de
verschillende graden (x^)i die in schuine richting van naad tot naad liepen.
Lang bleven deze onderscheidingsteekenen in gebruik.
Over de in 1808 ingestelde Medaille voor Dapperheid en het nog bij de chevrons gevoegde
onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst, spreken wij later.

V)!

Koninklijk Groot-Zegel.

RIJDENDE ARTILLERIE I 8o6

1808.
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OOALS reeds door ons werd medegedeeld, had de
Compagnie Rijdende Artillerie den
24sten September Leiden verlaten. Het depót bleef voorloopig daar gevestigd, doch werd

den 27^^^" December naar Haarlem overgeplaatst. Hier bleef het tot den

December

1807 en keerde toen te 's-Gravenhage terug.

De Compagnie Rijdende Artillerie lag toen ook aldaar in garnizoen. Op 's KONINGS last was
deze den 13'^en juni 1807 naar Rotterdam gemarcheerd, om op het eerste bevel onder de orders van
den Luitenant-Kolonel BODE, naar Walcheren op te rukken, indien door de Engelsclien eene landing
mocht worden beproefd. Zij bleef daar tot den 19^®" Augustus 1807 en kreeg toen bevel weder naar
's-Gravenhage terug te keeren.
Tijdens de Garde (dus ook de Garde-Artillerie) in 1807 in 's-Gravenhage vereenigd was,

heerschte er onder de Officieren een uitmuntende geest. Vele Officieren traden
genootschappen onder goedkeuring der Chefs.
Ook de KONING toonde zich zeer ingenomen met alles wat voor algemeene
Officieren dienstig was.
Dat de Garde Rijdende Artillerie de Residentie verliet, vond zijne aanleiding
's KONING's zoon NAPOLEON KAREL, den ERFPRINS, die den 5^^" Mei 1807

toe tot geleerde
ontwikkeling der
in den dood van
te 's-Gravenhage

aan de kroep overleed.

De KONING kreeg tengevolge van het geleden verlies een tegenzin om in de Residentie te blijven.
Amsterdam maakte daarvan gebruik, om den KONING het Stadhuis tot paleis aan te bieden,

onder belofte het daarvoor in te richten. Het aanbod werd aangenomen, en terwijl het Stadhuis, dat als
Raadhuis zijn gelijke niet heeft, doch voor Paleis nu nog veel mist, de noodige veranderingen onderging,
vertrok de KONING met zijn hof naar Utrecht, alwaar eenige huizen voor een tijdelijk verblijf waren
aangekocht en ingericht. Zoodra het paleis te Amsterdam gereed was, werd Utrecht verlaten. Den

September 1808 hield de KONING zijn plechtigen intocht in de hoofdstad. De Rijdende Artillerie
der Garde deed daarbij dienst als Cavalerie, doch ging daarna voorloopig naar Haarlem en kwam
eerst te Amsterdam in garnizoen toen de kazerne en stallen in gereedheid waren gebracht. De intocht

te Amsterdam gaf aanleiding tot vele militaire schouwspelen en feesten, waarbij veel pracht werd
ten toon gespreid.

(Mémoires F. C. LIST en W. J. VERKOUTEREN).
Wij keeren thans tot de Compagnieën Rijdende Artillerie N°. i en 2 terug, die na den terug
keer van KONING LODEWIJK in Duitschland achterbleven, en zullen achtereenvolgens in de gelegen
heid zijn, om nog meerdere bizonderheden mede te deelen aangaande de officieren, die in 1807 bij de

geheele Rijdende Artillerie waren geplaatst geworden, en wier biographie nog niet werd geboekstaafd.

■%

WmM

s
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LVORENS den zoo rampspoedigen oorlog van 1806 te beginnen, had Pruisen gerekend
op den bijstand van Rusland en Zweden, doch was nog voor deze mogendheden konden
te hulp komen door NAPOLEON's snelle bewegingen verrast en overwonnen geworden.
FREDERIK WILLEM III vroeg te Sommerda eene wapenschorsing, doch dit
verzoek was door NAPOLEON, afgewezen, terwijl hij weigerde, om de vernederende vredesvoor
waarden (voorloopige afstand van alle landen tot aan den Weichsel met de vestingen, nog niet door
de Franschen bemachtigd, en het weren der Russen, die ter huipe van Pruisen in aantocht waren)
te wijzigen.
Het Koninklijk gezin moest allengs wijken naar de uiterste grenzen der Monarchie, en de
Fransche legers rukten voorwaarts om de zegevierende wapenen tegen de Bondgenooten te wenden.
NAPOLEON verliet den 25^^^" November Berlijn en trok naar Posen, alwaar eene deputatie

van Poolsche afgevaardigden tot hem kwam, die uit naam hunner landgenooten hem begroetende,
hunne hoop te kennen gaven, dat door zijn toedoen, de onafhankelijkheid van Polen hersteld en de
wederrechtelijke verdeeling van dat land gewroken zoude worden.
Zonder zich omtrent de vervulling hunner verwachtingen stellig uit te laten, riep NAPOLEON
in algemeene bewoordingen de Polen te wapen. Talrijke scharen, door dappere bevelhebbers als
ZAJONCZEK, PONIATOWSKI en anderen aangevoerd, gaven aan deze roepstem gehoor. Pruisen
had een nieuwen geduchten vijand gekregen.
KONING FREDERIK WILLEM verzamelde alle nog beschikbare troepen nabij Koningsbergen
en riep het volk in Silezië ten strijde.
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ET hoofdkwartier van het VIIP Legerkorps, waartoe ook de Compagnieën

Rijdende Artillerie N°. i en 2 behoorden, en dat bestemd was, om tegen de
PZWA

Zweden op te treden, was na het binnenrukken in Zweedsch-Pommeren, op
dërTaó^ November verplaatst naar Schwerin.
Op den 12^®" December 1806 kwamen het hoofdkwartier en de Divisie GRANDJEAN (waarbij de Compagnie Rijdende Ai'tillerie N*". i en het 2^ Regiment Huzaren)
te Anclam en de Divisie DUPAS (waarbij de Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2 en
het 2® Regiment Kurassiers) bij Demming.

M

Aangaande de door de Compagnie N®. i afgelegde marschen en de tot den
27sten Januari betrokken kantonnementen, vinden wij in het Dagboek van BIJLEVELD
het volgende vermeld:
„27

November Bergendorf
Mühl

28
29

>

Gadebusch

30

>

Zwerin.

December i8o6.

Zwerin

I
2

>

Sterrenberg

3

>

Bitzou

4

>

Rostok

5 en 6

>

dito

7

»

Tissin

8

>

dito

9

y

Genau

10

y

Demin

>

11

12, 13, 14....30,

Anclam (aan
31 dito.

Januari 1807.
I, 2, 3

rjfiifeili

13, 14 dito."

Omtrent de stad Anclam deelt BIJLEVELD het volgende mede:
„De stad Anclam is klein, en grenst aan het Zweedsch-Pommersche, zoodat de
brug, welke over het riviertje de Peene legd en het Pruisch-Pommeren van ZweedschPommeren scheid half Zweedsch en half Pruissisch is, staande onze voorposten aan deze
zijde en de Zweedsche aan de andere zijde der brug, en alleen door eene barrière welke
op de brug stond van elkander gescheiden."

De Compagnie N®. i was verder: 15 Januari te Old- en Nieuw Cosenow^ 16, 17,
i8

25, 26 dito; 27 Januari te Anclam.
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Het VIIP Legerkorps onder den Maarschalk MORTIER trok den 2 januari 1807 bij Anclam
en Demmin de rivier de Peene over, teneinde de Zweden, die binnen Stralsund waren teruggetrokken,
nauwer in te sluiten.

BIJLEVELD verhaalt hieromtrent:

„Het was den 28^^'™ dat de geheele armee onder de orders van de Marchal MORTIER tot

eene Inspectie gecommandeerd was, dan nadat de armee zig verzameld had, wierd de barrière op de

brug opengehouden, en de Zweedsche voorposten wierden geattakeerd, wordende de post op de brug
gevangen genomen en de Zweedsche armee retireerde dien dag tot agter hunne eerste stad in Pommeren genaamd Greifswald, en den tweeden dag naar Straalsund aan de Oostzee, hebbende voorn:
Stad eene sterke vestin?".
O

De Compagnie Rijdende Artillerie N". i kwam den 28''=" Januari te Greifswald en den 29»'="
te Brandshagen voor Stralsund; zij bleef daar tot den

Maart.

MORTIER vertrok den 29^'=" Maart aan het hoofd van eene legerafdeeling, waarbij zich het
2° Regiment Hollandsche Kurassiers bevond, naar Kolberg en gaf het opperbevel over de voor Stral

sund blijvende troepen, bestaande uit 2 Eransche Infanterie Regimenten, en van de Hollandsche troepen
het 2= en 7' Regiment en het P bataljon van het 8= Regiment Infanterie, het 2' Regiment Huzaren
en de 2 Compagnieën Rijdende Artillerie, aan den Generaal GRANDJEAN overl
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IJLEVELD schrijft:

„Nadat wij geduurende dat de Armee voor Straalsund lag verschelde
maaien, op de voorposten met hunne kanoneerbooten in affaire geweest
waren, als ook hun bij verscheidene uitvallen teruggedreeven hadden, zoo attaqueerde
ons den

April, met eene zeer groote overmagt, waarop wij volgende retraite maakte :

1 Greifswald.
2 Anclam.

3 dito.
4 Ukermunde.

5 dito.

Den 6*^®" des morgens waren de Zweden met eenige vaartuigen geconvoyeerd door
agt kanoneer-chaloupen met landingstroepen aan boord van Greifswald in het Haft bij
Ukermunde aangekomen; ik wierd hierop met Een kanon a 6 ü' en een houwitzer

gedetacheerd om hun het debarkeeren te beletten en vervolgens de retraiie van de
armee te dekke^i. Zij hadden reeds troepen gedebarkeerd, die zig egter nadat wij eenige
schooten gedaan hadden, weder embarkeerden en afhielden; wij deden 30 schooten
waarvan verscheidene in hunne schaloupen vielen.
6 Valkenwalde.

7 Stettin.

8 dito geavanceerd op
9 Pasewalk.

10, II, 12 .... 14, 15 dito."

De voorposten der beide armeeën stonden toen tegenover elkaar.

In een eigenhandig door den Kapitein HOGERWAARD geschreven brief, gedateerd
Stettin 8 April 1807, ons door den Kapitein-Ingenieur C. E.J. DE LILLE HOGERWAARD
. ter inzage gegeven, vonden wij aangaande het vertrek van den Maarschalk MORTIER

en de op de volgende dagen tot en met den 7'^"^ November plaats gehad hebbende
gebeurtenissen het volgende vermeld:
„Onze Compagnie brak van Brandshagen op en marcheerde tot onder de muren van
Straalsund alwaar wij ons campeerden. Tot eene andere destinatie was de Marechal

MORTIER met het grootste gedeelte van onze klijne armee op rijs gegaan zodat wij
tussen de 4 en 5 duizend man sterk bleeven, hetwelk in comparatie der vijandelijke armee
die in de stad zig bevond in geen aanmerking kwam daar dezelve 14000 man sterk was.
Wij moesten altijd gezadeld en gespoort onder de blote hemel staan blijven tot dat ons de

Zweeden de volgende morgen attaqueerden met eene groote overmagt. Wij verdedigden
ons hartnekkig en sloegen ze in de vesting terug, dan de volgende morgen verdraayde
de kans en nu was de beurt aan ons om geslaagen te worden, al wat de vijand aan
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weerbare mannen uit de stad konde brengen kwam te voorschijn. Wij hadden verschydene werkjes opgesmeeten die met woede verdedigt werden, dog wij verloren den eene voor de andere; nu werd onze
linkervleugel geforceert en wij in gevaar van overvleugelt te worden.
De Generaal gaf order tot de retraite die in de beste orde geschiede, ik moest met mijne Compagnie
de retireerende armée dekken, de eerste beste positie koos ik uit, sloeg mij met de vijand gedurende een
geruimen tijd woedend, dwong dezelve onze afmars te respecteeren. Vier andere stukken Canon kwaamen
nog tot assistentie en nu marcheerden wij af tot in de ruimte, hier waagde de vijand ons op nieuw te
overvleugelen; met alle snelheid zo schielijk het de vermoeyde paarden doenlijk was bragt ik de tien stukken
Canon hem onder de neus, en had het geluk hem andermaal tot stilstaan te dwingen; van dit oogenblik

schonk men ons geruste afmars wij trokken op Grijfswalt, de nagt bleef alles in slagorde staan, de volgende
morgen volgden ons de Zweeden tot voor de stad ook bragten zij enige oorlogsvaartuigen op onze zijde,

ik zond de L' CHRAMER met stukken canon op hen los, en deze hield de Chaloupen van wal onderwijl
wij allen gerust onze marsch vervolgden, tegen het vallen der nagt kwamen wij binnen Anclam hier was
het weder van het zelfde laken een broek: wij bleeven de geheele nagt gewapend en tirailleerden met de
Zweeden die aan de overzijde der Peen stonden. Hier dagten wij ons te verdedigen, wanneer de Generaal
op het onverwachtst vernam eene Zweedsche colone van zes duizend man over Demmin gemarcheert was

en ons in de rug waren gevallen, nu was er geen tijd te verzuimen des nagts om 2Ys uur marcheerden wij
weg en trokken na Ukermunde terug alwaar we tegen een uur des middaags arriveerden. Hier maakte men
zig op nieuw gereed de vijand af te wagten, die ons zwak vervolgde, dan op het onverhoeds naderden
de Zweeden met oorlogsvaartuigen en zogten ons de weg naar de vesting Stettin af te snijden. Mijnheer
BIJLEVELT bekwam order hen langs het strand te observeeren, eenige sloepen wilden volk debarqueeren,
dan mijn cousin schoot hen so dringend van alle kanten met het canon dat de Heeren Zweeden het landen
daar lieten en zich bloot met hem te volgen amuseerden.
Tegen de volgende morgen rukte de Zweedsche armée verder op, en wij te zwak zijnde ons, zo wel
aan de waterzijde als op de andere posten te kunnen diffendeeren verlieten onze positie en kwaamen den andere
middag om 5 uuren te Stettin aan. De artillerie kwam niet in de stad, maar werd buiten ons ingequartiert.

Met deze retraite heb ik veel verloren, alhoewel ik gelukkiger ben geweest als de Capt. PISTOR,
mijn verlies is buiten mijn schuld en komt van 's Heeren weegen.

Ik heb mijn wagtmeester majoor, dat zo veel als mijn adjudant is, die de huishoudelijke dienst waar
neemt een man die zeer kundig in zijn vak was verboren, daar hij krank zijnde in het hospitaal gevangen
is genomen benevens mijn paardedokter, vaansmit, nog een wagtmeester en 5 canonniers allen ziek hetgeen
mij in deeze omstandigheid, daar ik zo wijnig manschappe hebbe ten zeerste verdrietig valt.
De Capitein PISTOR heeft op dezelfde wijze 14 canonniers verloren, benevens zijne amunitiewagens
en al de Equipages der ofRcieren van zijn compagnie, zoo dat deselven geen verschooning meer overig hebben.
Gods goedheid heeft mij tot dus verre, te midden van de grootste gevaaren weder vaderlijk behoed,
daar honderden een ander lot ondervonden."

Bij den terugtocht naar Passewalk voerde de Generaal GRANDJEAN het bevel over de
Hollandsche troepen, en bewezen ook de Hollandsche infanterie en de Hollandsche huzaren van het

2^® Regiment gewichtige diensten.
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De Generaal DUMONCEAU was voor den terugtocht uit Bremen of Stralsund naar Hamburg

vertrokken, doch op welken datum blijkt niet (Krg. Archief), en had het bevel overgegeven aan den
Luitenant-Generaal GRATIËN.

De Compagnie N°. 2 verloor bij den terugtocht naar Anclam eenige voertuigen en bagage.
Door VAN SYPESTEIN wordt op bladz. 89, 90 en 91 een gedetailleerd verhaal gegeven van

het voorgevallene bij de Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2.
Wij laten hier dienaangaande het rapport volgen van den Kapitein PISTOR in dato Crien, den
24 April 1807, aan Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, waarvan het afschrift berust in de be
scheiden van het Krg. Archief.

Rijdende Artillerie 1807.
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CRIEN, den 24 April 1807.

De Capitain PISTOR, Commandeerende de 2'^® Compagnie Hollandsche
Rijdende Artillerie.
Aan Zijne Exellenz den Minister van Oorlog.
Hooggebohrner Heer!

„Ik heb de Eer Uwe Exellenz te doen geworden eene Lijste behelzende alle veranderingen,
Mouvementen en desasters deeser Compagnie seedert mijne laatsten overgekomen. Den 3^" deezer

Maand ontving ik eene order om i Canon a 6 xe, i Houtwitzer a 24 xe ijzer te doen marscheeren na
Demmin, met eene Infanterie caisson, 2 canon a 6 xe met eene caisson te stationeeren te Stolpe,
en I canon a 6 iè met eene houwitzer a 24 Xè ijzer met de overige caissons en equipage te Görke te
laaten. De ondergeteekende met 2 canon a 6 [fi en eene caisson te Stolpe in Positie gekomen zijnde
en met de Paarden quaalijk in stallen ingerukt zijnde ontving van den Divisie General
GRANDJEAN
order dadelijk de stukken na Demmin bestemd in Draaf te volgen. Deese laatste bereikt hebbende
maakte het corps d'armée na Demmin bestemd halt, na eene Deliberatie de Commandeerenden Officieren,
keerde men Eyndelijk na Anclam terug, waar wij na eene Marsch van over de 10 uuren zonder dat
Paarden of menschen eenige rafraischementen genooten over tien uur 's avonds, arriveerden, bij mijn
arrivement maakte ik den Commandeerenden general Rapport, en vraagde order, en bragte den General
te binnen de stukken en caissons te Görke gelaaten, die mij ordonneerde ze dadelijk in te trekken,
verder de officieren omstreeks het Pare te laaten inrukken, om hun en hunne Paarden te refraischeeren

mits een officier ter wagt te laaten en bij ieder canon of Houwitzer twee Canonniers; de verdere
Manschappen bivouacqueerden omtrent het Pare.

Ik had gelast aan de officier van de wagt om in cas van Allarm zig met de Artillerie na eene
Hoogde bij eene Mooie te begeeven dat hij ook met de vuurmonden effectueerde, maar ik begrijp
geenszins waarom de voorwagens caissons, en Pakkajewaagens van de officier niet onder de artillerie
begreepen zijn geworden, ook niet, waarom de officier het reserve commandeerende op de Trompette,
Dromm en de Brandklok niet is in de gedagten gekoomen om zig te informeeren wat er gaande was,
bijzonders daar in de stand Anclam en in derzelver voorstadte een zeer leevend tirailleur vuur
gehoord wierd.

O

Een caisson door de duisternis in een gaat gerecden, holp ik teregt, in der vasten verbeelding
dat mijne onderhebbende Artillerie op de Hoogte opgereeden was, zo als ik order gegeeven had; ik
volgde deese caisson de Hoogte op, zonder door de nagt te kunnen ontwarren wat er was, of niet,
wijl alles reeds ter retraite in beweeging gezet was.
Ik verzeeker Uwe Hooggebornen van mijne volkomende Hoogachting en teekene mij, met den
diepsten Respect
Uwer Exelleyiz

Gehoorsamster Dr..,

(was geteekend):

PISTOR, Capt".
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ET teruggetrokken leger had den 8^^^" April eene stelling ingenomen bij Passewalk, alwaar
het versterkt werd door eenige troepen onder den Maarschalk MORTIER.
Door den Generaal DUMONCEAU werd het Hollandsche legerkorps nieuw ingedeeld;

de Compagnieën Rijdende Artillerie N°. i en 2 behoorden tot de reserve.
Reeds den 16'^'=" April hervatte Maarschalk MORTIER de aanvallende beweging tegen de
Zweden.

BIJLEVELD vermeldt hieromtrent in zijn Dagboek:
„Den 16'^^" attaqueerde wij de voorposten der Zweedsche Armée, braken door hunne linie en
kwamen dien avond te

16

Anclam

^

17 18 19 dito.

In dezen tusschentijd werd een wapenstilstand gesloten, blijvende de scheiding even als te vooren
door de Peene bepaald."

Werkelijk werden de voorposten van de Zweden bij Belling teruggeworpen en vervolgd tot
Ferdinandshof, alwaar zij de eerste maal stand hielden. In de door hen ingenomen stellingen aangetast,
werd de linkervleugel der Zweden van de hoofdmacht afgesneden, tengevolge waarvan deze genood
zaakt werd naar Ukermunde terug te trekken.

Bij Ferdinandshof teruggedrongen, hielden de Zweden op nieuw stand bij Sprengfelde, doch
werden ook van hier verdreven en gingen tot over de Peene terug.
De Generaal GRANDJEAN voerde bij deze beweging tot het hervatten der blokkade voor
Stralsund weder het bevel over de Hollandsche troepen.

VAN SYPESTEIN verhaalt op bladz. 92 en 93 verschillende bijzonderheden aangaande het
optreden der Rijdende Artillerie bij het opnieuw vooiivaarts gaan van het VIIP Legerkorps, ontleend aan
de rapporten van den Kapitein VAN BRIENEN VAN OOSTEROM. In het Dagboek van BIJLEVELD
vinden wij dienaangaande geene bijzonderheden opgeteekend. Alleen de dienststaat van den 2^®
Luitenant KRAHMER spreekt van Ferdinandshoff.
Het terugdrijven der Zweedsche troepen binnen Stralsund was vooral te danken aan het
koelbloedig gedrag van het Hollandsche Regiment Infanterie en aan de dappere Huzaren van RENNO
en MACHEK.

Den 18^®" werd voor Stralsund een wapenstilstand gesloten, waarbij de scheiding toen als te
voren door de Peene werd bepaald.
De Compagnie Rijdende Artillerie bleef tot en met den 19^®" April te Anclam, en kwam den
2osten
kantonnement te Old- en Nieuw Cosenow, alwaar zij voorloopig bleef.

Bij het hernemen der vorige stellingen op den i7den April, onderscheidde zich nog in het
bijzonder de i" Luitenant WORBERT van de Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2, die bevel ontvangen

hebbende om ter linkerzijde van Luker post te vatten, door het eerste kanonschot eene kanonneersloep
op de rivier de Uker noodzaakte om zich over te geven.

/
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Van de Rijdende Artillerie waren bij den terugtocht op den i®'®" April slechts die manschappen
krijgsgevangen geworden, die in de onderscheidene hospitalen waren verpleegd geworden.
De brief van den Kapitein HOGERWAARD dd. 8 April deed ons de geleden verliezen kennen.
Op den
April werden van den Artillerietrein eenige manschappen krijgsgevangen gemaakt,
terwijl voertuigen en paarden werden verloren. De bagage van de Officieren en van den trein, de
boeken en papieren van de administratie vielen evenwel den Zweden in handen.

Ook hiervan spreekt HOGERWAARD in zijn brief.

Uit de aanteekeningen der Stamboeken en Onderoffi en minderen (Krg. Archief) blijkt:
V. WATERINGEN, i April 1807 bij de retraite van Stralsund krijgsgevangen.
BROUWER,

id.

J. SCHAGENAR, sedert 4 April 1807 in het hospitaal te Anklam door de Zweden krijgsgevangen.
D. MOORS, sedert 4 April 1807 in het hospitaal te Anklam door de Zweden krijgsgevangen.
Bij dagorder van 19 April betuigde Maarschalk MORTIER aan de troepen zijne tevredenheid,
over de plaats gehad hebbende krijgsverrichtingen.

Uit een brief van den Generaal CARTERET, Chef van den Staf der Hollandsche troepen aan
den Minister van Oorlog, gedagteekend 22 April 1807, evenals uit dien van den Generaal MACHEK,

dd. 25 April d. a. v., die waarschijnlijk als oudste Hollandsche opper-officier, bij afwezigheid van
Generaal GRATIËN, aan den Generaal DUMONCEAU schreef, bleek dat:

^^alle de hollandsche troupes de goedkeurmg van Zijne Excellentie den Maarschalk
MORTIER zoodanig hebben weggedragen dat hij het van zijn plicht heeft geacht Z. M.
den KEIZER en KONING van hunne betoonde bravoures te informeerenl
De diensten door de 2 Eskadrons Huzaren bewezen, waren gedurende den geheelen terugtocht
schitterend geweest.

Generaal DUMONCEAU schreef den 5^^" Mei, speciaal voor de Artillerie daarbij:
^,En général lartillerie légere sest coziverte de gloire^ elle a protégé la retraite du i Avril.

Op den dag van den 16^^" April hebben Uwer Majesteiis Kavallery^ Rijde7ide Artillerie
en Infanterie zich allerroetnrijkst gedragenl
Nog werd melding gemaakt van de krijgsverrichting van den
op 17 April.

Luitenant WORBERT

Over het algemeen hadden de Hollandsche troepen veel dapperheid aan den dag gelegd, zoo
in het veroveren van stukken geschut, als in het doorwaden van diepe en breede stroomen onder het
vuur van den vijand.

Door den Generaal DUMONCEAU wordt uitsluitend de datum van i April genoemd.
Zooals uit den brief dd. 8 April van den Kapitein HOGERWAARD blijkt, trad de Compagnie
Rijdende Artillerie N°. i, ook de volgende dagen steeds handelend op.

In dien brief wordt de mededeeling van BIJLEVELD bevestigd, dat hij op den
retraite van de armee dekte."

April „de

^6
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In het rapport van den Kapitein PISTOR vinden wij tot den

April geene bijzondere krijgs

verrichtingen opgeteekend. Na dien datum was de Compagnie N^ 2 in het nadeel.
Op den
en
April namen de 2 Compagnieën Rijdende Artillerie revanche, en het
optreden der Rijdende Artillerie was op die dagen belangrijk.
KONING LODEWIJK benoemde bij besluit van 28 Mei den
Luitenant WORBERT tot
Ridder der Orde van de Unie.

De Compagnieën Rijdende Artillerie werden vervolgens toegevoegd aan de legerafdeeling onder
den Maarschalk MORTIER, die in last had, om de vesting Colberg in het oog te houden, en zich

dgfj ^den jyiei in beweging stelde. BRUNE verving MORTIER in het opperbevel voor Stralsund.
Uit het Dagboek van BIJLEVELD kunnen wij de marschroute van de Compagnie Rijdende
Artillerie N°. i volgen.

Na tot op 9 Mei in kantonnement te zijn geweest in Old- en Nieuw Cosenow kwam zij den:
»9 Mei te Ferdinantshoff

Pasewalk

10

>

»

II

»

>

Stettin

12

»

»

Stangard

13

>

»

Rees

14

»

»

Friedland

15

>

»

Justrow

16

»

>

Friedland

17

»

»

Conits

18

>

»

Woijthal

19

>

>

Scheneck

20

>

>

St. Albregt
|

voor Dantsig aan de Weichsel
Langefuhr )
22, 23, 24 ■
29, 30 dito."
BIJLEVKLD verhaalt verder:
21

>

>

„Wij waren nog zes dagen geduurende het beleg al daar toen den 22 tusschen de marschal
LEFEBRE en de pruisische generaal CALCREUT, onderhandelingen plaats hadden, den 26 rukte de

fransche troepes in de stad, dezelve heeft door het bombardement veel geleden, de straten zijn eng,
en de huisen zeer ouderwets, de stad ligt aan de Weichsel die aldaar in de Oostzee uitloopt, heeft
een fort Weichselmünde genaamd, welke den ingang der rivier verdedigd.
41 Scheunwalling^ i Baldau."

Hier betrok de Compagnie N®. i weder voorloopig het kantonnement.
DANTZIG had zich, niettegenstaande de kloeke verdediging van den Generaal VON KALK-

REUTH, na een hevig bombardement aan den Maarschalk LEFÈBRE (naderhand tot Hertog van
Dantzig verheven) moeten overgeven.
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Dat er aan de verpleging van man en paard wel eens wat ontbrak, blijkt uit een oorspronkelijk
schrijven van den Kapitein VAN BRIENEN VAN OOSTEROM, vóór Dantzig van 31 Mei 1807,
welke brief in het Museum bewaard wordt en waarvan wij reeds in het II Deel (bladz. 69) melding
maakten. Wij laten den brief in zijn geheel volgen.

LANGFURTH voor DANTZIG 31 Mei 1807.

Aan den Brigadier der Legers USLAR Chef van den
Generalen Staf der 2® Divisie.
Ik heb de eer UE. te doen toekomen de Situatielijsten tot dato deezes van Comp. en Train onder
mijn Commando.
Ik refereere mij aan het rapport van 22 1.1. aan Zijne Exelentie den Lieutenant-Generaal GRATIËN,
pr VeldPost afgezonden.
Beweegingen zijn seedert onze komst alhier door ons Comp. niet gedaan. Dan op 't oogenblik
ontfang ik order op te breeken na Mariënburg.
Het algemeen gebrek aan fourage en bijzonder voor de Comp. en train neemt dachelijks toe. Een klijn
bos hooy is alleen hun onderhoud, dat ik 18 a 20 uuren ver moet laaten zoeken. Zedert ruim 14 dagen
heeft geen paard eenig haver bekomen. Waaruit noodwendig niets als verval der Paarden moet voort
vloeien en ijndelijk na Zo veele fatigues alle zullen Creveeren.

UE. zult tevens meede uit bijleggende Lijsten gewaer worden mij tot de compleete bespanning Vijf
en dertig trekpaarden manqueeren, die ik door slegte ongevoede Land requisitie Paerden moet laaten
remplaceeren alles met de grootste inconveniënten. Daer yder inwooner de geleegenheid slegts te baat
neemt zig met zijne Paarden te sauveeren waardoor ik in de grootst mogelijke verlegenheid kome en als
dan Caissons met 3 a 4 Paerden moet laaten bespannen.
Ik kan tevens niet af zyn de ongelukkige situatie van het grootste gedeelte der train Soldaaten

onder U Oog te brengen. Ontbloot van kleederen koussen — Laerzen enz. zijn dezelve bijna naakt zonder
gelegenheid nog fondsen iets voor hun te doen aanschaffen.

Verscheiden hunner zijn er die Zedert Twee Jaaren geen monteering ontfangen hebben en die
Manschappen welke Zedert ons vertrek uit Holland aangenomen zijn hebben gevolglijk niets. De Zedert
ons vertrek (: van de Hollandsche armee :) toegelegde 10 Stf. 's weeks soldij moeten ieder man thans ook
ontbeeren. Zoo dat Paerd en man thans compleet gereduceert is — op ^ vleesch
Brood en bijna 8 "ffi
Hooij daags alles bijna onbruikbaar, de Schaarschheid en ongehoorde duurte der benoodigste Levensmiddelen
Doen hun gevolglijk alles ontbeeren.

Ik heb d'Eer mij met alle Hoogachting te noemen
UWEd, onderdanige en Gehoorzamen Dienaar
VAN BRIENEN VAN OOSTEROM

26 Capt.
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NAPOLEON's plannen om de vesting Colberg geheel in te sluiten, mislukten tengevolge
van de doeltreffende maatregelen door VON GNEISENAU genomen. De belegering werd echter
voortgezet.

Toen de Maarschalk MORTIER met het VIIP Legerkorps naar het groote Leger vertrok, bleef

de Compagnie Rijdende Artillerie N®. 2 bij de legerafdeeling onder GRATIËN voor' Colberg achter.
De Compagnie Rijdende Artillerie N°. i nam deel aan den slag bij Friedland.

Trein-Commandeur 1807.

"I "i

WT'i

-

V

ONING FRIEDRICH WILHELM had

in het laatst van December i8oó nabij
Koningsbergen zijne laatste strijdkrachten
verzameld.

De Russen, zijne lang verwachte bondge-

nooten, waren eindelijk komen opdagen.
Drie legers, aangevoerd door BENNINGSEN,
KAMENSKOY en BUXHÖWDEN waren achtereen

volgens, deels tot aan den Weichsel, deels in

?Tt5

Litthauwen voortgerukt.

Tegenover de geallieerden stond de allengs
versterkte Fransche krijgsmacht. Weldra stroomde
op nieuw het bloed.

êï

Drie dagen achtereen werd bij Pultusk aan de
Narew gestreden (23—26 December); geen der beide
partijen had echter eene beslissende zege behaald.
De Russen trokken achter de Niemen terug, terwijl de

Mi.

KEIZER, gevolgd door zijne Garde en het legerkorps
van den Maarschalk DAVOUT, zich naar Warschau
. '■£'.

begaf om de Poolsche zaken te regelen, en aan zijne
troepen eenige rust in de winterkwartieren gunde.
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ENNINGSEN ging in het laatst van Januari weder aanvallender\\njze te werk.
De Franschen verlieten den
Februari hunne kantonnementen; de
KEIZER trok de Weichsel over en weldra was het geheele leger in beweging.

llijlBergfriedA^^a-ltersdorf en Deppen werd met afwisselend geluk gestreden;deze minder
belangrijke,doch dikwijls bloedige gevechten waren slechts de voorloopers van den vreeselijken
strijd bij Pruisisch Eylau, die 2 dagen duurde en de bloedigste was van den geheelen krijg.
Groot waren de verliezen aan weerszijden bij Eylau geleden. In een brief aan de
KEIZERIN zeo-t NAPOLEON onder anderen: „de overwinning was aan mijne zijde, maar ik
heb zeer veel volk verloren. Het verlies der vijanden is nog aanmerkelijker, doch dit

vertroost mij niet. Het gansche land is met dooden en gewonden overdekt." (i)
De Cavalerie van MURAT deed op den

. Februari wonderen van dapperheid.

Door eene charcre met ongeveer 70 Eskadrons werd eene colonne van 15000 Russische
Grenadiers overhoop gereden en vernietigd.
Toch was de door NAPOLEON behaalde zege niet beslissend: de Russen her
namen weldra het initiatief.

Opnieuw hadden er nu gedurende eenige weken slechts min belangrijke voor
postengevechten plaats. Bij Trunkestein maakten de Russen eenige krijgsgevangenen,
doch het geleden échec der Franschen werd in den slag van Gutstadt hersteld.
Gewichtig was de verovering van Dantzig, waarbij de Compagnie Rijdende
Artillerie N^ i tegenwoordig was. Deze Compagnie was den
Juni 1807 uit Baldau met
het VIIP legerkorps vertrokken en marcheerde over Cristburg, Morrungen, Weits en Gut
stadt, alwaar de Compagnie den
Juni het kantonnement betrok.(Dagboek BIJLEVELD).
Het 2® Regiment Kurassiers onder bevel van den Hollandschen Generaal DURY,

vertrok den 6^^^" Juni van Polpsin en ging denzelfden dag te Dierschau over de Weichsel.
Den S^ten -vvaren zij bij Liebstadt en kwamen den
des morgens om 4 uur voor het
dorp Bisenitz, op ongeveer eene mijl afstand van Friedland.

Terwijl de KEIZER VAN OOSTENRIJK nog draalde om tot het RussischPruisisch verbond toe te treden, verliet BENNINGSEN, na de inname van Dantzig
terecht bevreesd voor het opnieuw offensief optreden van NAPOLEON, zijne stellingen

tusschen de Pregel en de Alle en hernam den 4^™ Juni de aanvallende beweging.
Aanvankelijk den i
Juni door den Maarschalk SOULT teruggedreven bij Heilsberg

(bij welken slag de Kurassiers en de Compagnie Rijdende Artillerie N°. i niet tegenwoordig
waren) werd hij vier dagen later genoodzaakt zich met NAPOLEON's macht te meten.
Op den zevenden herinneringsdag van den slag bij Marengo, eene gebeurtenis waarop
NAPOLEON nimmer naliet zijne soldaten opmerkzaam te maken, werd het lot van de
Verbondenen in de vlakte van Friedland beslist.
(i) Heeren.

m

ïtfiL'
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De Kapitein VAN BRIENEN VAN OOSTEROM in den slag bij Friedland 14 Juni 1807.
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Op den morgen van den 14^^" Juni 1807 stonden 163 bataljons Infanterie, 200 Eskadrons Cavalerie en

19 Regimenten Kozakken, met de Artillerie eene sterkte hebbende van 75000 man — volgens sommigen
slechts 55000 man — onder het opperbevel van den Generaal BENNINGSEN in eene stelling op den
linkeroever van de rivier de Alle en reeds met het aanbreken van den dag was ook de Maarschalk
LANNES met de reserve in de nabijheid van Friedland aangekomen, terwijl de legerkorpsen van
MORTIER, NEY en VICTOR, de Keizerlijke Garde en 5 divisiën der reserve Cavalerie last hadden
bekomen, ten spoedigste op te rukken.

Het VIIP Legerkorps onder MORTIER kwam in den vroegen morgen bij Friedland; het werd

opgesteld aan den linkervleugel bij Heinrichsdorf. Door MORTIER werden de Russische divisiën, op
den uitersten rechtervleugel staande, aangetast.
De Hollandsche Kurassiers, die reeds om 4 uur 's morgens op eene mijl afstand van Friedland

waren aangekomen, deployeerden onder het vijandelijk vuur en maakten verschillende charges.
De Compagnie Rijdende Artillerie N". 1 was den 10^^» van Gutstadt vertrokken en marcheerde
over Lauen (omstreken van Heilsberg) Eighorn en Pruisisch Eylau naar Friedland.

BIJLEVELD verhaalt aangaande den slag bij Friedland het volgende:
„Des morgens vroeg met het aanbreken van den dag werd geattakeerd, wij waren bij het
gste Corps d'Armée onder de orders van de marchal MORTIER het tweede Korps hetwelk in het vuur
kwam, wij stonden tot des nademiddags om 6 uur in het vuur, toen wij uit gebrek aan amunitie
genoodzaakt waren te retireeren, wij hadden een doode treinsoldaat en verscheidene door het musquetvuur geblesseerde kanonierspaarden en drie doode trekpaarden, — bij mijne H. W. divisie wierden wij
van een stuk drie trekpaarden door eene kogel doodgeschooten, even nadat hetzelfde stuk door een

kanonskogel, door de affuitwang onder de tappen doorschooten was, verders had ik een Wagtm. en
twee kanonniers geblesseerd en vier geblesseerde kanonnierspaarden gehad."

Verschillende bijzonderheden omtrent de op den

Juni plaats gehad hebbende gebeurtenissen,

vinden wij vermeld:

I®

In den oorspronkelijken brief van den Kapitein VAN BRIENEN VAN OOSTEROM aan den

Brigadier des Legers USLAR, Chef van den Staf der 2^ Divisie, dd. 26 Juni 1807, welke brief
zich bevindt in het Museum van het Korps.

2®

In een door den Kapitein HOGERWAARD voor eensluidend geteekend afschrift van een getuigschrift,
door een Kolonel V. BALTUS uitgereikt aan de i® Compagnie Rijdende Artillerie, gedagteekend:
Au quartier Général du 8® Corps a Elbing Ie i aoüt 1807.
Dit stuk werd ons ter inzage gegeven door den Kapitein-Ingenieur DE LILLE HOGERWAARD.

3*

Uit een rapport van den Generaal GRATIËN, dd. 28 Juli 1809 aan den Minister van Oorlog, welk
rapport op last van KONING LODEWIJK opgenomen werd in de Koninklijke Staatscourant van
1807 N°. 214 van Dinsdag i September en van welk stuk wij kennis namen op het Krg. Archief.
Volledigheidshalve geven wij de 3 bescheiden op bladz. 64, 65 en 66 in volgorde.
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NEUTSDRUN 26 Juny 1807.

Groote Armée

8e Corps.

I® Divisie.

Comp. Rijd. Artillerie.

Den Commandeerende Officier der i® Compagnie Rijdende Artillerie te velde.

Aan den Brigadier der Legers USLAR
Chef van den Staf der 2" Divisie.
Ik heb d' Eer UwEd. te doen toekomen de Situatielijsten van Comp. en Train tot 27® dezer met hunne

mouvementen s.c. niet twijfifelende of de vorige tot i Juny zullen UwEd. meede zijn geworden. Het is mij niet
mogelijk geweest UwEd. vroeger Rapport te doen thans eene gelegenheid te baat neemende die mij niet eerder
is geworden.

UwEd. zult uit bijgaande lijsten der Dooden en Geblesseerden manschappen en paarden het verlies gewaar
worden, geleeden in de Bataille van 14 deeser bij Friedland in welke overwinning de Compagnie d' Eer gehad heeft
te deelen en de hoogste Goedkeuring over de conduite denzelve in die bataille en de affaire van 16 April in
Pommeren der Marschalk MORTIER onder Divisie-Generaal DUPAS weg te dragen. Zijne Exellentie heeft mij

verklaert het favorabelst Rapport aan ZIJNE MAJESTEIT den KEYZER en ZIJNE MAJESTEIT den KONING
VAN HOLLAND te zullen doen.

Wij formeerden het centrum der Ligne en stonden bijna den geheelen dag het allergeweldigst Canon, Grenaat
en Musquetvuur der vijand uit tot wij geheel geepuiseert van amunitie op bevel der Marschalks in Order ons uit
't vuur begaven na ten minsten twee uur zonder vuur en toevoer van amunitie afwagtende, agter latende een
6

Canon voorzien van alle blikke doozen bij de Batterij voor handen, gecommandeert door den 2® Lt. KRAHMER,

dewelke nog
Batterij van
afgesmolten
Ik kan niet

ongeveer lóo Kogelschoten daarna heeft gedaan der amunitie van een naast dezelve geposeerde Fransche
een Corps d'Armée. Het sundgat van een .stuk is onbruikbaar daarbij geworden en bijna r Duim
Een Canonschot door de wang der affuit en een kogel zit nog in een voorwagen der andere stukken.
genoeg roemen de conduite Zo van officieren, onderofficieren als canoniers en bijzonder van den Lt,

KRAMER en de Wagtmeester REICHARDT.

Ik heb een en dertig trekpaarden in een bosch doen ophaalen, door de Russen verloren bij de affaire van
10. 1.1. te Heilsberg, zal dezelve doen branden en doen remplaceeren ons verlies gedurende de campagne, dezelve
consideerende als eygendom onzer Lande in 't vervolg in de Staat der Train doen voeren.

Het algemeen gebrek aan Vivres en fourage neemt dagelijks toe Zedert ons vertrek van Alt Cozenow 9 Mey
heeft Comp. nog train geen haver bekomen. Voedende de Paerden met gras, rogge en 't geen 't Land opgeeft.
D'armee is dikmaals 14 dagen zonder brood, slegts wat meel of scheeps beschuyt word soms gedistribueerd, 't
gebrek voor Man en Paerd is alleruiterst. De natuurlijke verbeelding voor UwEd. daar van zal mij meer gedetail
leerde voorbeelden spaaren te melden.

Ik heb de Eer mij met de meeste Hoogachting te noemen
VAN BRIENEN VAN OOSTEROM, 2« Capt.

DE SLAG BIJ FRIEDLAND I4 JUNI 1807.

65

Artillerie

8^ Corps.

Au Quartier Général du 8® Corps d
Elbmg Ie i Aoiit 1807.

Moi sousigné certifie que la première compagnie d'artillerie a cheval hollandoise attachée a

1 artillerie du 8® Corps depuis Ie mois de novembre dernier a mérité depuis lors par sa manière de
servir les éloges de Monsieur Ie Maréchal MORTIER, ainsi que des Généreaux et Officiers Superieurs
d'artillerie; que Ie 16 Avril dernier a l'affaire contre les Suédois, ou elle fut la seule compagnie
d artillerie qui fut mise en batterie, elle a par la bonne direction de sou feu forcée Tarmée Suedoise

a se retirer è. la position d'Altcosenow; qu'a la bataüle de Friedland Ie 14 Juin ou elle fut en batterie
sous mes ordres depuis sept heures du matin jusqu'a neuf heures du soii*, elle s'y est parfaitement
montrée, qu'elle a contribuée par sa bravoure et par la bonne direction de son feu a arêter les colonnes

russes qui manoeuvroient sur leur droite pour forcer la gauche de l'armée fran^oise; que les Officiers,
sous-officiers, soldats ainsi que ccux du Train y attaché ont Ie dit jour 14 Juin servi avec beaucoup de
zele, de sang-froid et surtout de courage. En foi du quoi je lui ai délivré la présente attestation
qu'elle mérite en tout égard.

Le Colonel Commandant d'Artillerie du 8® Corps a l'absence
du Général Mossel

(signé) V. BALTUS.

k' l'original fut joint le Cachet
Impérial du 8® Corps.

pour Conform i l'original
(signé) HOGERWAARD
Cap"^
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Au Quartier Général a NIEDERHOF,
28 Juillet 1807.

Monsieur Ie Général!

J'ai rhonneur de vous donner avis qu'enfin je viens de recevoir un rapport de M"" Ie capitaine
VAN BRIENEN VAN OSTRUM. Cet officier me marqué qu' a Ia Bataille de Friedland, la i*" Comp.
d'Artillerie Légere Hollandaise était attachée au centre, que pendant toute Ia journée elle fut sous Ie
feu Ie plus fort de TArtilIerie, et de Ia Mousqueterie, qu' après avoir épuisé ses munitions elle resta
néanmoins dans sa position sans faire feu, toujours espérant en recevoir, qu' a Ia fin M'' Ie
MORTIER

ordonna a la Batterie de se retirer en laissant cependant une pièce de 6 en ligne, commandée par
Ie L' CRAMER, qui au moyen de la munition prise dans une batterie Frangaise voisine tira encore

i6o coups de canon. La lumière de Ia pièce est fondue d'environ une pouce, un boulet a passé par
I'affut et une autre est encore dans l'avant-train d'une autre pièce. Les nommés JOHANNES VAN
NESSELEN, Brigadier, JEAN CHRISTOPHEL FUNKELAAR, id. Ie nommé LEONARDUS VERSPYK,
canonnier ont été blessés. Les nommés JOHANNES DE BEER, canonnier et ANTOINE WELLE,
soldat du train, ont été tués. 11 y a eu onze chevaux d'Artillerie tués, 3 de blessés, onze chevaux du
Train ont été tués.

Monsieur Ie capitaine VAN OSTRUM a suy réparer ses pertes, et au de Ia, au moyen de trenteun cheveaux de trait que les Russes avaient abandonnés Ie 10, a Paffaire de Heilsberg, je dois les
faire marquer, les considérera comme appartenant a S. M. et les comprendra dans Ia suite sur l'Etat

de situation du Train. Ce Capitaine se loue infinement de la conduite de toute la compagnie Officiers
et canonniers, mais il fait surtout 1'éloge de Monsieur Ie Lieutenant CRAMER, et du Marécbal
REICHARDT.

Je crois Monsieur Ie Maréchal devoir vous les recommander moi même, ainsi que Monsieur Ie
Capitaine VAN BRIENEN VAN OSTRUM.

Recevez, Monsieur Ie Général, I'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai rhonneur
de vous saluer.

(signé) GRATIËN
pour copie conforme

(signé) Le L' Colonel aide de camp, Suden.
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E Russische Divisien, die door MORTIER waren aangetast, werden door hem genoodzaakt
over de Alle te gaan. Zij bereikten met groot verlies den rechteroever, en trokken
naar Allenburg terug.

NAPOLEON behaalde eene wel duur gekochte, maar toch ook volkomen overwinning, welke
straks gevolgd werd door de inneming van Koningsbergen (15 Juni) en den terugtocht der Russen naai
de Niemen. Hij drong door tot Tilsit, slechts enkele dagmarschen van Memel vei-wijderd.
Het gansche machtige en uitgestrekte rijk van FREDERIK DEN GROOTE,op enkele vestingen
na, lag voor den overwinnaar open.

In het legerkamp bij Tilsit vaardigde NAPOLEON den
zijne bekende Proclamatie
uit. Den dag daaraanvolgende werd een wapenstilstand tusschen Frankrijk en Rusland gesloten, die
weldra (7—12 Juli 1807) gevolgd werd door den Vrede van Tilsit.

Uit de meeste door Pruisen afgestane landen in Duitschland werd een nieuw Koninkrijk West-

phalen opgericht onder JÉROME (jongsten broeder van NAPOLEON).
Oost-Friesland werd met Holland vereenigd.

Uit de medegedeelde rapporten blijkt genoegzaam, hoe roemrijk de slag van Friedland was voor
de Compagnie Rijdende Artillerie N°. i. In dien roem deelden ook de Hollandsche Kurassiers.

Aan den Kapitein VAN BRIENEN werd door den Maarschalk MORTIER op het slagveld
groote tevredenheid betuigd over het gedrag der Rijdende Artillerie, terwijl aan hem de verzekering
werd gegeven, dat hij was voorgedragen voor het Ridderkruis van het Legioen van eer.

De 6 door den KEIZER aan KONING LODEWIJK toegezonden ridderkruisen, die de herinnering
moesten levendig houden aan den laatsten beslissenden veldslag van iSoó en 1807, vielen echter alle
ten deel aan de Officieren van het Hollandsche Regiment Kurassiers.

De 2^^ Luitenant KRAHMER werd echter later door den KEIZER bij gelegenheid eener wapen
schouwing voor zijn gedrag in den slag van Friedland tot Ridder van het Legioen van eer benoemd.
De Kapiteins VAN BRIENEN VAN OOSTEROM en FIOGERWAARD ontvingen later de
orde van de Unie.

In de Aanteekeningen van de Stamboeken en dienststaten derHH. Officieren(Krg. Archief)vinden wij;
„J. G. REICHARD voor Friedland eervol vermeld.

F. W. VAN BRIENEN VAN OOSTEROM 1807 Friedland.
C. F. KRAHMER DE BICHIN in 1807 in de Bataille van Friedland.

Van de onderofficieren en minderen bij Friedland tegenwoordig worden genoemd:
J. VAN NESSELEN, Brigadier, 14 Juni 1807 in de Bataille van Friedland gewond.
J. C. FUNKELAAR, Kanonnier,
N. BOSSY, Kanonnier, bij Friedland gewond.

idem.

DE BEER, Kanonnier, 14 Juni 1807 bij Friedland gesneuveld."

p

r
CK'.XOSKAM.

AAGS na den slag bij Friedland begaf de Compagnie Rijdende Artillerie N°. i zich
weder op marsch en kwam den
Juni voor Tilsit aan de Niemen. Zij bleef daar
tot den
in welken tusschentijd de wapenstilstand gesloten wierd.
Van 5—19 Juli was de Compagnie in kantonnement te Ratskie. Inmiddels was de vrede van
Rusland en Pruissen met Frankrijk tot stand gekomen.
De Compagnie ontving den 19^^" Juli de order, om naar Elbing te marcheeren, kwam na
slechts één rustdag gehouden te hebben op den 31 sten te Rastenburg aan en begaf zich weder
den volgenden dag op marsch, om ingevolge 's KEIZERS bevelen, zich met geforceerde marschen bij
de Hollandsche armee te voegen. (Dagboek BIJLEVELD).
Reeds werd in de vorige bladzijden medegedeeld, dat de Maarschalk BRUNE den 9'^'=" Mei
het bevel over de troepen in Zweedsch-Pommeren had aanvaard. De Compagnie Rijdende Artillerie
N®. 2, aanvankelijk behoorende tot het VIIP Legerkorps, dat zich bij het ,,Groote Leger" ging voegen,
was door MORTIER bij de legerafdeeling onder GRATIËN voor Kolberg achtergelaten.
In het pte Deel der Histoire Numismatique vinden wij op bladz. 72, verschillende bijzonderheden

vermeld omtrent het gedrag en de krijgsverrichtingen der Hollandsche troepen, zijnde: 2 bataljons van
het 2® Regiment Infanterie, het i^te bataljon van het 4® Regiment Infanterie, 2 bataljons van het 7®
Regiment Infanterie, het

bataljon van het 8® Regiment Infanterie, benevens het 2® Regiment Huzaren,

die onder bevel van den Generaal-Majoor VAN HASSELT aan de belegering van de vesting Kolberg
deelnamen. Alle waren met den besten geest bezield. De Infanterie was het meest in de gelegen
heid om zich te onderscheiden en wedijverde in dapperheid met de Fransche troepen. De Generaal
VAN HASSELT sleepte de troepen mede door zijn voorbeeld en zijn moed.

DE COMPAGNIEËN RIJDENDE ARTILLERIE N®. I EN 2 NA DEN VREDE VAN TILSIT.

70

IJZONDERHEDEN omtrent het optreden van de Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2
werden door ons niet gevonden. Dat zij echter werkelijk aan de belegering deelnam
blijkt uit de Aanteekeningen Stamboeken en Dienststaten der Officieren (Krg. Archief).

Aangaande den Wachtmeester E. AUGUSTIJNS wordt daarin vermeld: „bij de blokkade van Kolberg."
NAPOLEON's plannen, om de vesting krachtig in te sluiten, mislukten echter door de juiste
maatregelen van GNEISENAU.
De belegering werd gestaakt tengevolge van den met Pruissen gesloten wapenstilstand. De
troepen voor Kolberg namen verder deel aan de krijgsverrichtingen tegen de Zweden.
Na den 9^*=" Mei spoedig te zijn versterkt door de uit Italië gekomen divisiën BOUDET en
MOLITOR en nog eenige Spaansche troepen, vormden de troepen van den Maarschalk BRUNE de
reserve van de „Groote Armee." Zijne troepen waren geplaatst tusschen de Oder en de Wezen

Het

hoofdkwartier was te Schwerin. Zijne macht werd na het opbreken van het beleg voor Kolberg door
de Brigade VAN HASSELT versterkt.

De KONING VAN ZWEDEN was tijdens het beleg voor Kolberg reeds vijandig tegen de
belegeraars opgetreden.
Teneinde de daardoor ontstane geschillen op te helderen, had er tusschen den KONING en

den Maarschalk eene bijeenkomst plaats op den 4^^®" Juni te Schlatkow, die tot geen gewenscht
resultaat leidde.

Na de bijeenkomst werden de vijandelijke handelingen door den KONING VAN ZWEDEN

voortgezet, den 30^^^" werd de door Z. M. met den Maarschalk MORTIER gesloten wapenstilstand
opgezegd. Z. M. wilde niet tot den vrede van Tilsit toetreden, en dientengevolge werden den
joden Juni de operatiën tegen de Zweden hervat.

Bij dagorder van den
Juli uit het hoofdkwartier te Stettin was door den Maarschalk
BRUNE aan het leger kennis gegeven van het aanstaand hervatten der vijandelijkheden.

Des morgens ten 3 uur van den 13^^'=" Juli rukten de troepen voorwaarts. De voltigeurs
van het 2® Regiment Hollandsche Infanterie trokken de rivier de Peene over en vervolgden met
de Beiersche troepen den vijand tot het dorp Zithen. Den volgenden dag trok de Generaal
GRATIËN aan het hoofd van het 2® Regiment Hollandsche Infanterie, de Compagnie Rijdende
Artillerie N®. 2 en het Regiment Chevaux-Iégers van den HERTOG VAN AREMBERG, gevolgd
door de Beiersche troepen voorwaarts tot Greifswald, welke stad reeds des morgens door de Zweden
was verlaten.

D^en

des namiddags nam die afdeeling eene stelling in ter rechterzijde van Stralsund over

het eiland Rugen.

Stralsund werd belegerd. Aan die belegering werd door de Hollandsche Artillerie onder den

Kolonel MARTUCHEWITZ een werkzaam aandeel genomen. De bijzonderheden dienaangaande worden
door VAN SYPESTEIN op bladz. 103 en 104 medegedeeld.
De vesting werd den

Augustus door de Zweden ontruimd.
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E Compagnie Rijdende Artillerie, die in opdracht had, om zich met ver
snelde marschen bij de Hollandsche divisie te voegen, was niet meer bij
het beleg van Stralsund tegenwoordig. Marcheerende van Elbing over

Marienburg, Dirchau, Dantzig, Neustadt, Lauenburg, Stolpe Slave, Coslin, Corlin, Pinnow,
Naugard, Golnow, gemiddeld tusschen de 30 en 35 Kilometer per dag afleggende,
kwam zij na 12 dagen te Stettin.
Het beleg voor Stralsund spoedde toen reeds ten einde.
Te Stettin werd den 14^®" Augustus rustdag gehouden. De afstanden door de

Compagnie afgelegd, waren zeker belangrijk te noemen.

Den i5den Augustus zette de Compagnie haren marsch niet voort naar Stralsund,
doch werd naar de Elbe gedirigeerd, over „Lokenits, Prenslau, Lychen, Ald-Strelitz
(rustdag), Mirau, Wittstock, Pritswalk, Pulsberg (rustdag), Leutsen, Lupthenen, en Boizenburg." Aldaar werd de Elbe gepasseerd en den 28^^®" Augustus het kantonnement

betrokken te Butlingen (bij Luneburg), alwaar de Compagnie bleef tot en met den
^den October 1807. (Dagboek BIJLEVELD).
Na de inneming van Stralsund werden de Hollandsche troepen weder vereenigd.

Wij vinden de indeeling der korpsen in „De Uniformen" op bladz. 59. Zij werden
gekantonneerd in Oldenburg en Oost-Friesland. De Compagnie Rijdende Artillerie
N°. I bleef voorloopig op de haar aangewezen plaats; de Compagnie Rijdende Artillerie
N°. 2 kwam te Lingen.

Men staat soms wel eens verwonderd over de vreemde en wijd uiteenloopende
wijze, waarop de troepen in dien tijd werden verspreid.
De oreheele Artillerie stond onder de bevelen van den Kolonel MARTUCHEWITZ.
O

Bij beschikking van den Generaal BERTHIER werd in het begin van October de
Compagnie N°. i te Hornebrug en die N°. 2 te Ham bij Hamburg geplaatst.
De Compagnie N°. i marcheerde den 4^^" October over Luneburg, Wintzen,
Harburg aan de Elbe, Bokstehude naar Hornebrug, en bleef aldaar tot en met den
21sten November.

De Compagnie N°. 2 bleef slechts kort te Ham en marcheerde den 1

November

naar het Oldenburgsche.

De geheele Hollandsche legerafdeeling werd den 23^^^" van die maand uit hare
kantonnementen naar den linkeroever van de Wezer en tot de grenzen van Oost-Friesland
verplaatst ten einde de kusten te dekken, en Engeland van alle gemeenschap met het
vaste land uit te sluiten.

Het hoofdkwartier van den Maarschalk DUMONCEAU kwam te Oldenburg, van

de 1° Divisie (Luitenant-Generaal BRUCE) te Varel, van de 2^ Divisie (Luitenant-Generaal
GRATIËN) te Hoya.
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De Compagnie Rijdende Artillerie
i, die tot en met den ai^^en November te Hornebrug
verbleef, marcheerde toen over Zeven, Ottersberg en Bremen naar Habenhausen •, hier bleef zij tot den

29sten en kwam toen tot en met den 7^'™ December in kantonnement te Sudwye en Kirchwye op
eenicren afstand van Delmenhorst (vergelijk VAN SYPESTEIN bladz. 105). Zij zette den S^ten haren
marsch voort over Delmenhorst, Wildeshaüsen, Kloppenburg, Kwakenbrugge, Bippe en kwam den
December in kantonnement te Lengerik en Tunen in het Graafschap Lingen bij Lingen.
Hier werden de winterkwartieren betrokken en bleef zij tot en met den
Maart. (Dagboek
BIJLEVELD).

De Compagnie Rijdende Artillerie kwam na de verandering van stelling der Hollandsche
afdeeling ook weder in kantonnement te Lingen.

Op last van den PRINS VAN PORTE-CORVO, den

Februari 1808 aan den Maarschalk

DUMONCEAU gegeven, vertrok de 2^^^ Divisie GRATIËN, waarbij het Regiment Infanterie en de
Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2, gecommandeerd door den Kapitein PISTOR, den 25^^611 Februan
naar Bremen en werd eene maand daarna naar Hamburg en later naar Lübeck vertrekkende, vervangen
door de i" Divisie. De Maarschalk DUMONCEAU vestigde zijn hoofdkwartier te Bremen.

De Compagnie Rijdende Artillerie N^ i verliet den 19^^" Lingen, marcheerde over Leuningen,

Kloppenburg, Westerburg, Hatten, Bremen, Achim (rustdag), Rohenburg, Tastedt, Harburg, Winsen,
Lunenbui-g, Lauenburg, Mühll naar Lübeck (aan de Trave), alwaar zij den z'ien April aankwam en
tot aan den 30^^^" bleef.

De Maarschalk DUMONCEAU gaf den

Maart 1808 het bevel over de troepen in Noord-

Duitschland over aan den Luitenant-Generaal GRATIËN. De troepen behielden hunne stellingen aan
de Elbe en Weser.

Van af 30 April vermeldt BIJLEVELD in zijn Dagboek het volgende:

„Den 30^^" met twee houwitsers te Lübeck gedetacheerd gebleven, gaande de rest der Komp.
naar Hamburg, alwaar eenige oproerige bewegingen hadden plaats gehad.
Mey i8o8. i. 2. 3
30- 31 dito.
Den 10 Mey rukte de Komp. weder in Lübeck in guarnisoen.
Juny

1808. I. 2 dito,
3 Groot Berkenstein
4 Breitenfeld

5 Kudewerden by Mühll
6 Agterslag en Kurslag
7 Altona in 't Holsteinsche aan de Elbe
8. 9. 10
29. 30 dito.

Juli
1808. I. 2. 3
Augustus 1808. I. 2. 3

30- 31 dito.
9. 10 dito.
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Den 11 met geforceerde marschen het Holsteinsche ingemarcheerd, ten einde de gerevolteerde
Spaansche regimenten te ontwaapenen.
ïi Itschoe

12 Fokbeek en Dorfbeek

13 Nubben en Elsdorf

)
^ ,
I bil het camp van Rensburg
)

14. 15. 16
30. 31 dito.
September 1808. i. 2. 3. 4 dito."

Aangaande den marsch naar het Kamp van Rensburg vonden wij in een der brieven van
HOGERWAARD dd. „In 't Camp boven Rensburg den 12 Aug^ 1808" nog het volgende opgeteekeiid:

„Den
Augustus ontving de compagnie de order om te marclieeren. 's Nachts om 10 uur werd er
alarm geslagen, er werd hals over kop opgebroken en s'nachts doorgemarcheerd, 15 uren zonder te
rusten; den volgenden dag weder 14 uren; den 12^° s'avonds was de compagnie in het Kamp.
Zij bleef daar tot den 5^ September, marcheerde naar Altona, en bleef tot en met den 30®^*^^ in
kantonnement te Ottensee."

Achtereenvolgens waren van de Hollandsche troepen reeds verschillende korpsen naar het
Vaderland teruggekeerd: in September het 2^ en 3^ Regiment Huzaren, in Maart 1808 het 2®, 3"^
4" Regiment Infanterie, het 3' Regiment Jagers alsmede het 5" Regiment Infanterie, dat in het begin
des jaars tot versterking was aangekomen.

Door den Franschen Minister van Oorlog was ook aan den Minister van Oorlog VAN
HOGENDORP in naam des KEIZERS de vergunning gegeven, om de helft der Artillerie naar
Holland terug te zenden.

Den Luitenant-Generaal GRATIËN werd daarop den 21^'^" September gelast, ééne van de
beide Compagnieën Rijdende Artillerie en de helft der Artillerie te Voet terug te zenden.
Aan dien last werd slechts gedeeltelijk voldaan.

Behalve de 2 Compagnieën Rijdende Artillerie, de f Compagnie van het 2^ bataljon Artillerie
te Voet en een deel van het Park, keerden de overige onderdeelen der Artillerie in October 1808
naar Holland terug.

Aan den Kolonel 'BODE, toen bevelhebber der Artillerie te Velde, werd deze handeling zeel

ten kwade geduid, hoewel hij beweerde, dat zulks op last van den Luitenant-Generaal GRATIËN
was geschied.

Den 22sten November werden de achtergebleven Hollandsche troepen in de omstreken van

Bremen en Altona en te Hamburg gekantonneerd (VAN SYPESTEIN bladz. 107)' de generale staf, het
het 6^ en 7' Regiment Infanterie, het 2^= Eskadron van het 2^= Regiment Kurassiers, de Compagnie

Rijdende Artillerie

i, het park en de ambulance te Bremen; het 8' Regiment Infanterie, het 1"

Eskadron van het 2"= Regiment Kurassiers en de Compagnie Rijdende Artillerie N". 2 te Altona
en omstreken; het 9' Regiment Infanterie en het 3'' Eskadron van het 2*^ Regiment Kurassiers
te Hamburg.
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De Compagnie Rijdende Artillerie N°. i, die van af 8 September te Ottensee bij Altona
en omstreken was gekantonneerd geweest, marcheerde den 17'^^" naar Harburg, verder over Bukstehude,
Zeven en Ottersberg naar de omstreken van Bramen, alwaar zij den 21^^^" November aankwam en
de eerste maanden bleef.

De veranderingen in het personeel der Compagnieën, wat Officieren betreft, deelden wij reeds
gaandeweg mede.

Wij verlaten thans de Compagnieën Rijdende Artillerie N°. i en 2, die men met recht den
naam zou kunnen geven van marschcompagmeè7i en zullen zien, welke besluiten er sedert het begin
van 1808 door KONING BODEWIJK in Holland waren genomen.

(JH'KOSRAf^.

tf^l

mmM

njj

. OG voor dat KONING LODEWIJK den zetel der Regeering te Amsterdam vestigde, nverd

door Z. M. bij Decreet van 3 Augustus 1808 bepaald, dat de nieuw geformeerde Compagnie
Rijdende Artillerie den naam zou dragen van Compagnie Kanonniers der Koninklijke Garde;
hiertoe behoorden geen adelborsten meer.

Den 295^^" November veranderde de naam in die van Divisie Rijdende Artillerie der Koninklijke Garde.
In de bewapening, het harnachement, de kleeding en uitrusting van de Rijdende Artillerie der
Garde en van die van linie, werden in het jaar 1808 geene veranderingen gebracht.
Reeds werd door ons medegedeeld, dat bij Decreet van 18 Juli 1808 N°. 117 door KONING
LODEWIJK eene Medaille voor Dapperheid werd ingesteld. Opschrift op de voorzijde:
LODEWIJK NAPOLEON de
aan

. . .. van het

Korps
tot

Beloning van
Dapperheid en
Trouwe

Diensten.

Op de keerzijde datum en korte vermelding van het feit.
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E medaille werd gedragen aan een blauw lint, gelijk aan dat der Orde
van de Unie. De medailles werden in goud en zilver gegeven, naar

gelang van de belangrijkheid van het bedreven feit. Aan de eerste was
bij toekenning van pensioen als zoodanig het geheele activiteits-tractement verbonden, aan
de tweede het halve tractement.

VAN het Decreet, betreffende de Instelling, luidde:

Art. I.

„Aan alle Onder-Officieren, Soldaten en Matrozen van onze Land- en Zeemagt,
welke zich gedistingueerd hebben of in het vervolg zullen distingueren, door uitstekende
daden van braafheid, als daar is het redden in eenen Slag van een superieur, welke in
's Vijands handen is gevallen; het nemen of hernemen van een Vaandel, Standaar of stuk
Geschut; het eerst bestormen van eene Plaats, of het eerst aanklampen van een Schip,
en andere daden van dien aard, zal eene Medaille van massief Goud worden geaccor
deerd, di'agende den naam van hem die dezelve bekomt, en houdende opgave van de
roemrijke daad, waar door hij deze belooning heeft verworven.

Art. 2.

Aan de voormelde Medaille zal, voor de Landmagt verbonden zijn een Pensioen,

gelijk staande aan de Soldij van den Rang van den Man, welke dezelve heeft verdiend,
en voor de Zeemagt een Pensioen het geen nader zal worden bepaald, naar de onder
scheidene Rangen, zullende de voormelde Medaille altijd op eene plechtige wijze worden
overhandigd, in presentie van de onder de wapen staande Troepen, of van de Equipagie
en het Garnizoen van het Schip, en na eene toepasselijke aanspraak, overeenkomstig
met de omstandigheid.
Art. 3.

Aan alle Onder-Officieren, Soldaten en Matrozen van onze Land- en Zeemagt,
welke eene daad van braaflieid doen of gedaan zullen hebben, niet van gelijken aard

zijnde, als bij het
Art. is vermeld, zal eene Zilvere Medaille worden geaccordeerd,
en op gelijke plechtige wijze worden overhandigd, waaraan zal verbonden zijn voor de
Land-Armée, een Pensioen, gelijk staande aan de halve Soldij van den rang van hem
die dezelve zal bekomen, en voor de Zeemagt, eene gratificatie, welke nader voor de
onderscheidene Rangen zal worden bepaald."
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Wij kwamen in het bezit van de teekening op de ware grootte van de gouden medaille,
toegekend aan den Sergeant-majoor R. J. PURAYE van het 9'^® Regiment Infanterie van Ligne.
PÜRAYE was de eerste aan wien de medaille werd gegeven; zij werd hem op den
September 1808 op plechtige wijze bij eene groote parade te Amsterdam uitgereikt in tegenwoordigheid
van de troepen aldaar in garnizoen.
de Generaal VICHERY, Gouver

Wij lazen echter nergens dat de
Orde van de Unie werkelijk aan

neur van Amsterdam, eene toe

militairen beneden den rang van

spraak, die beantwoord werd met

'Officier is gegeven. Volgens VAN
SYPESTEIN ontving de vuur

Bij deze gelegenheid hield

de kreten van: Leve de KOI^ING!

werker A. BOSSY van de Com

leve LOUIS NAPOLEON!

pagnie Rijdende Artillerie N°. i
op het slagveld van Friedland
voor zijn betoonde dapperheid,
door niettegenstaande hij zwaar

's Middags nam de dappere
PURAYE deel aan een gastmaal,
dat door den Generaal VICHERY

werd gegeven.

gewond was, een hem toever

Alvorens de Medaille voor

Dapperheid werd ingevoerd, kon
no^fv

aan onderofficieren en soldaten,

voor belangrijke feiten tegenover
den vijand, de orde van de Unie
worden

gegeven,

of

werden

trouwd stuk bij eenen vijandelijken
aanval te verdedigen, 'eene be
looning van vijftig dukaten.
Ook later werden die gel
delijke belooningen nog toege

geldelijke belooningen toegekend.
kend.
Zoo lazen wij in de Aanteekeningen uit de Stamboeken der Onderofficieren en minderen
(Krg. Archief):

J. T. ARISSEN, brigadier in de Compagnie Rijdende Artillerie N®. 2.
„Volgens besluit van Z. M. den 3istcn yan Oogstmaand 1809 eene pekuniale belooning van
tien ducaten bekomen bij de affaires van Stralsund".

A. BOSSY, kanonnier in de Compagnie Rijdende Artillerie N®. i.

,,Bij hetzelfde besluit eene belooning van tien ducaten toegestaan voor de affaire bij
Stralsund".

Van de belooning, die aan BOSSY voor zijn gedrag bij Friedland zou toegekend zijn, vonden
wij in de bovengenoemde Aanteekeningen geen melding gemaakt.

Na de vermeestering van Stralsund werden eenige Rijders voor de gouden en zilveren Medaille
van Dapperheid voorgedragen; de opperwachtmeester E. AUGUSTIJNS en J. H. BOONEBAKKER
ontvingen de medaille in zilver (v. SYPESTEIN bladz. 113).

1
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Bij hetzelfde Besluit, waarbij de Medaille voor Dapperheid werd ingesteld, die echter slechts
een kort bestaan had, daar reeds den
November 1808 bepaald werd, dat zij vervangen zoude
worden door een laken medaillon, hetwelk in het geheel niet werd ingevoerd, doch waarvoor ruitvormige
eereteekenen in de plaats kwamen, werden ook
Eereteekenen voor langdurigen dienst ingevoerd.

Wij lezen hieromtrent in „de Uniformen"
bladz. 62: „Behalve de chevrons voor lang

durigen dienst wordt een laken medaillon inge
voerd naar het model van 1796, en bestemd
voor hen, die door ouderdom van dienst eene

is jarige dienst.

eerebelooniiig verdiend hebben.

3° g

Het Medaillon wordt naar de kleur van de galons der uniform in goud of zilver geborduurd
met een Sabel voor 18 jaren en 2 gekruiste Sabels voor 30 jaren dienst.

Op de medaillons voor langdurigen dienst van 1796 kwamen degens voor. (i)
In de collectie SNOUCKAERT (Rijks-Museum) vindt men de bovenstaande Eereteekenen.

EEDS was bij besluit van 26 December 1807 N°. i bepaald, dat elke Compagnie Rijdende
Artillerie sterk zou zijn 5 Officieren en 78 manschappen.

De samenstelling werd bij Besluit van 8 Augustus 1808
i geregeld. De bij de
Compagnieën ingedeelde Officieren worden door VAN SYPESTEIN op bladz. 80 opgegeven.
Het „Naam-Register der Officieren van de Koninglijke Hollandsche Arniée over den jare 1808"
o-eeft ons een overzicht van de indeeling bij de Compagnieën (zie bladz. 79)-

&

De indeeling van de Divisie Artillerie (Garde) volgt onderaan bladz. 79.

Bij het Besluit van 8 Augustus was de Luitenant-Kolonel BODE bevorderd tot Kolonel-Commandant
van het Regiment Artillerie te Voet en vervangen door den Luitenant-Kolonel W. J. VERKOUTEREN.
Deze bleef Commandant tot de inlijving bij het Fransche leger.

Aangaande den loopbaan van dezen Oud-Rijder zullen wij later nog meerdere bijzonderheden
mededeelen.

De Kapitein H. R. TRIP was den 3''=" Januari 1B07 als Kapitein van de i'" klasse geplaatst
aan het hoofd van de nieuw opgerichte Compagnie Rijdende Artillerie N°. 3.

De Kapitein J. A. PAETS was daarbij bevorderd tot Kapitein van de z'i' klasse den

Augustus 180B, zoomede de Luitenants J. F. MARTUCHEWITZ (Zoon van den Gen' MARTUCHEWITZ)
en A. R. W. GEY tot i' Luitenants.

(O Decreet v.m 17 Juli 1796. Instelling van een eeveteeken voor 30 jaren langdurigen dienst beneden den rang van Officier. Rond stuk
rnod laken ter '-rootte van een dricguklenstuk, waarop in zilver geborduurd twee gekruiste degens.

Decreet van i September 1796. Instelling van een eercteeken voor ïS jaren dienst. .Ms het voorgaande, doch lichtblauw met een zilveren sabel.
Deze eereteekenen werden gedragen op «len rok, voor de linkerborst.
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BRIGADE RIJDENDE ARTILLERIE.
UNIFORM.

Dolmans, pantalons en vesten blaauw met i'oodc uitmonstering.
EMPLACEMENT van het DEPOT.
DEN HAAG.
STAF.

Luit. Kolonel Verkouteren (Jacob Willem)
Kwariierm. Adjoint Coerman (Jacob)
Chir. van de 2de Klass. Wieganofskie (G. J)
Kap. van de isie kl. Hogerwaard (Christiaan Everhard Johan)
Kap. van de 2de kl. Byleveld (Adriaan)

iste Comp. <

( d'Anguerand (Theodorus Frangois Josephus)
iste Luitenants}

I Krahmer (Carel Fredrik)
Luitenant Paravicini di Capelli (Jacques Pien*e)
Kap. van de iste kl. Brienen van Oostrum (Frangois Willem van)
Kap. van de 2de kl. Petter (Abraham)

2de Comp. (

l Paravicini di Capelli (Ely)
iste Luitenants j
I Worbert (Lodewijk Jan)
Luitenant Ampt (Nicolaas Cornelis)
Kap. van de iste kl. Trip (Hendrik Rudolph)
Kap. van de 2de kl. Paets (Jacob Adriaan)

3de Comp. {

j Martuchewitz (Johan Frantz)

iste Luitenants j
I Gey (Adriaan Rudolph Willem)
Luitenant Ramaer (Pieter Anthony)

DIVISIE ARTILLERIE. (GARDE)
UNIFORM.

Donkerblaauwe Dolmans en Pantalons, roode Vesten, met gele bezetsels.
STAF.

Luit. Kolonel Gunkel (Carel August)
Kwariierm. Adjoint Jongh (Jean Joseph de)
Chirurgijn van de 2de Classe Marius (C, F.) i Dec, 1803.
KAPITEIN.

Kuytenbrouwer (Martinus Antonius)

28 Mei 1801.

EERSTE LUITENANTS.

Vries (Martinus de)
List (Frederik Carel)

11 Dec. 1806.
23 Aug. i8o8,

L UITENANT.

Sarraz (James Albert Henri de la)

29 Sepf. 1806.
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De 2" Luitenant Adjudant P. A.RAMAER werd op dien datum bij de Compagnie geplaatst als Luitenant.
De 1*= Luitenant MARTUCHEWITZ ging reeds den

November 1809 over bij het

Regiment Artillerie te Voet.
O

De bij de 3^'= Compagnie Rijdende Artillerie ingedeelde officieren bekleeden allen in de
Geschiedenis der Rijdende Artillerie eene eereplaats en de biographiën dezer roemruchtige voor
gangers zullen in het volgende gedeelte van ons werk hunne plaats vinden.
MARTINUS ANTONIUS KUYTENBROUWER was na zijn terugkeer van den Veldtocht in

Westphalen en Hannover den

December 1806 bevorderd tot Kapitein der

klasse en Com

mandant van de Compagnie Rijdende Artillerie der Garde, en voerde het commando tot het geheele
Korps bij het Fransche leger werd ingelijfd.
De L Luitenant FREDERIK CAREL LIST was bij de Garde Rijdende Artillerie geplaatst

sedert 5 Juli 1806 en den 17'^'=" Augustus 1807 daarbij tot
Luitenant bevorderd.
Veel bewogen was het leven van beide laatst genoemde Officieren der Divisie Artillerie.

Algemeen bekend is de schitterende carrière van den als Luitenant-Generaal gepensionneerden
Oud-Rijder FREDERIK CAREL LIST.

Het werk ,,Herinneringen van den Luitenant-Generaal FREDERIK CAREL LIST uit zijne

nagelaten papieren samengesteld door zijn zoon C. L. SCHEIDLER LIST, Gepensionneerd GeneraalMajoor" en door Z.H.Ed.Gestr. dd. 14 November 1889 aan Heeren Hoofd- en verdere Officieren van
het Korps Rijdende Artillerie aangeboden, alsmede het Aanhangsel op dit werk met: „Een Portret,
eene overzichtskaart der campagnes en eene Artillerieteekening," door denzelfden schrijver tot meerdere
volledigheid van den vorigen arbeid, in 1893 nog vóór het Jubilé aan het Officierskorps toegezonden,
zijn voor de Geschiedenis van het Korps van onschatbare waarde.
Den Generaal C. L. SCHEIDLER LIST zijn wij grooten dank schuldig voor zijn omvang
rijken arbeid.

Op den avond van den 20^^^" April 1893 wijdde de gepensionneerde Generaal-Majoör
H. BEIJERMAN, Adjudant in Buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN, zeer waardeerende
woorden aan den Luitenant-Generaal F. C. LIST, die van 20 December 1826 tot 23 December 1829

als Kolonel het bevel voerde over de Rijdende Artillerie.
MARTINUS ANTONIUS KUYTENBROUWER bij Koninklijk Besluit van i Januari 1841 N^ 8
gepensionneerd als Generaal-Majoor, liet geene Mémoires na.

De gepensionneerde Majoor der Infanterie VAN NECK deelde ons echter aangaande de carrière
van den Oud-Rijder eenige bijzonderheden mede, die in den loop van ons verhaal hare plaats zullen vinden.
De vereeniging der korpsen Artillerie en Genie tot één korps bleef voorloopig bestaan. Deze ver-

eeniging was een gevolg van misplaatste zuinigheid. (Zie over deze belangrijke zaak Mr. H. W. TYDEMAN,
„Levensbijzonderheden van den Luitenant-Generaal Baron C. R. T. KRAYENHOFF", (biz. 59 en 94).
Zij was doorgedreven door den KONING in overleg met den Franschen Kolonel der Artillerie
DEMARQAY, en zeer tegen den zin van den Kolonel KRAYENHOFF.
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Alhoewel de Officieren van beide wapens wederkeerig hun best deden, om alle wrijving te
voorkomen, zoo bleek het al spoedig dat de vereeniging nimmer innig konde zijn. DEMARQAY,
overgegaan in Hollandschen dienst, was de eerste bevelhebber van het vereenigde korps i8 Maart
1807 en werd 8 Febr. 1808 Generaal-Majoor, eerste Inspecteur-Generaal van de Artillerie en Genie; hij
verzocht en verkreeg in 1809 zijn eervol ontslag en werd opgevolgd door den Generaal-Majoor
G. A MARTUCHEWITZ, onder wiens leiding eene scheiding der beide wapens werd voorbereid.
Een eerste gevolg was het decreet van 7 September 1809, hetwelk in de nieuwe benaming

van de Artillerie, n.1. ,,Korps Koninklijke Artillerie" de scheiding met „de Genie" uitsprak.
Het korps zoude bestaan uit:
1 Regiment Artillerie te paard van 4 Compagnieën, waarvan beurtelings eene den dienst doet
bij de Garde;
2 Regimenten Artillerie te Voet elk van 2 bataljons Artillerietrein, in vredestrijd dienstdoende
bij de Garde;
de Compagnieën Mineurs en Werklieden (waaronder de Pontonniers).
De tijdsomstandigheden verhinderden de daadwerkelijke scheiding. Deze kwam eerst tot stand
bij de inlijving van het vaderland en den overgang van Artillerie en Genie bij deze Fransche wapensoorten.
Meer en meer bleek de noodzakelijkheid om de rijksuitgaven en dientengevolge ook de kosten
van het leger zooveel mogelijk te verminderen.
Bij besluit van den
October 1809 litt. W. werd de samenstelling vastgesteld, om die in
verband te brengen met de som, welke voor den dienst van het jaar 1810 was toegestaan.
De Rijdende Artillerie zou bestaan uit: eene Brigade van twee Compagnieën, behalve die van
de Garde, van dezelfde sterkte als die, welke zij bezaten.
De Compagnie Rijdende Artillerie N®. i werd gesupprimeerd; de Compagnieën N®. 2 en 3
kregen de N®®. i en 3.
In afwachting van de voorgenomen scheiding der Korpsen Artillerie en Genie, zou het Korps
Koninklijke Artillerie bestaan uit:
I Regiment Artillerie te Voet van 21 Compagnieën;
I Brigade Rijdende Artillerie van 2 Compagnieën;
I Bataljon Werklieden van 5 Compagnieën;
I Bataljon Trein van 4 Compagnieën.
Aan den Generaal-Majoor, Inspecteur van de Artillerie en Genie MARTUCHEWITZ werd de
uitvoering der bevolen reorganisatie 'opgedragen; het materieel werd opgelegd in het Magazijn van
Oorlog te Delft, en de overcompleete manschappen en paarden werden verdeeld over de Compagnie
N°. 2, de divisie Garde Rijdende Artillerie en de Voet Artillerie.

Bij decreet van 8 November 1809 werd ook de samenstelling bepaald van het bataljon
Treinsoldaten, doch de bevolen samenstelling werd eerst ingevolge een nader Decreet van 18 April
1810 ten uitvoer gebracht.
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De bepalingen door KONING LODEWIJK aangaande de uit te reiken eereteekenen gemaakt,
nemen wij van af 8 September 1809 over uit het werk „de Uniformen" bladz. 62.
Zij zijn voor het Wapen der Rijdende Artillerie interessant, omdat velen der Oud-Rijders, zoo
Officieren als minderen op die eereteekenen aanspraak mochten maken.
stuk laken) te dragen op de
Uit de teekeningen zal
men kunnen zien, dat in een

linkerzijde van de uniform. (Zie

kort tijdsverloop, ook in deze
aangelegenheid veel verande

Schetsteekening).

ring werd gebracht.
8 September 1809.

Het eereteeken ingesteld op 8
September 1809, wordt even

Eereteeken voor de militairen,

eens uitgereikt aan allen, die
bij de inneming van Stralsund
gekwetst werden.

die met den Generaal CORT
HEYLIGERS het fort BATM

29 September 1809.

17 October 1809.

bezet hebben.

Een

sabel

omgeven

De toelage voor chevrons en

door bladertakken in goud ge

medailles

voor

langdurigen

borduurd (op een ruitvormig

dienst vervalt, wordende deze

voortaan als louter eervolle onderscheidingsteekenen beschouwd. De Korpsen der Garde dragen de
chevrons van zilveren of gouden galon.
30 Mei 1810. Eereteeken voor de gekwetste

militairen in Spanje en voor de deelnemers aan de
inname van Stralsund.

In goud geborduui'd sabeltje op een lichtblauw
ruitvormig veld met een gouden geborduurd randje om
geven, te dragen op de linkerborst van den rok.
Mindercn 30 Mei x8io.

16 juni 1810. De Officieren zullen het eereteekcii van 30 Mei 1810 geborduurd op den rok

dragen, zonder lichtblauwen ondergrond.
Het depót der Brigade werd onder den Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN
te 's Gravenhage gevestigd-, als gevolg van de nieuwe formatie veranderde ook
de indeeling der Officieren.
Als Luitenant-Kolonel, Commandant der Rijdende Artillerie werd aan

officieren i6 juni iSio.

VERKOUTEREN opgedragen acht Compagnieën Trein te organiseeren, waartoe manschappen en paarden
door de Provinciën moesten gefourneerd worden. De Officieren werden door het Departement van Oorlog,
de onderofficieren door hem benoemd; de administratie werd met die der Rijdende Artillerie vereenigd.
De kleedingstukken werden in alle groote steden met groote haast gemaakt, en naar 's-Gravenhage

gezonden, waar dan ook de manschappen en paarden aankwamen, en na voorafgaande keuring al
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dadelijk gekleed en ingedeeld naar Delft vertrokken voor het optuigen der Paarden, om zonder
verwijl zich bij het Leger te voegen, dat zich in de nabijheid van Bergen op Zoom vereenigde.
Bij Besluit van 13 November 1809 werden geplaatst,
bij de Compagnie N°. i 1
als Commandant

de Kapitein

» Kapitein 2^^ kl. >
de

2^^ kl. A. BIJLEVELD,

Luitenant E. PARAVICINI Dl CAPELLI,

> P
»

»

C. E. J. HOGERWAARD,

.

2'=

>

L. J. WORBERT,
J. P. PAl^VICJNI Dl CAPELLI,

bij de Compagnie N°. 2 :
als Commandant

de Kapitein F. W. VAN BRIENEN VAN OOSTEROM,

» Kapitein 2'^^ kl. »

»

2^^ kl. J. A. PAETS,

de P Luitenant Th. F. J. d'ANGUERAND,
, 1=
»

2"=

»

AR. W. GEY,

»

P. A. RAMAER.

De I® Luitenant dANGUERAND vertrok in het laatst van de maand Maart naar Spanje, om
den Luitenant VERDOOREN, die bij de Compagnie was gedetacheerd geweest, af te lossen.
De 1" Luitenant A. R. W. GEY bleef bij het Depót.
Aangaande den

Luitenant P. A. VERDOOREN wordt in de Aanteekeningen der Stam

boeken Officieren (Krg. Archief) vermeld:
„21 October 1806 kadet bij de Genie;
21 Maart 1807 i' Luitenant bij de Rijdende Artillerie Zeeuwsch Legioen;

8 Augustus 1808 I® Luitenant bij het Regiment Artillerie te Voet".
Zooals wij reeds mededeelden, werd de Compagnie Rijdende Artillerie bij het Zeeuwsch Legioen
nooit opgericht.
De nieuwe indeeling bleef bestaan tot aan de inlijving van het Koninkrijk Holland in het
Fransche Keizerrijk.

In de kleeding, het harnachement en de uitrusting werden van af het jaar 1808 niet veel ver
anderingen meer gebracht.

Den 12^®" April 1809 werden bij den Trein van de Garde-Artillerie de hoeden vervangen door
schako's en de uniform meer gelijkvormig gemaakt aan die der kanonniers.

Bij den Artillerie-Trein werden de hoeden eveneens door schako's vervangen.
Lederen dragons werden aan de Rijdende Artillerie gegeven den 3^1^" Juli 1809, terwijl nog werd
bepaald, dat de schako's van de Onderofficieren van fijner vilt zouden zijn, dan die der manscliappen
en voorzien van een gouden of zilveren lis.
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Veelvuldig waren gedurende KONING LODEWIJK's regeering de veranderingen in het Opper
bestuur van het Leger.

In December 1807 werd de Minister van Oorlog D. VAN HOGENDORP vervangen door den
Luitenant-Generaal JANSSENS; deze werd op zijn beurt der 26^1™ Mei 1809 opgevolgd door den
Generaal KRAYENHOFF, die te voren nog de betrekking had bekleed van mede-Inspecteur der

Vereenigde wapens der Artillerie en Genie, (eene organisatie, waarmede KEIZER NAPOLEON zich in
het geheel niet had kunnen vereenigen).
Van de 3 bij Besluit van 2 December 1807 aangewezen Inspecteurs-Generaals der vereenigde

wapens van Artillerie en Genie: DEMARfAY, MARTUCHEWIT2 en KRAYENHOFF, verkreeg de
Generaal DEMAR^AY het Presidium van een daarbij gecreëerd comité.

Wij spraken nog niet over de Besluiten die door KONING LODEWIJK van af Hoogstdeszelfs
troonsbestijging genomen werden, betrekkelijk het te voeren koninklijk wapen. Daar echter op de
verschillende stukken, het wapen der Rijdende Artillerie betreffende, 's KONINGS zegel werd gedrukt,
vinde ook hier de Geschiedenis van het Koninklijke Wapen eene plaats, te meer daar de wapenteekeningen, voor zooverre ons bekend, nimmer juist te zamen zijn afgebeeld.

Ingevolge het 9^^^ Artikel van het Tractaat van Parijs van 24 Mei 1806, gevolgd door de
Koninklijke Hollandsche wet van 7 Augustus moest het nieuwe wapen des rijks worden samengesteld
door den oud-Hollandschen Leeuw geecarteleerd met den Franschen Adelaar.
Dat KONING LODEWIJK reeds van den beginne af aan weinig geneigd was om zich naar
des KEIZERs inzichten te schikken, bleek uit het uitvoering geven van het Keizerlijk bevel omtrent
de samenstelling van het Koninklijk wapen.
Feitelijk prijkte daarin nimmer de Fransche Adelaar.
Alleen op proefmedaiiles, proefmunten enz. ziet men dat de Adelaar een Fransche is, daarentegen
in den muntslag, die goedgekeurd werd, kijkt de Adelaar naar links en is dus een andere.
In de ,,Histoire Numismatique du royaume de Hollande, par Ie Comte MAURIN NAHUYS", reeds
in den aanvang vermeld, prijkt aan het hoofd van het 2^^ deel een wapen, dat niet als het Hollandsche

mag worden aangemerkt. De oorzaak van de foutieve samenstelling zal gelegen zijn in de omstandig
heid, dat door NAHUYS geen melding gemaakt is, dat vóór 17 September 1806, door den KONING
is bepaald geworden, dat Leeuw en Adelaar elkander op het Wapen niet moeten aanzien, maar
elkander moesten volgen d.w.z. de koppen naar denzelfden kant moeten keeren.
Dientengevolge is op het Koninklijke Hollandsche Wapen de heraldisch naar liiiks gewende
Fransche Adelaar vervangen door een Adelaar, die gelijk de Leeuw, heraldisch naar rechts kijkt.
De wapenteekeningen, als model aan de autoriteiten verzonden, vertoonden wel is waar den
Franschen Adelaar, doch daarbij werd steeds de opmerking gevoegd (en vervolgens dikwerf herhaald)
dat de teekening wat den Adelaar betrof, niet deugde; deze moest den Leeuw volgen.

Tegenover het portret van KONING LODEWIJK gaven wij het Koninklijk Wapen, vastgesteld
bij decreet van 30 Maart 1809; dit werd gebruikt tot het einde van het Koningschap.
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Zooals blijkt uit de Noot op bladz 61 „De Uniformen" werd het Koninklijke Wapen meer dan
eens gewijzigd.

Het volgende diene daarbij verder tot toelichting.
Het oude Wapen van den Staat, in 1795 in de omwenteling verdwenen, werd den 16^^'^" April
1802 hersteld.

Ofschoon door KEIZER NAPOLEON was bepaald, dat het Rijkswapen van Holland geecarteleerd
zoude zijn, trachtte KONING LODEWIJK dit echter blijkbaar te ontwijken en werd den
Juli 1806
door Z. M. gedecreteerd, dat het Koninklijke Wapen zoude zijn het oude Wapen van den Staat
(bevattende alleen den Leeuw). Het gelukte echter niet aan den KONING het Wapen te behouden.
Van af den 17"^®" September 1806 kwam reeds op alle officieele stukken een geecarteleerd wapen voor.
(Zie de Cul de lampe).
Bij Decreet van 20 Mei 1807 werd het geecarteleerde wapen ingevoerd. Op dit Wapen komt,
althans uit een heraldisch oogpunt, de Fransche Adelaar niet voor. Daarentegen wel de band van het
Legioen van Eer, die evenmin genade kon vinden in 's KONINGS oogen. Het duurde echter tot 30
Maart 1809 eer de KONING met den band van de Koninklijke Orde van Holland, ook dien van het
Legioen van Eer van zijn Wapen afnam, om daarvoor in de plaats te stellen den band van de orde
der Unie.

Wapen van 17 September 1806.
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E uitvoering van al de door den KONING genomen Resolutiën was kostbaar; de
inrichtingen der verschillende paleizen, het herstel van het Loo, verslonden schatten.
Men verweet dientengevolge wel eens aan KONING LODEWIJK, dat hij geld verspilde.

Tegenover deze minder goede eigenschap stonden echter andere, die de eerste over het hoofd deden zien.
Zijne welgemeende pogingen om den Staat te verheffen uit zijn verval, zijn streven .om vóór
alles Hollander te zijn, zijn menschlievend gedrag en hulpvaardigheid, wanneer de nood drong; zijn
werkzaamheid op wetgevend gebied, waarbij de beginselen van rechtsgelijkheid en humaniteit door
hem op den voorgrond werden gesteld; zijne aanhoudende zorg om kunsten, wetenschappen en fraaie
letteren te bevorderen maakten veel goed. Ook zijne zorgen voor het Leger moeten zeer gewaar

deerd worden. De krijgsverrichtingen der Hollanders, onder en naast de Fransche Adelaars, hebben
bewezen, dat de troepen uitmuntend door hunne hoogere en lagere officieren werden aangevoerd, dat er
eene bewonderenswaardige discipline was, te meer te waardeeren wijl, door de eigendunkelijke handelwijze
van vele Fransche Generaals, het materieele leven dikwerf veel te wenschen overliet.

Zooals op meer dan eene plaats is opgemerkt, hield de KONING geen belooningen achter-

wege, moedigde op allerlei wijzen krijgsmansdeugden aan en verhief naar zijn vermogen den
militairen stand.

Nu in onze dagen eene lans wordt gebroken om de geheele Artillerie met een standaard te

begiftigen (zie Indisch Militair Tijdschrift 1898 blz. 390 e. v.) mag wel vermeld worden, dat het
's KONING's bedoeling schijnt geweest te zijn, om ook aan zijne Artillerie een vaandel of standaard uit
te reiken (zie „De Uniformen" blz. 61 en noot aldaar).
NAPOLEON was echter in geenen deele tevreden over het beleid van zijn broeder. Al was
een ander Vorst aan het hoofd der regeering van deze gewesten geweest, deze zoude waarschijnlijk
evenmin hebben kunnen handelen volgens de zienswijze van den KEIZER.
NAPOLEON wensclite cm ondeelbaar, homogeen rijk, om Engeland te isoleeren. Daarom

moesten Hannover en Holland rechtstreeks deel uitmaken van Frankrijk. KONING LODEWIJK
daarentegen, wenschte voor alles Hollander te zijn.
O

'

De herhaalde ontevredenheidsbetuigingen aan zijn broeder moesten dienen als inleiding tot wat
in 's KEIZER's brein broedde.

Voorloopig nog werd geweld vermeden, en hoopte hij zijn broeder tot een vrijwilligen afstand
over te halen. Toen KONING LODEWIJK eindelijk, den 27^^^» November 1809, gehoor gegeven

had aan eene officieele uitnoodiging, („bevel,") van zijn broeder om tegenwoordig te zijn bij de

kroning van de Vorsten der nieuwe Zuid-Duitsche Staten, te Parijs, liet de KEIZER zich bij de eerste
begroeting zeer ongunstig uit over zijn bestuur en over den toestand zijner strijdkrachten.
Toch had men met recht na de dapperheid door de Hollandsche sti-ijdei's in Spanje en te

Stralsund betoond, na de wakkere wijze waarop men den aanval der Engelschen in Zeeland had

afgeslagen, eenige aanspraak mogen maken op eene meer gunstige beoordeeling van de zijde des
KEIZER's.

DE RESOLUTIËN VAN KONING LODEWIJK NAPOLEON 1808—181O.

87

Niets van dat alles was echter het geval. NAPOLEON had slechts een geopend oog voor wat
beantwoordde aan zijn hoofddoel.

Om Hollands onafhankelijkheid nog te bewaren, putte KONING LODEWIJK zich uit in aan

biedingen van geld en land en teekende ten slotte het Tractaat van Parijs, i6 Maart 1810, waarbij
aan Frankrijk een aanzienlijk gedeelte van het grondgebied, Brabant, Zeeland en het Land op den
linkeroever van Maas en Waal, werd afgestaan.

Beroofd en verbitterd keerde hij daarna den

April 1810 te Amsterdam terug. Het Koning

schap van KONING LODEWIJK begon op zijne grondvesten te waggelen.
Zien we, alvorens verder te gaan, welk aandeel door de Compagnieën Rijdende Artillerie aan
de krijgsverrichtingen van 1808—1810 werd genomen.
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Koninklijk Wapen van 20 Mei 1807.
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IJ den vrede van Tilsit had KEIZER ALEXANDER
zijne bemiddeling aangeboden tusschen Frankrijk en
Groot-Brittannië. Het Britsche Ministerie was echter meei

a
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dan ooit gestemd tot het voortzetten van oorlog tegen NAPOLEON,
wiens Continentaalstelsel de verbittering der natie ten top had
gevoerd. Niet bij machte om in eenen oorlog tegen de Britten
lauweren of voordeelen te behalen, en altijd begeerig om nieuwe
Rijken aan zijn wil te onderwerpen, wendde de KEIZER zijne
blikken naar het Iberisch Schiereiland.
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ORTUGAL, reeds lang geheel op de zijde van Engeland en ongeneigd om aan des
KEIZERS willekeurige eischen tot handhaving van het Continentaalstelsel gevolg te geven,
scheen aan NAPOLEON cene gemakkelijke en zekere prooi.

Zonder acht te slaan op de dubbelzinnige houding van Spanje in het vorige jaar kwam NAPO

LEON bij het beruchte Verdrag van Fontainebleau (27 October 1807) met den in Spanje alles
vermogenden Minister GODOY (Principe de la Paz) in het geheim overeen, om Portugal in drie
deelen te splitsen, welke onder patronaat zouden komen van den KONING VAN SPANJE als Leenheer;
hiervan zou o. a. de KONING VAN ETRURIË (Toscane) het Noordelijk deel verkrijgen, terwijl hij
zijn eigen land aan Frankrijk moest afstaan.

Naar aanleiding van de gesloten overeenkomst nam eene Fransche krijgsmacht onverwijld
Etrurië in bezit, alwaar de dochter van KONING KAREL IV VAN SPANJE, als Voogdes van haren

minderjarigen zoon het bewind in handen had. Tegelijkertijd rukte de Generaal JUNOT aan het hoofd
van een Fransch leger na eenen allerbezwaarlijksten tocht door Spanje, Portugal binnen en deed den
isten December zijn intocht in Lissabon. Daags te voren had PRINS JOHAN, die namens zijne krank

zinnige moeder het Rijk bestuurde, met zijn hof Lissabon verlaten en de wijk genomen naar Brazilië.
Zonder slag of stoot was Portugal in NAPOLEON's handen gevallen: het Huis van Braganza
had opgehouden te regeeren.

Tengevolge van het Verdrag van Fontainebleau rekende de Minister GODOY zich voor des
KEIZERS verdere veroveringsplannen veilig, doch hierin bedroog hij zich.

Reeds was bij NAPOLEON het plan tot rijpheid gekomen, om ook de Bourbons uit Spanje
te verdrijven en een zijner broeders op den alsdan ledigen troon te plaatsen.

Begunstigd door de oneenigheid tusschen KONING KAREL en zijn zoon FERDINAND, mengde

hij zich, zelfs op verzoek van laatstgenoemden, in de Spaansche familieaangelegenheden, doch hield
intusschen een leger gereed om op het eerste bevel Spanje binnen te rukken.
Wel is waar werd door NAPOLEON's bemiddeling eene verzoening tusschen vader en zoon

tot stand gebracht, doch eene aanzienlijke krijgsmacht, onder bevel van MURAT, die zooals het heette
bestemd was om JUNOT in Portugal te versterken, rukte over de Pyreneën; de gewichtigste vestingen,
als Pampeluna, Barcelona, Mont-Joye en S' Sebastien werden bezet.
Toen nu KONING KAREL IV het voorbeeld der Portugeesche regeering scheen te willen

volgen, barstte er te Aranjuez een hevig oproer uit; door schrik overmeesterd deed de KONING
afstand van den Troon, ten behoeve van zijn zoon, den lateren FERDINAND Vil (19 Maart 1808).
De nieuwe KONING bezat kracht noch moed om het leger van MURAT tegen te houden.
Deze verscheen weldra te Madrid en nam een zeer dubbelzinnige houding aan tegenover FERDINAND,

wiens Koninklijke waardigheid hij niet erkende. Trouwens KONING KAREL IV had reeds een paar
da<ren na den door hem gedanen afstand, daartegen geprotesteerd, als zijnde deze hem afgedwongen.
Intusschen was ook NAPOLEON zelf naar Madrid in aantocht. Reeds te Bayonne had hij eene

bijeenkomst gehad met de Koninklijke familie, waarvan het gevolg was, dat FERDINAND weder
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afstand deed van den troon en KONING KAREL IV zij'ne herkregen rechten op Spanj'e en de Indien
in handen van NAPOLEON nederlegde (i Mei 1808).
De KEIZER deed zijn ouderen broeder JOSEPH, totdusver KONING VAN NAPELS, uitroepen
tot KONING VAN SPANJE, gaf aan MURAT den troon van Napels, en behield zelf het Groothertogdom
Bersf en Kleef.

Door eene dusdanige omwenteling te brengen in de Spaansche aangelegenheden ging NAPOLEON,
door heerschzucht gedreven, over tot een stap welke hem eerlang in den verderfelijksten oorlog zou
wikkelen, eenen krijg, die zijne beste troepen en zijne schatten verslond.
De fiere Spaansche Natie was niet gezind om zich door den vreemden veroveraar als een
weerloos lam te laten wegschenken.
Reeds in Mei en Juni hadden hier en daar oproerige bewegingen plaats; ook te Madrid, waar
zij door MURAT in bloed werden gesmoord.

Toen JOSEPH op den 20^'®" Juli zijne intrede deed te Madnd, had zich reeds de opstand
over bijna geheel Spanje uitgebreid en zelfs de grenzen van Portugal oversclireden.
De junta van Sevilla, het middelpunt van gezag en bestuur der in opstand zijnde gewesten,
verklaarde in naam van FERDINAND VII en van het Spaansche volk den oorlog aan NAPOLEON
en riep de hulp in van Groot-Brittannie; deze liet zich niet lang wachten.
Eene Engelsche macht landde in den Mondegobaai op den 30®^^ Augustus 1808; JUNOT moest
Portugal ontruimen. Reeds den
Augustus, na de nederlaag van den Generaal DU PONT bij
Baylen, had KONING JOSEPH Madrid verlaten en was teruggeweken achter de Ebro, om aldaar
versterking van troepen af te wachten.

Het Fransche leger in Portugal werd op Engelsche schepen naar Frankrijk overgevoerd.
Engeland had nu de handen vrij om een inval in Spanje te doen, verheugd eindelijk een terrein gevonden
te hebben, waar het zijn doodvijand kon ontmoeten.

Weldra was geheel Portugal door de Franschen ontruimd en in Spanje breidde de opstand zich
meer en meer. uit. Dit was te veel voor NAPOLEON. Spanje en Portugal zouden voor hem bukken,
zooals tot nu toe elk ander rijk had gedaan.
Alvorens echter zijne plannen te volvoeren, wilde NAPOLEON waarborgen hebben, dat zijn
gezag in Frankrijk en in de overige aan zijn wil onderworpen landen geen gevaar liep. Hij belegde
daartoe een congres te Erfurt, en de aldaar met KEIZER ALEXANDER gesloten overeenkomsten
schenen hem het slagen van zijne ondernemingen te zullen waarborgen.
De zich op het Schiereiland bevindende krijgsmacht werd met 80000 man beproefde troepen
versterkt, terwijl in Frankrijk eene nieuwe lichting van 160000 man werd toegestaan.
Van de Vorsten, die zich verbonden hadden om hulptroepen aan NAPOLEON te leveren, werden

deze thans gevorderd, ten einde KONING JOSEPH in zijn gezag te schragen en de openbare rust
te herstellen.

Zoodoende moest ook KONING LODEWIJK 3000 man leveren.
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De Hollandsche troepen werden vereenigd tot eene Brigade en samengesteld als volgt;

Opperbevelhebber, Generaal-Majoor CHASSÉ.
Infanterie;

bataljon van het 2" en 2'^ bataljon van het 4® Regiment. (Commandant de Kolonel

A. LYKLAMA A NYEHOLT).
Cavalerie: 3® Regiment Huzaren (Commandant Kolonel A. F. VAN GOES).

Artillerie: Compagnie Rijdende Artillerie N°. 3 (Commandant Kapitein H. R. TRIP) waarbij eene
Trein-compagnie: het geheel onder commando van den Majoor STEINMETZ.
Genietroepen: eene Compagnie Mineurs en Sappeurs.
De Compagnie Rijdende Artillerie vertrok den 22^^^" Augustus uit het Depót te 's Gravenhage met:
4 kanons è 6 tC,

2 houwitsers a 24 ft* ijzer,
6 caissons a 6 ft\

4

»

voor houwitsers a 24 ft,

3 divisie- of reservewagens,

2 ledige treinhandwagens,
1 caisson met 600 cavalerie en infanteriepatronen en
2 smidswagens.

Bij de Compagnie waren geplaatst:
als 2® Kapitein, J. A. PAETS,
de 1= Luitenant J. F. MARTUCHEWITZ,
de 2= Luitenants P. A. RAMAER en P. A. VERDOOREN.

Laatstgenoemde behoorde tot het Regiment Artillerie te Voet; en was tijdelijk bij de Rijdende
Artillerie ingedeeld.

ENDRIK RUDOLPH TRIP, geboren te 's Hertogenbosch den 2^®" April 1779, trad den
9^®" April 1791, dus reeds op 12-jarigen leeftijd in dienst als cadet bij het Korps ArtiEerie
te Voet en werd den 22^^®" Februari 1793 aangesteld tot „Onder-Lieutenant bij de vijfde
Compagnie van het Regiment Artilleristen W. G. F. PRINCE VAN ORANGE en NASSAU", in
Sfarnizoen te Groningen.

O

O

Overgegaan in dienst der Bataafsche Republiek, en den i^^®" Augustus 1795 bevorderd tot
„Eerste Lieutenant", vinden wij HENDRIK RUDOLPH TRIP in de Naamlijst der Militaire Officieren

enz. 1797 vermeld, dienende bij het vierde bataljon Artillerie te Groningen; hij werd bij de compagnie
N°. I van hetzelfde bataljon den 8^^®" Juli 1799 bevorderd tot „2^® Capitein" en den 295^®^ October 1804
tot Kapitein Commandant. Zijne overplaatsing als Kapitein i^te klasse bij de Brigade Rijdende Artillerie
volgde den 3^®" Januari 1807, en zijne benoeming rot Ridder in de Orde van de Unie den is^®"Mei 1807.

Generaal-Majoor H. R. TRIP,
Commandant der Rijdende Artillerie 22 Januari 1814—8 Augustus 181S.

\:x

rumi'

DE VELDTOCHT IN SPANJE 1808, 1809 EN 181O.

95

Als Commandant der nieuw opgerichte Compagnie Rijdende Artillerie N°. 3, vertrok hij den
4^®" September 1808 naar Spanje.

In het Stamboek der Officieren van het Korps wordt aangaande TRIP vermeld:
1800 )
! bij de Gallo-Bataafsche Armee.

1801 j

1804 )
[ Expeditionnaire Armee.
1805 )
1806

Hollandsche Armee.

Spanje zou het land zijn, waar TRIP zijne eerste lauweren ging behalen, en met recht mag
het Korps trotsch zijn op hetgeen door hem op het Iberische Schiereiland werd verricht.

VAN SYPESTEIN boekstaafde zijne krijgsverrichtingen aldaar en de Generaal-Majoor
H. BEYERMAN sprak op den avond van den
April 1893 de gedenkwaardige woorden:
„Bij Talavera werd de Kapitein TRIP aan het hoofd gewond en zijn paard gedood; hij bleef
in het vuur, deed de eerstvolgende dagen dienst met een doek om het hoofd, het schoonste hoofd

tooisel voor een militair in den oorlog en werd voor zijn gehouden gedrag benoemd tot LuitenantKolonel en Ridder van het Legioen van Eer."

De benoeming tot Luitenant-Kolonel bij den Staf van het Korps Artillerie en Genie had plaats
op den 3osten AugTistus 1809; den 29®^®*^ December 1809 volgde die tot Ridder in voornoemde Orde.
Aangaande TRIP's verwonding bij Talavera vinden wij in het Stamboek opgeteekend:
,,Den 28®° Juli 1809 In de Bataille van Talavera in Spanje gewond door een musquetkogel
aan het hoofd."
Het Stamboek vermeldt verder:

,,i Januari 1811 geincorporeerd in fransche dienst als Chef de Bataillon bij het 9® Reg. Art'®,
10 September 1812 overgegaan bij het 8® Regt. Ai*t'® te Voet; 18 October 1813 bij de Bataille van
Leipzig gevangen. Met demissie den Franschen dienst verlaten."
In de Bataille van Bautzen werd TRIP ten tweeden male gewond; de omschrijving luidde:
,,Den

Mei in de Bataille van Bautzen in Duitschland gewond door een contusie van een

kanonskogel aan de linkervoet."
Voor zijne bewezen diensten werd hij den

Augustus 1813 door den KEIZER bevorderd

tot Officier van het Legioen van Eer.

Na het herstel van Neerland's onafhankelijkheid keerde TRIP in dienst van den lande terug
en was van 22 Januari 1814 tot 8 Augustus 1818 Luitenant-Kolonel en 2'^"^ Kolonel Commandant der
Rijdende Artillerie, In 1818 kwam TRIP aan het hoofd van het Departement van den Groot
meester der Artillerie Den 20®'®" Juni 1819 ontving hij het Ridderkruis der Militaire Willemsorde
4® klasse. Den 27^^^" Augustus 1820 bevorderd tot Kolonel, werd hij bij Besluit van ZIJNE MAJESTEIT
KONING WILLEM I in dato 20 December 1826 benoemd tot Generaal-Majoor der Artillerie, com
mandeerde in 1830 de Artillerie te Velde en stond als Directeur-Generaal van 30 Mei 1837 tot
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I Januari 1840 aan het hoofd van het Departement van Oorlog, na deze betrekking reeds van af
I October 1834 a. i. vervuld te hebben.
Het Museum bezit van den Oud-Rijder geene andere souvenirs dan eenige dienstbrieven, loopende

over de jaren 1814—1818 en gericht aan den Kapitein P. A. RAMAER, Commandant der 6' Batterij
Rijdende Artillerie, waarvan sommige door hemzelf geschreven; voorts een photographisch portret
(carte de visite), dat tot onderschrift draagt:
1779 2 avril.

Juin 1861

en op den achterkant van zijne handteekening voorzien is; van dit portret geven wij eene reproductie;
met de handteekening als facsimilé.

Alle pogingen om eenig ander aandenken uit zijn militaire loopbaan te bekomen mislukten; zijne
nog overgebleven familiebetrekkingen bezaten niets. TRIP was niet gehuwd.
Als schitterend voorbeeld van moed en krijgsmansdeugd zal HENDRIK RUDOLPH TRIP

steeds een ieder ten voorbeeld kunnen worden gesteld.

OCH in het Stamboek der Officieren van het Korps, noch in de Aanteekeningen Officieren
(Krg. Archief) wordt de naam genoemd van JACOB ADRIAAN PAETS. In het Naam

register der Officieren van de Bataafsche Armee 1801 komt hij evenwel voor, dienende als

2'!'^ Luitenant (25 Juli 1797) bij de Compagnie N". i van het „Derde Battaillon Corps Artilleristen"
in garnizoen te Zutphen,

Sedert 28 Juni 1805 bevorderd tot 1*= Luitenant, was hij in 1806 geplaatst bij de Compagnie
N". 6, 3® Bataljon van het Regiment Artillerie.

In het Naam-Register der Officieren van de Koninklijke Hollandsche Armee over het jaar 1807,
wordt PAETS vermeld als Ridder en „Adjoint" bij den Staf van den Kolonel-Commandant en Chef

der Vereenigde Wapens van de Artillerie en Genie, DEMARQAY.

Den
Augustus 180S aangesteld tot 2" Kapitein bij de 3^ Compagnie Rijdende Artillerie,
vertrok hij onder de bevelen van den Kapitein TRIP den
September naar Spanje. Hij volgde
de bewegingen der Compagnie tot deze het dorp Mondagama bezetten.

Van af den ii^^n November 1808 werd de Kapitein PAETS van daar gedetacheerd bij den
staf van den Generaal LARIBOISIERE en daarna bij dien van het IP Legerkorps; geruimen tijd
bleef hij dientengevolge van de Compagnie verwijderd.

In zijne betrekking bij den staf van het IP Legerkorps in Spanje, maakte hij zich zeer ver
dienstelijk.

PAETS", zoo schreef de chef van den Staf bij dat Legerkorps den 3^^" Februari 1810

aan den Generaal-Majoor CHASSÉ, „est uii officier extrêmement intelligent, instruit, plein de zèle,
d'activité et d'une grande bravoure. Je lai souvent employé avec avantage dans des missions délicates,
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dans les campagnes de la Galice et du Portugal; il s'en est toujours parfaitement acquitté, surtout
dans la dernière campagne, oü Ie général commandant lartillerie du 2^ Corps a été tellement satisfait
de ses services, qu'il avait demandé a S. E. Ie Maréchal de Dalmatie et a S. E. Ie Duc de Feltre

la croix de la légion d'honneur pour lui; et un des regrets que j'ai éprouvé lorsque eet officier a

quitté Ie corps d'armée a été de n'avoir pu rien faire pour lui. J'ose espérer, nion général que vous
acquitterez la dette, que nous avons contracté envers lui."

Toen de Kapitein TRIP bij Talavera was gewond, verzocht hij in zijn rapport aan den Generaal

CHASSE om den Kapitein PAETS weder de Compagnie te doen rejoigneeren, „opdat de Compagnie
bij eventueel erger worden der wonden niet zonder toezicht gerake."

PAETS kwam dientengevolge bij de Compagnie terug en was in de gelegenheid om zich bij
de eerstvolgende krijgsverrichtingen zeer te onderscheiden.

In den slag van Ocana moest de Rijdende Artillerie onder een hevig vuur van stelling
veranderen. Het paard van den Kapitein PAETS stortte daarbij dood onder hem neder. Dit moment
werd op ons verzoek door den Heer HOYNK VAN PAPENDRECHT vereeuwigd.

Slechts één enkel oogenblik van oponthoud en PAETS is reeds weder in den zadel; hij stelt
zich opm'euw aan het hoofd zijner Rijders om hen tot de zege te voeren.

De Kapitein PAETS werd later door den Minister van Oorlog, bij brief van 3 December 1810
N°. 371, weinige dagen vóórdat deze zijne betrekking zoude nederleggen, aan den Minister van Oorlog
van het Fransche Keizerrijk voor eene onderscheiding voorgedragen.
Toen de Kapitein BIJLEVELD den 26^^^" Juni 1811 het bevel der Compagnie had overgenomen,werd de Kapitein PAETS weder bij den Staf geplaatst.
In den Veldtocht van 1813 betaalde hij zijne dapperheid en doodsverachting met zijn bloed:
een kanonskogel ontnam hem een zijner beenen.
In het hospitaal te Dresden overleed de held.

Het Historisch Museum bezit niets, dat ons aan den roemvollen loopbaan van JACOB ADRIAAN
PAETS herinnert.

NDER de door den Oud-Rijder PIETER ANTHONY RAMAER nagelaten papieren,
bevindt zich ook een Journaal door hem samengesteld in 1814, na zijne terugkeer uit
Rusland in het Vaderland.

De Majoor der Artillerie J. RAMAER was zoo welwillend ons kennis te laten nemen van dit

zeer belangrijke gescl-u*ift van zijn Grootvader, dat een overzicht geeft van diens geheele militaire carrière,
en vele nog onbekende zaken bevat-over het optreden van de Rijdende Artillerie in Spanje, gedurende
het tijdvak 1810 — 1813.

Wat nog ontbrak, kon thans worden aangevuld.
Aangezien er twee RAMAERS bij de Rijdende Artillerie dienden, en deze wel eens met elkaar
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werden verward, omdat zij dezelfde voorletters hadden, volgt hier de stamboom der familie RAMAER,
ons door den Majoor J. RAMAER medegedeeld.
JOHANNES RAMAER.
JOHANNES RAMAER
geb. 1743 t 1794-

ANTHONY RAMAER

geb. 1741 t ï822.

I
GERARD ANTHONY RAMAER. JOHANNES NICOLAAS RAMAER. PETRUS ANDREAS RAMAER.

geb. 1770 t ?.

^771 t ?.

PHILIPPES GERARDUS RAMAER.

AMALIA R.

huwt Baron DU TOUR

ï772 t ?.

PIETER ANTHONY RAMAER.

geb. 1783 t 1849-

J. N. RAMAER.
geb. 1817 t 18S7.

B" DU TOUR woout thans te 's-Hage.
JOOST RAMAER
H. H. RAMAER

Majoor der Artillerie te Utreclit.

Lmtnt Kol. Cclt. 3c Regt Veld-Art'®
te Breda.

PIETER ANTHONY RAMAER, geboren te Kessel, trad den ziften Mei 1798 in dienst als

kanonnier bij de Brigade Rijdende Artillerie en maakte als korporaal den Veldtocht mede in NoordHolland in 1799; den
Augustus 1801 werd hij aangesteld tot Wachtmeester en den 28^^^" Januari
1807 bevorderd tot Luitenant-Adjudant; den S^ten Augustus 1808 werd hij a'ie Luitenant.
In het Naamregister der Officieren enz. van 1807 vinden wij zijne
aanstelling tot Luitenant-Adjudant gedateerd 31 Januari 1807.
In de Aanteekeningen der Officieren (Krg. Archief) lezen wij:
„In 1799 in Noord-Holland en op 10 September bij S^. Maarten
aldaar gewond.

In 1801, 1804, 1805 bij het Holl. Contingent in Duitschland.
In 1807 in Pruissenen Polen".
In het Stamboek Officieren van het Korps ongeveer gelijkluidende
mutatiën.

Onder de bevelen van den Kapitein TRIP vertrok RAMAER den

4^1^" September 1808 naar Spanje, en werd aldaar den ló^en Augustus 1811

tot'^i^t^ Luitenant bevorderd. Roemrijk was het aandeel ook door hem aan de krijgsverrichtingen in
Spanje genomen. Eervol waren de opdrachten, die hem ten deel vielen. In de straten van Ciudad
Real onderscheidde hij zich door zijne koelbloedigheid, te Toledo door zijn beleid; in den slag van
Almonacid werd bijzonder melding gemaakt van zijne betoonde dapperheid, in den slag bij Ocana

werd hem bij het veranderen van stelling onder het hevig vijandelijk vuur een paard onder het lijf
doodgeschoten; hij kon echter de batterij verder volgen en oogstte in het gevecht den meesten roem.
In het Verslag van den Minister van Oorlog, in dato 10 Mei 1809 N^ 42 aan Z. M. DEN
KONING, aangaande de in den slag van Ciudad Real door de Compagnie Rijdende Artillerie bewezen
diensten wei*d gezegd:
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,,In het bijzonder heeft de 2*^^ Luitenant RAMAER den grootsten lof verdiend. Ik acht mij
verplicht Sire, ook dit rapport ter kennis Uwer Majesteit te moeten brengen, te meer daar ik het
genoegen heb Haar op nieuw een jong officier van verdiensten te kunnen doen kennen".

Na afloop van den Veldtocht werd RAMAER voorgedragen voor eene onderscheiding, zonder
deze nochtans te ontvangen.

VAN SYPESTEIN vermeldt, dat door de Compagnie N°. 3 na het jaar 1810 geen deel meer
genomen werd aan eenige krijgsverrichting. Zulks is niet geheel juist.
Uit het Journaal van RAMAER blijkt dat hij persoonlijk geruimen tijd gedetacheerd werd, onder

de bevelen van den Luitenant-Kolonel H. R. TRIP, teneinde de Zuidkust van Spanje mede in staat
van verdediging te brengen, en dat hij, later weder met de Compagnie vereenigd, de guerilla's bevocht.

De brieven van P. F. DE SEYFF (in het bezit van den Majoor J. RAMAER) soms na een gevecht
op een munitiekist geschreven, toonen wel degelijk aan dat de Rijdende Artillerie, voor dat RAMAER
weder bij de Compagnie terug was, meermalen in het vuur kwam.

RAMAER verliet onder de bevelen van den Kapitein BIJLEVELD den 23ste" Februari 1813
Bayonne; den 2 7sten j^ni kwam de Compagnie te Frystad in Silezië en werd ingedeeld bij het
„2de Kavalleriekorps", onder de bevelen van SEBASTIANI. Met den Kapitein BIJLEVELD werd
RAMAER aan de Katzbach krijgsgevangen gemaakt.

Uit zijne krijgsgevangenschap teruggekeerd, trad hij in Russischen dienst en ontving zijne
aanstelling tot Kapitein van een rijdende batterij bij het Russisch-Duitsche legioen.
Den aden April 1814 zijne demissie bekomen hebbende, werd hij den iaden d.a.v. aangesteld tot
Kapitein bij het Korps Rijdende Artillerie. Hierbij werd hij den ziftenjui; J328 Majoor a la suite, woonde
in dien rang, als bevelhebber der Artillerie bij de 2de Divisie Infanterie, den Tiendaagschen Veldtocht bij
en werd bij Besluit van Z. M. van 31 Augustus 1831 benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde

4de klasse. Het Metalen Kruis werd hem den i3den Jup 1832 toegekend.
Den i3den Februari 1S34 aangesteld tot Luitenant-Kolonel werd RAMAER bij Besluit van Z. M.

in dato 26 Juni 1834 N". So op non-activiteit gesteld in afwachting van pensioen en den lyde" Juli 1834.
uit de sterkte gevoerd.

Het daarop volgende jaar ontving de Oud-Rijder, ingevolge Besluit van Z. M. van 25 Februari
N°. iio zijne benoeming tot Plaatselijken Commandant der 3'' klasse te Groningen, en werd den
22sten Maart 1841 tot Kolonel bevorderd.

Behalve de Nederlandsche onderscheidingen werd nog aan hem, in dato 6 Augustus 1828, toe
stemming verleend tot het dragen van de Russische Medaille hem toegekend door Z. M. DEN KEIZER

aller Ruslanden, wegens het bijwonen der Veldtocht in 1814, in Russischen dienst zijnde.
Van deze medaille geven wij op de volgende bladzijde eene reproductie: zij draagt op den
voorkant de beeldtenis van KEIZER ALEXANDER, aan den achterkant een lauwerkrans, waarbinnen
in het Russisch de woorden:

Wegens de inneming van Parijs. 19 Maart 1814.
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Gelukkig mogen wij ons rekenen, dat het Historisch Museum eenige voorwerpen bezit, toebehoord
hebbende aan den oud-Rijder, en eenige documenten (diverse stukken onderteekend door of gericht

aan vroegere officieren der Rijdende Artillerie loopende van 1798-—1834) die ons aan zijn veelbewogen
militaire loopbaan herinneren, en een waardig aandenken vormen op het gebied van de roemrijke
geschiedenis van ons Korps.

De Majoor J. RAMAER was zoo welwillend onze Historische Verzameling daarmede te
verrijken.

Onder de voorwerpen bevindt zich een portret, dat in het Album van het Korps eene plaats
inneemt; eene reproductie naar een medaillon op ivoor, in het bezit van den Majoor J. RAMAER
en omstreeks 1816 vervaardigd; het stelt den oud-Rijder voor in de uniform van Kapitein der Nederlandsche Rijdende Artillerie.

De handteekening, die wij onder het gereproduceerde Portret plaatsten, vonden wij in verschil
lende officieele stukken.

Verder bezit het Museum van PIETER ANTHONY RAMAER;

Een phantasiedegen met scheede en koppel.

(Deze degen werd door de officieren der Rijdende Artillerie na 1813 in de salons gedragen).
Twee gekroonde W's, welke afkomstig zijn van de door hem gebruikte schabrak.
Eene Portefeuille inhoudende diverse stukken (reeds boven genoemd).

Van den

Luitenant MARTUCHEWITZ deelden wij reeds mede, wat ons bekend was; hij

onderscheidde zich zeer in den Veldtocht op het Iberische Schiereiland.
Zulks was ook het a:eval met den
O

Luitenant VERDOOREN.
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E Compagnie Rijdende Artillerie N°. 3 vertrok den 22^^^^ Augustus van
het depót te 's Gravenhage, kwam den 27^^®" te Breda en vertrok toen
naar Bergen-op-Zoom.

Den 4^^®" September d.a.v. nam de marscli van de geheele Brigade een aanvang,
In VAN SYPESTEIN worden de marsch der Brigade naar Spanje en de krijgs
verrichtingen der Rijdende Artillerie aldaar op zeer duidelijke en volledige wijze beschreven.
In het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf namen wij kennis

van de afschriften der rapporten van den Generaal-Majoor Baron CHASSÉ en van den
Luitenant-Kolonel TRIP, alle op den Veldtocht betrekking hebbende. Het verhaal van VAN

SYPESTEIN berust op die officieele bescheiden. Wij zouden dan ook slechts in herhaling
vervallen door dit alles te releveeren, en zullen ons daarom slechts bepalen tot het weergeven
van den Veldtocht in enkele al^emeene trekken.
O

Alleen hier en daar eene kleine aanvullino^.
O

De Hollandsche Brigade kwam den 20®'®" September te S"^ Denis en defileerde
in de breede lanen van Neuilly voor KONINGIN HORTENSE. Den volgenden dag
werd zij door NAPOLEON in oogenschouw genomen.
De voortreffelijkheid van paarden en bespanning en de houding der manschappen
van de Hollandsche Rijdende Artillerie trokken aller oogen tot zich.
Den 24^^®" October kwam de Brigade te Bayoniie en overschreed de Spaansche
grenzen met de opdracht om naar Mondragon te marcheeren; doch voor zij hier was aange

komen ontving de Generaal-Majoor CHASSÉ last de Rijdende Artillerie en de Mineurs alleen
derwaarts te zenden. De geheele artillerie van het leger werd te Mondragon vereenigd.

Volgens eenen brief van CHASSÉ werd de Rijdende Artillerie van de Brigade
gescheiden ,,omdat de bekende reputatie der hollandsche rijdende Artillerie den KEIZER
hebben bewogen, om ze bij voorkeur meer disponibel te houden."
De Brigade vertrok naar Dm"ango en vond schier onmiddellijk gelegenheid om
roem te behalen.

Een Spaansch leger namelijk was van Bilbao opgerukt om zich tusschen de Fransche
troepen en de grenzen in te plaatsen en hen alzoo van de terugtochtslijn af te snijden. De
Fransche Maarschalk LEFEBVRE, HERTOG VAN DANTZIG, dit willende voorkomen,

besloot den vijand tegemoet te trekken en gaf aan CHASSÉ last zich bij hem te voegen.
Bij Durango werd het den Hollanders vergund den eersten aanval te doen en de

Spanjaarden uit de door hen ingenomen stellingen met de bajonet te verdrijven. Op
het eerste legerbulletin schitterde de naam van CHASSÉ als eene ster van de eerste g-rootte.

CHASSÉ toonde verder zijn overleg en beleid te Bilbao, gaf blijk van zijne juiste
strategische inzichten bij de brug van Arzo-Bispo, en onderscheidde zich met zijne dapperen
in het bijzonder te Mesa dlbor.

Het gewichtige wapenfeit te Mesa dlbor had aan de Fransche legerafdeeling den

H
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weg naar Estramadura geopend. De Maarschalk VICTOR, het noodzakelijk achtende om vooral de

stad Truxillo, het knooppunt der wegen welke naar Estramadura leidden, en de brug over den Taag

te Almaraz in de hoofdgemeenschapsweg met Madrid, sterk te bezetten, droeg aan CHASSÉ 5 dagen
na den slag het hoogst belangrijke bevelhebberschap te Truxillo op, waarbij men zich geheel en al op
zijne kunde en werkzaamheid verliet.
Het was eene moeielijke opdracht: zijne macht was tot 1000 man geslonken, het aanvoeren
van munitie en levensmiddelen ging met buitengewoon veel bezwaren gepaard en het versterken der

stellingen vorderde zware diensten. CHASSÉ kwam alles te boven, doch de hem verstrekte opdracht
belette hem deel te nemen aan de overwinning door den Maarschalk VICTOR den 28^^®" Maart te
Medellin behaald.

Na den

Juni vingen voor CHASSÉ langdurige marschen aan; deze eindigden teTalavera,

alwaar de Hollandsche Brigade weder vereenigd werd.
De Compagnie Rijdende Artillerie was tot den 5^^^" November te Mondragon gebleven; toen
ging zij weder op marsch. Te Burgos moesten 2 caissons a 6 iC op het fort worden achtergelaten,
wegens het onvoldoende getal paarden tot het aanspannen der voertuigen.
Van af den 22^^®" November ingedeeld bij het IV® Legerkorps, vinden wij op den 8^'®" December,
dus ruim 3 maanden na het vertrek uit Bergen-op-Zoom, de 3® Compagnie Rijdende Artillerie vóór
Madrid; zij was tegenwoordig bij de wapenschouwingen, die door NAPOLEON op 9 en 13 December
over het IV® Legerkorps werden gehouden, en werd toen met de Huzaren bepaaldelijk ingedeeld bij
de Divisie van den Generaal SEBASTIANI, die nabij la Mancha werkzaam was.
Na veel heen en weer trekken, zonder dat er bepaalde gevechten werden geleverd, marcheerde
het IV® Legerkorps op last des KEIZERS weder in de richting van Madrid en kwam den 11^®" Januari
1809 aldaar aan.

Tengevolge van de aanhoudende marschen^ slechte wegen, ongunstig weder en gebrek aan
voedsel voor de paarden, hadden de bespanningen veel geleden, zoodat bij den terugkeer te Madrid
geen voertuig met meer dan 4 paarden werd voortgetrokken; zelfs een kanon kwam met slechts 3

paarden bespannen Madrid binnen; de geheele Compagnie had nog slechts 30 trekpaarden en 18
muilezels te harer beschikking.
Maar ook te Madrid was nog weinig verbetering. Fourages wérden bijna niet gegeven. Wilde
men de paarden niet van gebrek doen omkomen, dan was men dikwijls genoodzaakt om zelf fourage
te koopen. Eerst den 205ten Januari kwam hierin verandering, toen de Rijdende Artillerie te Vicalbao,
een uur van Madrid, werd ingekwartierd. Men herstelde zich daar eenigszins van de doorgestane
vermoeienissen.

De Generaal LARIBOISIÈRE maakte eene verandering in de samenstelling van het aan de
Divisie SEBASTIANI toegevoegde aantal stukken geschut. Over de Hollandsche stukken bleef de
O

O

Kapitein TRIP het bevel voeren; deze beschikte op den 19'^®" Februari over 2 kanons è. 6 tC met 3

caissons, 2 houwitsers met 4 caissons en 2 reservevoertuigen.
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ET
Legerkorps zette zich op laatstgemelden datum weder m beweging.
De Hollandsche Rijdende Artillerie marcheerde op Consuegra aan, in welker

nabijheid het vijandelijke leger was opgesteld. Er had hier eene kleine
schermutseling plaats, waarbij uit een der houtwitsers van de Rijdende Artillerie enkele
schoten werden gedaan. Het 16 a 17000 man sterke Spaansche leger trok terug achter
de Guadiana.

Reeds den 26^^^" Maart was de Generaal SEBASTIANI die rivier overgegaan, doch

toen genoodzaakt geworden om terug te trekken. Den daarop volgenden dag vereenigde
hij zich met de troepen onder MILHAUD,en kwam het tot een treffen bij Ciudad-Real. De
Hollandsche Rijdende Artillerie streed hier naast Fransche en Poolsche stukken, opende het
oevecht maakte voor de aanvallende Fransche troepen den overtocht over de Guadiana-brug

Ö

1

mogelijk en noodzaakte den vijand tot voor de poorten van Ciudad-Real terug te trekken.
Achtervolgd door het IV^ Legerkorps, trok de vijand naar Santa Cruz terug.
De Rijdende Artillerie was onafgebroken in het vuur geweest; de 2° Luitenant
RAMAER, gedetacheerd bij een Bataljon Infanterie, volgde met een kanon a 6 u' den
vijand tot in de stad en onderscheidde zich zeer.

De Compagnie Rijdende Artillerie had geene verliezen te betreuren.
Aan den Kapitein TRIP werd namens den Generaal SEBASTIANI door den
Luitenant-Kolonel CHANTAL groote tevredenheid betuigd. TRIP meldde in zijn rapport
van den
April 1809 uit Daymiel aan den Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN:

„Ik geloof dat wij spoedig van geheel Andalusië zullen meester zijn; 20CO dooden
zijn op het slagveld gebleven, 3000 gevangenen, 3 stukken geschut en 2 vaandels zijn
door den vijand achtergelaten."
De Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN verzocht bij Missive van den 3'^^" van

Bloeimaand 1809 aan Zijne Excellentie den Minister van Oorlog het goede gedrag deiCompagnie ter kennis van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING te brengen.

Tot het vervolgen van den vijand werden den 28®^^" twee stukken onder bevel
van den Kapitein TRIP geplaatst bij de Brigade van den Generaal REY; den 20^^*^" Mei
werd TRIP met twee stukken naar Val de Penas gezonden, nadat de vooi*posten aldaar

door de Spanjaarden waren teruggedreven. Bij die stukken bevond zich ook de z*" Luite
nant RAMAER. De K Luitenant MARTUCHEWITZ was met het overige gedeelte

der Compagnie en den trein te Manzanarès gebleven.
Inmiddels was in het Fransche hoofdkwartier bericht ontvangen, dat een aanzienlijk
>

legerkorps uit Portugal in aantocht was, om zich te vereenigen met de Engelsche en
Spaansche legers en dat deze op Madrid zouden aanrukken.
Het IV*^ Legerkorps ontving toen bevel la Mancha te verlaten, zich te vereenigen
met het P Legerkorps VICTOR en gezamenlijk Madrid te dekken.
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Bij den terugtocht van het IV'-' Legerkorps waren 2 stukken onder den Kapitein TRIP bij de
achterhoede ingedeeld; deze beschermden den terugtocht.
Den 26^5'^" Juni vereenigde zich het IV*" Korps met het P, Het opperbevel van het, naar

schatting ongeveer 40000 man sterke leger, nam KONING JOSEPH zelf op zich. De vereenigde
Engelsche, Portugeesche en Spaansche legers, ongeveer óoooo man tellende, waren intusschen langs
de rivier de Taag naar Madrid opgerukt. KONING JOSEPH besloot om hen tegemoet te gaan.
Te Talavera de la Reyna stiet men den 28®^®" Juli op het Engelsche en Spaansche leger onder
WELLINGTON, die eene zeer sterke stelling had ingenomen.
Bij den aanval stonden de troepen in het centrum aan een allerhevigst kanonvuur des vijands
bloot; de Franschen waren genoodzaakt in den avond terug te trekken.

Een der kanons a 6

van de Hollandsche Rijdende Artillerie moest met eenige Fransche

stukken worden achtergelaten.
O

Een ander stuk, gecommandeerd door den wachtmeester W. GRIJSBACH, werd gedemonteerd
en ook dit kon niet worden medegevoerd.

De Kapitein TRIP, bij dit stuk staande, werd aan het hoofd veiwond. De bijzonderheden
vermeldden wij reeds in diens Biographie,

TRIP zegt in zijn rapport aan den Generaal CHASSÉ: ,,dat bij het gedemonteerde stuk een
soldaat en een trekpaard werden geblesseerd en een der achterpaarden werd gedood. Hij spreekt
verder van zijne wonden en maakt melding dat een zijner officieren te Toledo was gedetacheerd.
Opdat de Compagnie bij eventueel erger worden zijner wonden niet zonder toezicht zoude geraken,
verzocht hij dat de Kapitein PAETS de Compagnie weder zoude mogen rejoigneeren".
Zie verder VAN SYPESTEIN bladz. 13Ó en 137.
KONING LODEWIJK benoemde den Kapitein TRIP, als belooning voor zijne dapperheid, bij Besluit
van den 3osten Augustus 1809, tot Luitenant-Kolonel. Als zoodanig bleef hij het bevel voeren over
de Rijdende Artillerie in Spanje.
Tengevolge van de ontvangen tijding, dat een Spaansch leger onder VENEGAS Madi'id aan
de zijde van Aranjuez bedreigde, trok het Fransche leger des nachts na den slag bij Talavera op naar
Santa Olalla.

Den 8^'®" kwam het na meerdere schermutselingen te Toledo; CHASSÉ was met zijne macht
daar tegenwoordig. Den volgenden dag had een uitval plaats, waarbij hij aan het hoofd stond;

zijne drie Bataljons trokken uit de poort van S^ Martin; de vijandelijke voorposten werden behendig
opgelicht en krijgsgevangen gemaakt.
Den
Augustus brak het IV" Legerkorps op en nam den weg naar het dorp Almonacid.
Hier was het Spaansche leger in eene voordeelige stelling geplaatst; toch besloot de Generaal
SEBASTIANI, niettegenstaande hij slechts 17000 man te zijner beschikking had, tot den aanval
over te gaan.

Aan dien aanval werd door CEIASSÉ en de zijnen een roemrijk aandeel genomen.
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Voor het eerst streden de 3 Hollandsche wapensoorten vereenigd: de Kapitein TRIP aan het

hoofd van zijne onvermoeide Rijdende Artillerie, VAN MERLEN met zijne gevreesde Huzaren en

CHASSÉ (Ie général bayonnette) met de roemvol bekende Infanterie.
Op den linkervleugel strijdende, werd krachtig medegewerkt om den vijand te noodzaken zijne
stelling te verlaten.
Doch ten tweede male hield de vijand stand; en weder kwam de Rijdende Artillerie onder
TRIP in het vuur om nu tot de volkomen nederlaag der Spaansrhe troepen mede te werken.

Uit het Hoofdkwartier te Consuegra, dd. 13 van Oogstmaand 1809, schreef CHASSÉ aan den
Minister van Oorlog:

„De Rijdende Artillerie aangevoerd door den Capitain TRIP (hoezeer dezelve nog sterk aan
zijne Blessure leid) heeft dien dag wonderen gedaan, door hunne bedaardheid en wel aangebrachte
schoten hebben zij den Lof ontvangen van het gansche Corps d'Armée."

CHASSÉ sprak verder de hoop uit om de 2 stukken, die bij Talavera waren achtergelaten,
weder terug te krijgen, daar de Maarschalk SOULT den vijand genoodzaakt had te Arzo-Bispo de
Taag te passeeren met achterlating van al zijn Geschut en Bagage. Werkelijk bekwam men de verloren

stukken weder terug. De Chef d'ESCADRON DUCHAND schreef aangaande de Rijdende Artillerie,
die onder zijne bevelen had gestaan:

,Je dois rendre un témoignage éclatant au courage des infatiguables canonniers hollandais et
particulièrement au maréchal des logis qui pointait la pièce (Wagtmeester C. DE KORT). Son adresse
a bcaucoup contribué a la défaite de Tennemi," enz.

Behalve van den Kapitein TRIP werd wegens betoonde dapperheid nog bijzonder melding
gemaakt van den 2'^'^ Luitenant RAMAER en de Wachtmeesters C. DE KORT, P. OLIVIER en
W. GRIJSBACH.

De namen der minderen, welke zich onderscheidden, komen alle voor in de Aanteekeningen
Stamboeken, onderofficieren en minderen (Krg. Archief).
Achter de namen der 2 eerstgenoemde Wachtmeesters staat onder de rubriek „Gevechten en

Veldslagen" vermeld:
,,Hebben zich onderscheiden in Spanje 1808—1810."
De Mutatie achter J. W. GRIJSBACH luidt:

,,In 1808, 1809, 1810 en 1811 bij de groote armee in Spanje bij Talavera; in de bataille bij
Almonacid op 12 Aug. 1810 gewond door een kanonskogel aan de linkerheup."
De benoeming van den Kapitein TRIP tot Luitenant-Kolonel volgde den 30^^®" Augustus; de
Kapitein PAETS werd toen met het commando over de Compagnie belast.
Al had men ook in den slag van Almonacid bepaalde voordeden behaald, toch bleek het
onmogelijk, om de Spanjaarden geheel tot onderwerping te brengen, daar deze zich in de gebergten
aan alle vervolging onttrokken en telkens krachtiger voor den dag kwamen.
Nauwelijks waren drie maanden verloopen, of een talrijk Spaansch leger daagde weder op uit
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de Siërra Morena, met oogmerk om over Aranjuez naar Madrid te marcheeren. Om dit voornemen

te verijdelen, werd den
November de Poolscbe Divisie en de Divisie Dragonders van den Generaal
^iLHAUD (het geheel onder de bevelen van den Generaal SKBASTIANI) in de richting van het
stadje Ocana afgezonden.

De Rijdende Artillerie, hierbij ingedeeld, stond onder bevel van den Luitenant-Kolonel TRIP. Van

de 6 stukken waren er 2 van de Hollandsche Rijdende Artillerie onder bevel van den Kapitein PAETS.
Het overige gedeelte der Compagnie N°. 3 bleef tot verdediging van de brug te Aranjuez achter. De
vijand werd tot Ocana teruggedreven.

De goede uitslag van dezen tocht was vooral te danken aan den Luitenant-Kolonel TRIP, die
niet slechts door zijne juist gekozen stellingen, welke hij (9 November) bij Dos Barrios met de onder
zijne bevelen staande Rijdende Artillerie deed innemen, de Dragonders tegen eiken vijandelijken
aanval beveiligde, maar hen zelfs in staat stelde twee vuurmonden te veroveren.

(Van het veroveren der kanonnen werd melding gemaakt in het Rapport van den LuitenantKolonel TRIP aan den Minister van Oorlog uit La Guardia dd. 22 November 1809).
Behalve de 2 kanonnen waren nog eenige paarden en muilezels buitgemaakt, waarvan door hem
2 aan de Rijdende Artillerie en 10 aan den Trein waren gegeven.
Aanvankelijk werd aan de Hollandsche Brigade de last gegeven om na deze operatiën naar

Holland terug te keeren, doch door den invloed van CHASSÉ bij KONING JOSEPH werd dit bevel
weder ingetrokken, en haar in den avond van den 9'^^» November de opdracht verstrekt om met de
Duitsche Divisie te Aranjuez den Generaal SEBASTIANI te gaan ondersteunen; de buitengewone
snelheid waarmede deze marsch ten uitvoer werd gebracht kwam SEBASTIANI zeer ten nutte. Het
werd dezen daardoor mogelijk om de Fransche voorposten, welke den dag na het gevecht bij Dos
Barrios tot aan de Taag moesten wijken, weder te doen avanceeren, en zelfs op 14 en 15 November
tot achter Ocana post te vatten.

Volgens het rapport van TRIP van den 22^^^" November bedroeg de sterkte der Compagnie op
den

November 1809:

,,5 Officieren (waaronder i Officier van Gezondheid).
53 manschappen.
29 paarden.

Bij den trein:
I Officier.

63 manschappen.
54 paarden."

Er waren geen Officieren meer gedetacheerd.
Een muilezel was wegens kwaden droes doodgeschoten, (i)
(I) Bij grroote verliezen aan trekpaarden moesten dikwijls de bespanningen door muilezels worden vervangen.
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Met vvisselvalligen kans werd er verder gestreden ^ de Generaal SEBASTIANI ging den i8^®°
November de Taag te la Reyna over, herstelde aldaar de brug en werd denzelfden dag gevolgd door
het IV° Legerkorps en eene Divisie van het V®.
De beide vijandelijke legers stonden thans tegenover elkaar en in de vlakte van Ocana zou op
den 19^^^ November 1809 het lot van het Spaansche leger worden beslist. Trotsch mocht na dien
strijd de Fransche Adelaar zijne vleugels nogmaals uitslaan.
De Spaansche legermacht onder AREIZAGA vereenigd werd begroot op 45000 man Infanterie,
7000 man Cavalerie en 60 stukken geschut. Het Fransche leger telde 24000 man Infanterie onder
den Maarschalk MORTIER, HERTOG VAN TREVISO, 5000 ruiters onder SEBASTIANI en 50 stukken

geschut onder den Generaal SENARMONT.
KONING JOSEPH was in persoon bij het leger met den Maarschalk SOULT, HERTOG VAN
DALMATIËN, die den Maarschalk JOURDAN in het opperbevel over de Fransche troepen in Spanje
had vervangen.

In „het Leven en de Krijgsbedrijven van DAVID HENDRIKUS Baron CHASSE enz. door
W. J. DEL CAMPO genaamd CAMP" lezen wij op bladz. 34, 35 en 36 het volgende:
„Het vermaarde gevecht van Ocana,-dat den 19 November plaats had gaf onzen held nieuwe
lauweren. Evenals bij Talavera, maakte zijne Brigade den uitersten linkervleugel uit; zij ontving bevel
om den regtervleugel van den vijand aan te tasten. TRIP, die intusschen tot Luitenant-Kolonel be
vorderd was, opende het bloedige tooneel met een krachtig kanonvuur aan de regterzijde der Duitsche

Divisie: manliaftig werd de aanval bestreden door het grofgeschut, en wegens de groote nabijheid ook
uit klein geweer, waarop de infanterie bevel ontving, om met de regimenten laagswijze (en échelon)
en in qiiarrc tegen de ruiterij op te rukken. Het geschiedde met een orde, alsof men zich niet op

het slagveld, maar op de parade plaats bevond, en CHASSÉ kon, even weinig als te Almonacid genoeg
de houding van den Kolonel VON PHAFFENRATH roemen. De Hollanders stonden hier voor een

heet vuur: dapper gingen zij den dood aan alle zijden te gemoet; onverschrokken sloten zij zich aan
een, en herstelden met verbazende koelbloedigheid de bressen, door de vijandelijke kogels in hunne
gelederen geschoten, onder het aanhoudende geroep: „sluit u! sluit u!"

CHASSÉ, ten gevolge van eene wonde, die LEVAL buiten het gevecht stelde, met het
opperbevel belast, liet den linkervleugel doordringen; de vijand moet wijken; hij wil zijn front ver

anderen, maar geraakt daarbij in verwarring; eene batterij van 40 stukken braakt dood en vernieling
op hem uit; de ruiterij houwt neder, wat zij bereiken kan. Op eens gaat het: „berge zich wie kan"
(de wanhopige kreet: sauve qui peut!) langs zijne kolonnen. Tot voltooijing van de nederlaag is het
eerste legerkorps eenen vollen dagmarsch vooruit, zoodat alles, waaronder niet minder dan 22000

gevangenen, den overwinnaar in handen valt. (i).

Groot was het aandeel, dat CHASSÉ met zijne moedige Hollanders had aan de glorie van
(i) Behalve de gevangenen vielen ook de geheele legertrein, meer dan 50 vuurmonden, en talrijke vaandels in handen der ovenvlnnaari,
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De Kapitein der Rijdende Artillerie J. A. PAETS in den slag van Ocana (19 November 1809).
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dezen veldslag; want was de verandering van front zoo noodlottig voor den vijand geweest, het was
juist de woedende aanval op den regtervleugel, die hem tot deze verplaatsing had genoodzaakt, een
aanval met zooveel stoutheid ondernomen, met zooveel volharding uitgevoerd: geen wonder dus, dat
SEBASTIANI den volgenden dag in tegenwoordigheid van verscheidene Officieren de hoogste eer aan
de kloekmoedige Duitsche Divisie toezwaaide en haar ,,allen mogelijk lof waardig keurde." (i)

Tot de 40 stukken geschut, waarvan de Kapitein DEL CAMPO spreekt, behoorde ook de
Hollandsche Rijdende Artillerie onder den Kapitein PAETS. Reeds in diens biographie maakten wij

melding, dat hij de order ontving om zich van den Rechter- naar den Linkervleugel te begeven.
De verandering van stelling had plaats onder een verschrikkelijk vuur en op onze teekening
zien wij de vijandelijke artillerie over de gansche linie in rook gehuld, dood en verderf verspreidende.
Behalve het paard van den Kapitein PAETS, dat dood ter aarde stortte, werden bij het veranderen
van stelling ook de paarden van den 2^'^ Luitenant RAMAER en den Opperwachtmeester DE SEYFF
gedood.

De Plollandsche Rijdende Batterij kwam tijdig ter plaatse en werkte krachtig mede om de
vijandelijke Artillerie tot zwijgen te brengen.
De Generaal SENARMONT getuigde:
„1'Artillerie a une grande part a la victoire."

De Generaal-Majoor CHASSÉ schreef in zijn Verslag van den Slag bij Ocana aan den Minister
van Oorlog, dato 21 November 1809:

„De Rijdende Artillerie aan de Poolsche Divisie geattacheerd, muntte dien dag weder bijzonder
uit, en had ik het genoegen dezelve onder mijne oogen te zien ageeren en loftuiging van alle Chefs
te ontvangen".

Aan verliezen bij de 3^ Compagnie werden door den Generaal-Majoor CHASSÉ opgegeven:
2 manschappen gesneuveld
2

id.

zwaar gewond

2

id.

licft

—

4 paarden doodgeschoten.
Het door TRIP opgegeven verlies bedroeg:
2 manschappen gesneuveld
5

—

gekwetst

9 paarden gedood
2

—

gewond.

De verliezen bij den Trein waren volgens VAN SYPESTEIN: i man gekwetst en 6 paarden gedood.
Voor belooningen werden voorgedragen: TRIP, PAETS, RAMAER, DE SEYFF en OLIVIER.
(i) „La Division Allemande a tenu la meiUeure contenance et s'est conduite parfaltement; elle a méritée toutes les louanges posslbles".
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Reeds was bij besluit van lo September 1809 bepaald, dat „aan alle Officieren en Onderofficieren
en manschappen werd toegestaan eiken veldtocht in Spanje voor een dubbelen veldtocht te rekenen".
Verder schonk KONING LODEWIJK bij besluit van 30 Mei 1810 aan allen, die in Spanje

waren gewond, het door hem ingestelde onderscheidingsteeken voor de gekwetsten tegen Stralsund,
hetwelk eveneens geschonken werd voor den overgang van de Schelde in 1809 en de daarop gevolgde
en door den Generaal CORT-HEYLIGERS geleide verovering van het fort Bath.

TRIP werd als belooning voor de door hem in den Slag bij Ocana bewezen diensten, benoemd
tot Ridder van het Legioen van Eer.

De tijdsomstandigheden waren oorzaak, dat door KONING LODEWIJK persoonlijk niet meer
bijzondere onderscheidingen werden gegeven, ofschoon meermalen door den Brigade-Commandant der
Rijdende Artillerie, den Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN, voordrachten daarvoor waren ingediend.
Hetzelfde deed nogmaals de Minister van Oorlog vóór zijn aftreden bij brief van 3 December 1810
N°. 37, gericht aan den Franschen Minister van Oorlog, den HERTOG VAN FELTRE.
De Veldslagen, waaraan de Rijdende Artillerie in Spanje deelnam, waren voor haar even zoo
vele eeredagen. Hare krijgsverrichtingen beslaan eene roemrijke bladzijde in de Nederlandsche KrijgsQfcschiedenis.

De Generaal CHASSÉ roemde „de ambitie en den goeden geest, waarmede die Compagnie
altijd is bezield geweest," en verklaarde dat de Compagnie Rijdende Artillerie hare welverdiende
reputatie steeds had staande gehouden.

De Slag van Ocana was de laatste belangrijke krijgsgebeurtenis, waaraan de Hollandsche
Brigade in Spanje deelnam. De Duitsche Divisie werd naar Madrid opontboden en kwam er den
23®^®" aan. Aan haar werd opgedragen de gevangenen naar Bayonne te geleiden. Van deze hoogst

moeielijke taak kweet CHASSÉ zich met veel kloekheid, beleid en voorzichtigheid.
Den 23^^*^" December kwam men te Ba5'onne aan, gaf hier de krijgsgevangenen over en trok

in het begin des volgenden jaars (1810) nogmaals de Pyreneën over en naar Burgos terug.
De Duitsche Divisie bestreed verder de guerilla's. De Compagnie Hollandsche Rijdende Artillerie
bleef geruimen tijd te Ocana gekantonneerd; zij volgde daarop de bewegingen van het IV® Legerkorps
en trok mede naar Guadix. De Kapitein F. W. VAN BRIENEN VAN OOSTEROM, die den Kapitein
TRIP in het bevel over de Compagnie had opgevolgd, overleed den 2^^^° Juli 1810 te Madrid.
De Kapitein BIJLEVELD ontving den

begeven en nam aldaar den

Januari 1811 de order om zich naar Spanje te

Juni 1811 het commando over. Toen behoorde echter de Compagnie

niet meer tot het Hollandsche Leger.

In een volgend hoofdstuk zullen wij zien wat zij verrichtte, sti'Ijdende onder den Franschen Adelaai*.
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RUISEN was door den Vrede van Tilsit van de helft zijner Staten beroofd, terwijl de
KONING zich nog daarenboven verplicht zag, Fransch garnizoen in zijne vestingen te
dulden. Voorloopig was deze Mogendheid dus tot onmacht gedoemd.
Oostenrijk daarentegen had zich langzamerhand van de geleden verliezen hersteld.

De geest van verontwaardiging, die zich meer en meer tegen de Fransche overheersching begon
te openbaren, inzonderheid verlevendigd door NAPOLEONs hoogst onrechtvaardigen krijg in Spanje,
werd door het Oostenrijksche Gouvernement te baat genomen om eene oproeping aan de volken in
Duitschland te doen, teneinde uit de boeien der slavernij verlost te worden.
Eene algemeene volkswapening werd door Oostenrijk tot stand gebracht. Behalve deze land
weer werd door den KEIZER nog eene krijgsmacht van ongeveer 500000 man samengesteld, welke
in negen legerkorpsen verdeeld werd en onder het opperbevel van den AARTSHERTOG KAREL
kwam te staan.

Het oogenblik tot het hervatten van den krijg scheen voor Oostenrijk gunstig, daar NAPOLEONs
beste troepen in Spanje benoodigd waren.

Eene directe aanleiding tot den door Oostenrijk gewilden strijd, was door NAPOLEON niet
gegeven \ de geleden nederlagen waren echter door FRANS I niet vergeten; vele invloeden werden
in het spel gebracht om Oostenrijks KEIZER aan te sporen zich te verheffen uit den staat van ver
nedering, waarin zijn rijk was geraakt door den Vrede van Presburg.
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LHOEWEL door Oostenrijks krijgstoerusting-en getart, begreep NAPOLEON met
het oog op den toestand in Spanje, slechts in den uitersten nood een nieuwen strijd
met Oostenrijk te mogen aannemen.

Door den CZAAR werden nog pogingen gedaan om den KEIZER vredelievender
te stemmen en hem tot eene ontwapening te doen besluiten. Toen deze pogingen echter mislukten,
wachtte NAPOLEON Oostenrijk's oorlogsverklaring niet af.
Ofschoon aanvankelijk verrast door het bericht, dat AARTSHERTOG KAREL op den
gcicn April over de Inn was getrokken en Beieren had bezet, en hoewel zijne krijgsmacht in geenen

deele gelijk stond met die door FRANS I onder de wapenen gebracht, hoopte NAPOLEON toch
door de snelheid zijner bewegingen — en door zijn ,,genie entier" — te vergoeden, wat hij in aantal
soldaten te kort schoot.

's KEIZER's gelukster was nog niet aan het tanen. Nauwelijks waren 6 dagen na zijne
aankomst te Donauwerth (17 April) verloopen, of NAPOLEON had aan het hoofd van voor het

meerendeel Duitsche troepen, den Oostenrijkers reeds bij Pfaffenhoven, Thann en Rohi', Abensberg,
Lanshut en bovenal in den vreeselijken strijd bij Eckmühl (19—23 April 1809) beslissende nederlagen
toegebracht.
De AARTSHERTOG KAREL was genoodzaakt met groot verlies langs den linker Donauoever naar Boheme te wijken. Onder het leveren van menigvuldige gevechten vervolgde NAPOLEON
zijn zegevierenden marsch en trok, juist eene maand na den aanvang van den krijg, ten tweede male
de trotsche Keizerstad binnen.

Tot bereiking van zijn hoofddoel had NAPOLEON alle beschikbare troepen in Duitschland
naai" den Donau doen oprukken. Dientengevolge bleven bij het openen van den veldtocht slechts

16000 man tusschen den Rijn en de Elbe, waaronder het Hollandsche hulpkorps dat ongeveer 5000 man
sterk was en onder de bevelen stond van den Generaal GRATIËN-, als Chef van den Staf was
daarbij aangewezen de Luitenant-Generaal CARTERET.

Dit Korps werd den 26^ten April 1S09 ingedeeld bij het X" Legerkorps onder JÉROME,
KONING VAN WESTPHALEN.

De 2 Brigades werden gecommandeerd door de Generaal-Majoors C. H. W. ANTHING en
VAN HASSELT, de Cavalerie door den Kolonel A. D. TRIP.

De Artillerie (Artillerie te Voet, V Compagnie 2"= Bataljon, de Compagnieën Rijdende Artillerie
N°. I en 2, alsmede de Trein) stond onder de bevelen van den Kolonel D. E. BODE (den OudRijder), die den tot Generaal-Majoor benoemden Kolonel der Artillerie MARTUCHEV^TZ had vervangen.
Hoewel door Pruisen niets vui'iger gewenscht was dan tot de coalitie toe te treden, hadden de

ongunstige berichten van het leger aan den Donau FRIEDRICH WILHELM III overtuigd, dat het
geschikte oogenblik daartoe nog niet was aangebroken.

Onder het Pruisische volk werd echter de hoop op het herstel der nationale eer levendig gehouden,
terwijl het aan uitbarstingen van den geest van haat tegen Frankrijk niet ontbrak.
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De Majoor FERDINAND VON SCHILL, die reeds in den laatsten oorlog tegen de Franschen
had uitgeblonken, zou daarvan het slachtoffer worden.

Met zijn Regiment Huzaren verliet hij, onder voorwendsel van een oefeningstocht te houden,
zonder voorkennis Berlijn, kondigde op eenigen afstand zijnen ruiters aan, dat het oogenblik tot den
strijd tegen NAPOLEON gekomen was en verhief nu op eigen gezag den banier der onafhankelijkheid.
Zijne woorden werden met geestdrift begroet.

Nu trachtte hij achtereenvolgens Wittenberg, Maagdenburg, Halle en andere steden tegen
Frankrijk in opstand te brengen.

Door de weinige strijdkrachten, in Noord-Duitschland aanwezig, waren de omstandigheden voor
hem gunstig.

Al stroopende rukte hij tot in den omtrek van Halle voort, doch ontving daar de tijding dat
het Oostenrijksche leger bij Eckmühl eene volslagen nederlaag had geleden en naar Bohemen terugtrok.
De krijgskansen der Oostenrijkers beantwoordden voor VON SCHILL het „to be or not to be",

want slechts van eene beslissende overwinning was voor hem heil te wachten geweest.
Aan terugkeeren viel niet meer te denken; zijn leven stond op het spel. Daarom besloot hij
naar de kusten van de Noord- en Oostzee door te dringen en zich naar Engeland in te schepen.
Onder het leveren van verschillende gevechten groeide zijn legertje weldra aan tot 5 a 6000 man.
In Meckelenburg aangekomen imkte hij naar Rostock; hier maakte hij zich meester van kanonnen
en geweren en scheepte zich toen met zijne gansche macht, waaronder ook zieken, gewonden en trein,
in die havenplaats en te Wismar op 32 vaartuigen in.
Bij verrassing maakte hij zich den

Mei 1809 meester van Stralsund, dat slechts door

150 man bezet was. De Fransche en Meckelenburgsche troepen werden krijgsgevangen gemaakt.
Nauwelijks had hij zich hier echter een weinig versterkt, of de Koninklijke Hollandsche troepen onder
den Generaal GRATIËN en een Deensch hulpkorps sloegen het beleg voor de stad.
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E Hollandsche troepen waren tot de maand April 1809 in hunne ver
schillende kantonnementen gebleven.

De Compagnie Rijdende Artillerie N^ i was den

;Sïl

April in

kantonnement gekomen te Oosterhout, Schermbeek en omliggende dorpen, 5 uur van
Bremen; den sQsten April was zij te Hannover, alwaar zij zich met de rest van het
Korps vereenigde.

In het Dagboek van BIJLEVELD lezen wij thans aangaande de in de maand
Mei 1809 bij de Compagnie plaats gehad hebbende bewegingen (waarin zeker ook de
Compagnie Rijdende Artillerie N°. 2 deelde) het volgende:
„I Graunau.

Wij bekwaamen op marsch contra order en retourneerden naar een vlekje drie
uuren van de stad Hanover als
1.

2. 3.

nm

Patensen

dito

4. tot Inspectie naar Hanover gemarcheerd en op weg order bekoomen om dadelijk terug
te keeren, zijnde een Corps onder bevel van SCHILL over de Elbe gegaan, en in het
Westphaalsche ingevallen en waartegen wij moesten marcheren, komende den volgenden dag te
5. Eimbeek

fÊ'Vé

ll]

6. om 10 uur opgebroken te Nordheim de paarden gevoerd en door Göttingen
naar Dransveld gemarcheerd.
7 Gröne een half uur van Göttingen

8 Duderstadt gecantonneerd te Westerode
9 Liebregterode

10 door Nordhausen naar Stolberg, gecanton: te Brcitenstein
11 Blankenburg

12 Halberstadt, gecantonneerd te Grochochersleben
13 Neuhaldesleben
14 Burgstal
15 Stendal
■Sk

16 Wismar

17 Saltswedel

iS Danneberg, gecantoneerd te Splintau in Pissel.
19 het Park naar Danneberg
20 Luneburg."

De geheele Hollandsche troepenmacht was daar vereenigd.
Den 21 SIC" werd BIJLEVELD des middags met eene halve batterij gedetacheerd
bij de voorposten, welke onder de orders van den Kolonel VALETTE stonden, en
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dienzelfden middag marcheerde hij naar het fort Hope, passeerde de rivier de Ave, en bleef in de
nabijheid van de Elbe tegenover Zollspicker, den
en 23^^^" op bivak.
Den 24^^®" girig hij aldaar de Elbe over en marcheerde door Bergendorf naar Zwartsenbeek.

Dienzelfden dag maakte het 8^^^ Regiment Infanterie (voorhoede van de divisie d'ALBIGNAC)
zich meester van het Meckelenburgsche fort Dömitz, dat sinds 15 Mei bezet was door een onderdeel
van het Korps van VON SCHILL; de daarbij geleden verliezen waren gering; 3 Vaandels en
25 stukken geschut werden buit gemaakt.
De bezettingstroepen trokken op Stralsund terug.

BIJLEVELD ontving den 25^^^^ Mei de order ,,om weder bij de Batterij in te rukken en met
deze verder te marcheeren." Het object was Stralsund.

De Hollandsche troepen stelden zich derwaarts in beweging en vereenigden zich op marsch met
een Deensch hulpkorps van 1500 man dat onder de bevelen stond van den Generaal EWALD, en
door den Generaal GRATIËN werd aangewezen om den linkervleugel te dekken.
De vereenigde krijgsmacht kwam in den morgen van den 31^'™ ]y[ei ten 10 ure voor Stral
sund aan.

De Compagnie Rijdende Artillerie was gemarcheerd over:
„25 Mei Lankau
26 — Gadebusch

27 — Wismar
28 —

Rostok

29 — Rebnits te Damgarten over de Peene
30 — Fransberg".
Aangaande den
Mei schrijft BIJLEVELD:
„Des morgens vroeg opgebroken en naar Straalsund gemarcheerd, wij kwamen tot voor de stad
zonder een man van den vijand te ontmoeten, de stad werd stormenderhand ingenomen, de Chef der
troep SCHILL sneuvelde in de stad op de markt".
De Compagnie Rijdende Artillerie N°. i bleef tot en met den 8®^^° Juni te Stralsund.

Nog lezen wij in de Histoire Numismatique Deel I bladz. 159 omtrent de belegering dezer
vesting:

„Quoique les fortifications de cette ville eussent été rasées, cette place était encore redoutable.
Elle était entourée d'un fossé large et profond plein d'eau; les alentours étaient couverts de lacs et
de marais. SCHILL avait profité de cette position avec une activité incroyable. II avait pratiqué des
coupures dans toutes les chaussées qui aboutissaient aux portes, au-devant desquelles il avait fait
rétablir les pont-levis. II avait établi a chaque porte des ouvrages garnis de canons de gros calibre.
La grosse artillerie était placée non seulement sur l'ancien emplacement des bastions, mais encore sur
celui des courtines; il avait aussi fait palissader les revêtements. Cinq a six mille combattans
défendaient Stralsund; ils coinposaient en mille hommes de cavalerie, dont six cent du régiment de
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SCHILL, d'anciens déserteurs suédois qui desservaient son artillerie, de deux fortes compagnies de
chasseurs a pied, qu'il avait emmenés de Berlin, de garde-chasses, braconniers, etc., que les baillis des

pays par lesquels il était passé avaient été forcés de lui fournir; et de quinze cents hommes de landwehr de la Poméranie, de déserteurs prussiens et autrichiens, de gens sans aveu qu'il avait enrolés,

et d'une partie de troupes mecklenbourgeoises qui; ayant été faites prisonnières par SCHILL, avaient
en suite tourné leurs armes contre les Frangais. Le général hollandais résolut d'attaquer Stralsund du

cóté de Knieperthor. Pour masquer son dessein, il fit une attaque simulée a la porte de Triepzée,

pendant qu'il fit attaquer le Knieperthor par le sixième régiment sous les ordres du colonel BEHR;
et par le neuvième sous ceux du colonel VEZIER. Ce dernier régiment entra le premier dans la
ville, malgré la résistance la plus opiniatre. Son mouvement fut bientót suivi par le sixième régiment
et les troupes danoises. Le combat se renouvela dans la ville, oü chaque rue et chaque maison étaient
défendues avec acharnement. Cependant les Hollandais pénétrèrent dans la ville et s y établirent. La
cavalerie sous les ordres du colonel hollandais TRIP, culbuta celle de SCHILL. Tandis quon se

battait au milieu de la ville, l'artillene des remparts combattait contre lartillerie hollandaise, qui se

trouvait encore devant la place. La tête du neuvième regiment hollandais chassa les troupes de

SCHILL jusqu' a la porte de Triepzée, oü un nouveau combat s'engagea dans lequel celles-ci furent
battues de nouveau. Les Hollandais s'emparèrent de la partie du boulevard attenante au Knieperthor,
et leur victoire fut compléte. De toute la garnison de Stralsund, deux cents hommes seulement parvinrent a séchapper, huit cents furent faits prisonniers, et les autres, parmi lesquels on comptait SCHILL,
furent tués. Voici les noms des Hollandais qui se distinguèrent Ie plus dans cette jommée. Le général
ANTHING, son aide de camp SCHRÖDER; le colonel BEHR, le colonel VEZIER, qui entra le premier
dans la ville après avoir tourné un ouvrage a cornes, armé de dix-huit bouches a feu; le colonel
STEDMAN, la cavalerie sous les ordres du colonel TRIP, le lieutenant MASCHECK; rartillerie qui
se battit pendant deux heures avec ses plèces de 6 contre des pièces de 24, et fit taire les batteries
de Ia place, dressées sur la droite; elle était commandée par le colonel BODE, aide de camp du Roi;
le lieutenant-colonel VERHORST; BERG et STEURS, aides de camp du général CARTERET, et le
capitaine du génie NINABER. On prit dans l'ile de Rugen un drapeau et six pièces d'artillerie,
appartenant au Duo de Mecklenbourg."

i

De Hollandsche troepen bij de inneming van Stralsund (31 Mei 1809).
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E 2 stukken Rijdende Artillerie der voorhoede waren spoedig versterkt
geworden door de 4 houwitsers der rijdende batterijen, die, door den 2^®
Kapitein ABRAHAM PETTER aangevoerd, in versnelden gang in eene voordeelige positie waren gebracht, in welke later ook de overige vuurmonden werden geplaatst.
Bij het moorddadige stratengevecht, dat na de ten i ure op bevel van den
Luitenant-Generaal GRATIËN bevolen storm plaats had, sneuvelden vele Hollandsche
dapperen, waaronder 5 Officieren.

De moedige Luitenant-Generaal CARTERET, die het eerst aan het hoofd der
troepen de stad was binnengedrongen, stierf mede den heldendood.
Van de Rijdende Artillerie werden 7 manschappen gekwetst.
Aan den Generaal DE CARTERET was als ordonnans toegevoegd een

kanonnier der Rijdende Artillerie. Toen de Generaal op de markt werd aangevallen,
werd ook de ordonnans handgemeen en kreeg zelf een paar sabelhouwen. (Mémoires
DE STUERS).

In het rapport van den Luitenant-Generaal GRATIËN aan KONING LODEWIJK
van den 9^®" Juli, wordt woordelijk gezegd:
1P>

,,De Artillerie gekommandeerd door den Kolonel BODE, aide-de Camp van Uwe
MAJESTEIT, steeds harer waardig, heeft twee uren achter den ander met zijne 6 ponders

tegen 24 ponders gestreden en de batterijen ter regter zijde opgeworpen tot zwijgen
gebracht."

VAN SYPESTEIN geeft op bladz. 113 en 114 van zijn werk een volledig over
zicht van de belooningen, die aan de strijders voor Stralsund ten deel vielen. Ook de

Kapitein M. J. E. VIRULY VAN POUDEROYEN maakt hiervan melding in zijn Korte
Geschiedenis der Nederlandsche Rijdende Artillerie, bladz. 30.
Aan den Luitenant-Generaal GRATIËN werd 's KONINGS bijzondere tevredenheid

betuigd over het gedrag der troepen voor Stralsund terwijl hijzelf benoemd werd tot
Commandeur in de Orde der Unie met diamanten.

Van de verschillende eereteekenen aan de troepen in het algemeen en aan de gekwet

sten voor Stralsund in het bijzonder ten deel gevallen, gaven wij reeds afbeeldingen.
Behalve de Officieren, bij de campagne tegen VON SCHILL tegenwoordig, vinden
wij nog in de Aanteekeningen Officieren (Krg. Archief):
„E. AUGUSTIJNS, opperwachtmeester, in 1808; in Duitschland en tegenwoordig

geweest bij het vervolgen van het Korps van VON SCHILL tot Stralsund, alwaar wegens
betoonde dapperheid op 31 Mei bij het bestormen dier stad is toegestaan de Eere
Zilveren medaille, benevens een pensioen van f 191—12—8.

In de Aanteekeningen van de Stamboeken der Onderofficieren en minderen
(Krg. Archief) vonden wij vermeld:
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„W. H. HUWING, brigadier in de comp. N°. i, 31 Mei 1806 voor Stralsund door het Korps
VON SCHILL geblesseerd met een kartets door de rechterdy."
J. T. ARISSEN in de Comp'^ N°. 2 :

„Volgens besluit van Z. M. den 31° van Oogstmaand 1809 eene pekuniale belooning van
tien ducaten bekomen bij de affaires voor Stralsund."
A. BOSSY, kanonnier in de Comp'®^ N°. 1 :

„Bij Z. M. besluit dd. 31 Oogstmaand 1809 eene belooning van tien ducaten toegestaan voor
de affaire bij Stralsund."

In Bijlage Ie en lle komen de namen voor der Onderofficieren en minderen die aan het beleg
van Stralsund deelnamen, zooals wij ze vonden in de Aanteekeningen (Krg. Archief).
Den
September, toen de troepen weder in het Vaderland waren teruggekeerd, werden de

belooningen te Utrecht op eene plechtige wijze door den Generaal-Majoor KRAYENHOFF uitgereikt.
De KONING had zulks persoonlijk willen doen, doch was door ziekte verhinderd.

De 7 kanonniers, die voor Stralsund waren gekwetst, ontvingen later allen het onderscheidingsteeken, ingesteld bij Besluit van Z. M. van den 29^^"^" September 1809 N°. 3.

Het Historisch Museum bezit eene door den Kapitein HOGERWAARD eigenhandig geschreven
opgave van de gesneuvelde en geblesseerde manschappen en paarden bij de affaire te Stralsund op
„den 31 sten van Bloeimaand 1809".

Het stuk werd den
Mei 1893 ten geschenke ontvangen van den Kapitein-Ingenieur
C. E. J. DE LILLE HOGERWAARD te Zwolle. Wij laten het als facsimilé volgen.

ERWIJL door het Hollandsche hulpkorps tegen VON SCHILL werd geageerd en medege
werkt tot de vermeestering van Stralsund, hadden op het hoofdtooneel des oorlogs op
nieuw beslissende gebeurtenissen plaats gegrepen.
NAPOLEON had W'eenen verlaten en na beneden de hoofdstad over den Donau te ziin geo-aan,

den AARTSHERTOG KAREL, die wel is waar Weenen niet had kunnen redden, doch het vijandelijke
leger moedig afwachtte, bij Aspern en Esslingen slag geleverd (21 en 22 Mei). Hier sclieen de fortuin
NAPOLEON te begeven; met groot verlies teruggeslagen — de Maarschalk LANNES en verscheidene

Generaals sneuvelden — moest het Fransche leger op het eiland Lobau terugtrekken. Zonder den
heldenmoed van MASSENA, die den terugtocht dekte, was dit niet gelukt.
Het gros der Oostenrijkers bezette de hoogten van Wagram en de hellingen achter de Ruschbeek.
De Oostenrijksche troepen hadden te veel geleden om onverwijld den aanval op Lobau te hervatten.
Deze werd evenwel te lang uitgesteld en dientengevolge kreeg NAPOLEON tijd om zich te herstellen.

Aan JÉRÜME NAPOLEON, welke zich met de Italiaansche armee den 28®ten ]Y[gi 1809 bij hem
had gevoegd, werd de last versterkt om AARTSHERTOG JOHAN aan te tasten. Deze werd genood
zaakt bij Raab ten Z. van Presburg op den linker Donau-oever over te gaan.

DE KONINKLIJKE HOLLANDSCïIE TROEPEN TEGEN VON SCHILL 1809.
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Nog bleef de AARTSHERTOG KAREL werkeloos. NAPOLEON wiens strijdkrachten aanzienlijk
waren versterkt, hernam echter het initiatief voor den aanval, ging op den linker Donau-oever over
en bevocht in den verschrikkelyken tweedaagschen strijd bij Wagram eene beslissende, doch duur

gekochte zegepraal op de Oostenrijkers. (5 en 6 Juli).
De PRINS VAN ORANJE, die zich ter beschikking gesteld had van den KEIZER VAN

OOSTENRIJK en aan wien door Z. M. de rang van Luitenant-Generaal met den titel van LuitenantVeldmaarschalk was toegekend, was bij den slag van Wagram tegenwoordig en schreef omtrent de
plaats gehad hebbende gevechtsmomenten, onder den indruk van het oogenblik een zeer gedetailleerd
rapport, dat wij in „PRINS FREDERIK en zijn tijd" Deel II bladz. 518—522 aantreffen. Tusschen
Wagram en Bannersdorf werden den PRINS twee paarden onder het lijf doodgeschoten. Zelf bekwam
Z. H. twee beenwonden.

De Oostenrijksche armee trok terug naar Moravie en bezette van 10 op 11 Juli de positie
van Zmym.

Den II

kwam het daar op nieuw tot een treffen; doch de wapenstilstand welke den 16'^®°

Juni te Znaym gesloten werd, maakte aan de krijgsverrichtingen een einde.
De vredesonderhandelingen werden door Oostenrijk gerekt, omdat het nog altijd den uitslag
van eene landing der Engelschen in Zeeland afwachtte, doch toen ook hierdoor geen verandering in
den toestand werd gebracht, teekende de KEIZER den 14^^" October 1809 den Vrede te Weenen.
Oostenrijk was ten tweeden male gevallen, teleurgesteld in al zijne verwachtingen.
Steun had de KEIZER nergens gevonden.

Pruisen had zich na de eerste onrustbarende berichten van het oorlogstooneel van alle deel

neming onthouden ; slechts enkele geïsoleerde pogingen om eene afleiding te bezorgen waren aangewend,
doch deze mislukten.

\
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ADAT de Hollandsche troepen de pogingen van VON SCHILL hadden
moeten verij'deien, werden zij aangewezen om op te treden tegen den HERTOG
VAN BRUNSWIJK, die de vaan des opstands had ontrold en met een

Vrijkorps van 2000 man, „de Zwarten" genaamd, tot hulp der Oostenrijkers in Saksen
gevallen, reeds tot Leipzig was doorgedrongen.
In het Dagboek van BIJLEVELD lezen wij dienaangaande het volgende:
„8 Juny. Daar het Corps Oostenrijkers onder bevel van den HERTOG BRONSWEICH OEULS uit Bohemen in Saxen gevallen was, bekwaamen wij order om met
geforceerde marschen naar Bronsweich te marcheeren en vervolgens ons met de Westphaalsche armee formerende het 10® Corps te vereenigen onder de orders van Z. M.
DEN KONING VAN WESTPHAALEN."

Dientengevolge vertrokken de Hollandsche troepen den 9"^®" en

Juni 1809

in twee colonnes uit Zweedsch-Pommeren. De eerste, waarbij was ingedeeld de Compagnie
Rijdende Artillerie N®. i, werd aangevoerd door den Generaal-Majoor ANTHING.
Over de tweede colonne, waarbij de Compagnie Rijdende Artillerie N®. 2 was
ingedeeld, voerde de Luitenant-Generaal GRATIËN zelf het bevel. De Generaal-Majoor
VAN HASSELT was wegens ziekte afwezig.
De Compagnie Rijdende Artillerie N°. i marcheerde over Tripse, Laage, Parchent,
Grabo, Gustrouv naar Dömitz, dat door het Korps van VON SCHILL en het

bombardement veel geleden had, passeerde de Elbe en kwam den 14^"^" Juni te Danneberg.
Den dag d.a.v. werd van af Nilsen met geforceerde marschen over Gifhorn naar Brunswijk
gemarcheerd. De eerste colonne kwam aldaar den 17^®", de tweede den i8<^e" Juni aan.
Des middags van den 18^®" ontving BIJLEVELD de order om zich in commissie
naar Kassei te begeven en vertrok dienzelfden avond om 7 uur van Brunswijk.
Hij keerde van zijne zending den 23^^®" Juni te Frankenhausen terug en ontmoette
aldaar de Compagnie N®. i.
De 2 colonnes hadden respectievelijk den 19"^®" en 20^^^" Brunswijk verlaten en
waren gemarcheerd over Hessen, Halberstadt, Blankenburg en Nordhausen naar Franken
hausen.

Den 24=^^ op marsch van Querfurt werden de troepen door den KONING VAN
WESTPHALEN geïnspecteerd^ den 25®^®" trokken zij bij Merseburg over de Saaie en
waren den
te Leipzig, te gelijk met het X® Legerkorps. De Compagnie Rijdende
Artillerie N°. i kwam in kantonnement te Kolitz, een half uur van Leipzig.

De Luitenant-Generaal GRATIËN,door KONING JÉROME aan het hoofd gesteld
der Hollandsche, Westphaalsche en Saksische troepen, vertrok den 27^^60 ju^i naar Dresden.
Het 2® Regiment Hollandsche Kurassiers, dat door de langdurige marschen zeer
veel geleden had, bleef te Leipzig bij het hoofdkwartier van den KONING.
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Uit het Dagboek van BIJLEVELD kunnen wij een gedeelte der Rijdende Artillerie weder op
zijn marsch volgen; we lezen n.1.:
„27 Juni te Tuchaim
28 —

Coldits en Environs

29 — met een Batterij van vier stukken Rijdende Artillerie, twee stukken onder de orders
van de U Luit. DANGERAND en twee Saxische van de

Lieut. BIRNBAUM oredeO

tacheerd op de voorposten bij de avantgarde-Cavalleiy onder de orders van de Generaal
d'ALBIGNAQ, te Rukhauzen, environs van Waldheim.
30 — over Danberg naar Dresden, gebivaqueerd op de markt."

Den volgenden dag kwam de Compagnie Rijdende Artillerie N°. i in kantonnement op een
half uur afstand van de stad Grüne en bleef daar tot den 4^®".

Het geheele X'= Legerkorps rukte daarop dienzelfden dag naar Erfurt, alwaar het den 15^®»
Juli aankwam.

Van af den 4^^*=" Juli is BIJLEVELD in zijne aanteekeningen, wat zijn Detachement en verder
wat de Compagnie betreft zeer volledig, zoodat wij die in haar geheel weder geven:
„4 Juli te Kleinscherm een uur van Freiburg
5 — dito

6 — Sigmar een uur van Chemnitz
7 — Zwickau

8 — Reigenbag

9 — des avonds om 6 uur opgebroken, gemarcheerd naar Plauen, alwaar wij des nachts om
12 uur aan kwamen en marcheerde naar aldaar gevoerd te hebben:
10 — vier uur door Plauen op de weg naar Hoff, maar den vijand niet ontmoetende, keerden
wij terug en bleven op bivouac voor de stad.

11 — dito, met het detachement weder bij de Komp: ingerukt.

12 — Gleits met 2 kanons gedetacheerd bij het f Regiment Infanterie op de weg naar Hoff.
13 — bij de Komp: ingerukt en in de positie gestaan voor Gleits met de geheele armée, des
avonds wierden vreugdeschoten gedaan voor de grote overwinning, die de Franschen op
de Oostenrijkers behaald hadden, en de armee wierd bekend gemaakt, dat de Keizerlijke
ons den volgenden morgen zoude attakeren, dan door eene beweging die zij des nagts
maakte om ons te tourneeren, retireerden wij door
14 — Neustadt naar Calo

15 — Erfurt

ib. 17 . .

27. 28 dito,

In dezen tusschentijd kwam de tijding van de wapenstilstand en de troupen bleeven in hunne
cantonnementen, zijnde het Corps Oostenrijkers onder de Generaal KUMEIJER te Plauen; dan daar

het Corps van BRONSWEICH niet in deze wapenstilstand begrepen was, wijl het in Engelsche soldij
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Stond, ZO kreeg de Holl. divisie onder de Lt. Generaal GRATIËN order om dit Corps te vervolgen;
gaande dus den
29

naar

Weisensee

30

—

Eisleben

31

—

Asschersleben

1 Augustus Halberstadt
2

—

Wolfenbuttel

3

—

Peine

4

—

Geile

5

—

Welserode.

Hier waren wij met de Holl. divisie niet meer dan 2 mijlen van het Corps Braunsweichers

verwijdert en zoude hun dienzelfden dag te Bremen ingehaald hebben, wanneer de Divisie van den
KONING VAN WESTPHALEN, order ontving om zig naar Hanover terug te trekken, en de West-

phaalsche armee in de environs van Bremen leggende, dit Corps verder zoude vervolgen."
De HERTOG VAN BRONSWIJK baande zich met het zwaard in de vuist den weg naar zijn

land; hij trachtte nog zijne landgenooten in opstand te brengen, sloeg de Westphalers bij Oelper,
maar moest, voor zijne veiligheid beducht en voor overmacht zwichtende, opbreken' naar Hannover.
Te Elsfleth scheepte hij zich met zijn Korps in en ontvluchtte naar Engeland.
De Hollandsche troepen trokken terug op Hannover; de Rijdende Artillerie marcheerde over
Eisen en kwam den
Augustus te Herrenhausen bij Hannover in kantonnement; hier bleef zij
tot den 23^^^".

In naam van KONING LODEWIJK was reeds den

Augustus aan den Luitenant-Generaal

GRATIËN gelast om met zijne troepen naar het Vaderland terug te keeren. Eerst tegen het einde der
maand werd aan dien last gevolg gegeven. De Luitenant-Generaal GRATIËN was op dat tijdstip
met verlof, in afwachting van een spoedig daarop volgend eervol ontslag uit den Hollandschen dienst,
terwijl het commando op den Generaal-Majoor VAN HASSELT was overgegaan.
De Rijdende Artillerie ontving het bevel voor den terugmarsch den 23^'"^ Augustus en marcheerde
over Hagsbrug, (de Leine), Diepenau, (de Wezer), Osnabruck en Reine naar Hengelo. Verder werd
over Doetinchem en Nijmegen naar 's Hertogenbosch doorgemarcheerd, alwaar de order werd ontvangen,
om naar Naarden te gaan. De Compagnieën bereikten deze plaats eindelijk op den
September.
Met het ontkomen van den HERTOG VAN BRUNSWIJK GELS naar Engeland, was de
Veldtocht in Zweedsch-Pommeren en Pruisen voor de Hollandsche troepen geëindigd. Roemrijk was

hun aandeel aan de krijgsverrichtingen, welke bijna 3 jaar onafgebroken hadden geduurd. Op nieuw
keerde de Hollandsche Artillerie met eere vermeld in het Vaderland terug en de onderscheidings-

teekenen, die aan vele dapperen als herinnering aan de doorgestane gevaien latei weiden uitgereikt,
waren de zichtbare bewijzen, hoezeer de bewezen diensten door KONING LODEWIJK op prijs
werden gesteld.

■i
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ERWIJL de Rijdende Artillerie op den 5^^" Augustus 1809 op niet meer dan 2 mijlen
verwijderd was van het terugtrekkende Korps, dat onder de bevelen stond van den HERTOG
VAN BRUNSWIJK—GELS, werd aan den Luitenant-Generaal GRATIËN door KONING
LODEWIJK gelast, om met zijne Divisie naar het Vaderland terug te keeren.
Daarvoor bestond reden: een Engelsch leger was nl. op Walcheren geland en de Hollandsche
bezetting had het fort Bath reeds moeten ontruimen.
Niet tevreden met het succes in den, op het Iberische schiereiland, ontbranden krijg, welke
NAPOLEON noodzaakte, telkens versche troepen derwaarts te zenden, poogde Engeland zijn grooten

tegenstander thans ook van de noordzijde te bestoken. Het was beducht voor de oorlogstoebeieidselen
welke NAPOLEON te Antwerpen gemaakt had, en zulks terecht: immers de KEIZER had inderdaad
nog geenszins zijn plan, om eene landing in Engeland te doen, opgegeven.
Daar de beste troepen, waarover Frankrijk kon beschikken in Oostenrijk en Spanje waren, en

mede een aanzienlijk gedeelte der Hollandsche troepen afwezig was, terwijl de Hollandsche zeemacht
was verzwakt en verspreid, scheen de gelegenheid voor Engeland gunstig om een inval op Zeeland
te doen en daardoor NAPOLEON s plannen te fnuiken.

Nimmer was eene landing door zoo uitgebreide maatregelen voorbereid als in 1809 ge

troffen werden, en de grootste transportvloot, welke ooit de havens van Engeland had verlaten,
(37 linieschepen, 30 fregatten en 84 kleinere oorlogsvaartuigen, tot het begeleiden van ongeveer 1500
transportschepen) stak in zee.

Zij voerde 100000 man mede en daaronder 38000 man landingstroepen met 144 stukken
belegeringgeschut.

J^Q

de verdediging tegen de ENGELSCHEN in zeeland en ANTWERPEN IN 1809.
M eene landing krachtdadig te beletten, waren de Hollandsche strijdkrachten onvoldoende;
in de eerste plaats waren de troepen te veel verspreid, in de tweede plaats was er geen
overeenstemming tusschen den Franschen Generaal MONNET en den Luitenant-Generaa ^

STEWARD JEAN BRUCE.

Ongeveer 6000 man, voor het grootste gedeelte samengesteld uit de Koninklijke Garde onder
den Luitenant-Generaal TARAYRE, bezetten de legerplaatsen bij Naarden en te Kraantje-Lek bij

Haarlem; deze waren dus ver van het landingspunt verwijderd.
Ofschoon KEIZER NAPOLEON zijnen broeder herhaaldelijk gewezen had op de gevaren aan

eene eventueele onderneming tegen Holland en Antwerpen verbonden, en er werkelijk aanleiding

bestond om ongerust te zijn, duchtte KONING LODEWIJK nog geen aanval; hij gaf alleen op den
^den juJi (Je betreffende instructiën aan zijne bevelhebbers. Z. M. bevond zich te Aken, toen de Engelsche
troepen den 30^^®" Juli op Walcheren landden.

Middelburg en Veere gingen weldra voor ons verloren, en zonder eenigen tegenstand bezetten
de Engelschen verder de steden Goes, Kloetinge en Kapelle.
De Hollandsche troepen trokken aanvankelijk terug naar het zoogenaamde fort of den toren van
Bath, doch ook deze sterkte werd reeds den 2'^^" Augustus door hen verlaten.

Als gevolg dezer handeling werd de Generaal BRUCE later schuldig verklaard aan „plichtverzuim
en des-obedientie en gecasseerd van zijne militaire charges". Dit vonnis werd echter in 1814 herroepen.
KONING LODEWIJK ontving te Aken van den Generaal KRAYENHOFF het bericht van de

landing en keerde toen zoo spoedig mogelijk naar Amsterdam terug. Alle reeds genomen maatregelen
werden door Z. M. goedgekeurd; daaronder ook het vertrek van 's KONING's lijfwacht naar Bergenop-Zoom.

De Luitenant-Generaal LIST deelt in zijne Mémoires mede, dat de Garde-Rijdende Artillerie in

Juli het Kamp bij Bussum had betrokken, en dat de Rijdende Artillerie zich te Naarden bevond.
Nauwelijks had de landing der Engelschen op het eiland Walcheren plaats of het Kamp werd
verlaten en aanvankelijk de terugmarsch naar Amsterdam aanvaard. Reeds kort daarop werd de
Rijdende Artillerie naar het landingspunt gedirigeerd; wij lezen toch in de Mémoires;
„Met geforceerde marschen rukten wij over Utrecht, Gorcum, Breda en Rozendaal naar Ossendrecht, alwaar ik last kreeg met 4 stukken aan de Schelde post te vasten; met de 4 overige stukken
begaf de Kapitein zich naar een ander punt

Over de schorren en kreken die mijne standplaats van de rivier scheidden maakte ik eene
betere communicatie, waardoor ik met mijn stukken de Schelde in korten tijd kon naderen.

Nog lazen wij omtrent het marcheeren der Garde-Rijdende Artillerie in de Mémoires van een
ander Officier der Garde:

„Bij de landing in Zeeland, bekwam ik op de Parade zijnde de order om met den grootsten
spoed, en zonder het houden van eenig nachtkwartier met de Artillerie naar Bergen op-Zoom te
marcheeren; de Artillerie was spoedig ter plaatse. Bij het overgaan aan de Zwaluwe zeiden de oudste
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schippers ,,zu]k volk hebben wij in onzen leeftijd niet gezien, zij gaan met den duivel om!"... Zoo
vlot en snel werd dit water gepasseerd.''

Wij zien hieruit, dat het ook de Rijdende Artillerie der Garde niet aan vlugheid en snelheid ontbrak.
Vóór het vertrek naar Bergen-op-Zoom, was zij volgens de laatst aangehaalde Mémoires naar

Amsterdam gemarcheerd; de Compagnie had nl. des nachts de order gekregen, om onverwijld voor
de Poort dezer stad op te rijden, ten einde eenen opstand welke men aldaar verwachtte, in de «"eboorte
te smoren; de Amsterdamsche bevolking was verbitterd wegens het in de conscriptie nemen van de
jongens der Weeshuizen. Ook de Infanterie en Cavalerie hadden dezelfde opdracht bekomen.
KONING LODEWIJK vestigde den 5^^^" Augustus zijn hoofdkwartier te Breda en trad daar
tevens op als Opperbevelhebber van het kortelings samengestelde „Leger van Antwerpen", waartoe Z. M.
\

'
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door den Ministerraad in Parijs was benoemd. Al het mogelijke werd door den KONING gedaan
om de krijgsmacht te versterken.

De HoIIandsche troepen werden ingedeeld in 2 Divisiën onder de Luitenant-Generaals J. TARAYRE
en A. BRUNO; Brigade-Commandanten waren: de Generaal-Majoors J. C. SCHMIDT, A. SELS,
G. M. CORT—HEIJLIGERS en O. F. VAN GOES; de reserve stond onder het bevel van den
Generaal-Majoor E. J. TRAVERS.

Nieuwe plannen tot verdediging werden vastgesteld. De troepenmacht bij Antwerpen groeide
allengs tot 20000 man aan.

Denzelfden dag dat Bath werd overgegeven begonnen de Engelschen batterijen aan te leggen
tegen Vlissingen; den i
Augustus werd een hevig bombardement tegen de stad geopend, waardoor
vele verliezen aan het garnizoen werden toegebracht, en veel schade werd aangericht.
Alhoewel er geen enkele bres in de Vesting was geschoten, achtte de Generaal MONNET zich

toch genoopt deze over te geven. De troepen gingen in krijgsgevangenschap naar Engeland over.
De KEIZER rekende MONNET de capitulatie toe als een bewijs van lafheid en veroordeelde hem

tot den kogel. MONNET ontkwam nochthans aan deze straf door naar Engeland te vluchten.
Met de benoeming van zijnen broeder tot Opperbevelhebber van het Leger kon NAPOLEON
zich in geenen deele vereenigen.

De KEIZER had te Schönbrunn bericht ontvangen van de landing der Engelschen en de
ontruiming van Walcheren en Zuid-Beveland. Hevig daarover vertoornd beschuldigde hij zijnen broeder

van Engelsche gezindheid. Aan den Rijkskanselier CAMBACÈRES gelastte hij, dat KONING LODE
WIJK in het opperbevel onverwijld zoude vervangen worden door den Maarschalk BERNADOTTE,
PRINS VAN PONTE-CORVO.

Terwijl Vlissingen nog door de Engelschen belegerd werd, gaf de KONING aan zijnen onder
bevelhebber, den Maarschalk DUMONCEAU, het Commando over het HoIIandsche legerkorps over
en vertrok onverwijld met den Generaal KRAYENHOFF en de Garde naar de hoofdstad.

De beide Divisiën van het HoIIandsche korps dat de benaming ontving van „Leger van Brabant",
werden vervolgens gecommandeerd door de Luitenant-Generaals GRATIËN en BRUNO,
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De Compagnie Garde Rijdende Artillerie bleef in Zeeland. In de Mémoires F. C. LIST lezen wij:
„Zoodra de PRINS (dit was de Maarschalk BERNADOTTE) aangekomen en in functie getreden

was, hield hij bij Putten eene revue, waarbij ik hem als ordonnans-officier was toegevoegd. De bij
Putten vereenigde Korpsen waren zonder samenhang en bestonden voor een groot deel uit samenge
raapte depóts. Eene Hollandsche batterij 12 ponders met boerenpaarden bespannen, die ter linkerzijde
van onze Rijdende Artillerie was opgesteld, had last gekregen bij aankomst van den PRINS saluut

schoten te doen. Dit had werkelijk plaats, maar de PRINS gaf mij spoedig last het vuren te doen
staken, daar de paarden dier batterij op hol geraakten en eene schromelijke verwarring veroorzaakten."
De Compagnie Rijdende Artillerie der Garde trad het eerst daadwerkelijk op bij het afslaan van
Engelsche schepen welke de Schelde opvoeren, bij een dezer gelegenheden raakte de Luitenant-LIST
in den nacht met zijn paard te water en kon zich slechts met moeite redden.

De 6 Ponders droegen niet vergenoeg om aan de vijandelijke schepen nadeel toe te brengen.
Door den tact en het beleid van den Maarschalk DUMONCEAU, was tusschen hem en den

PRINS VAN PONTE-CORVO, de gewenschte overeenstemming ontstaan. DUMONCEAU vestigde
den 26ste» Augustus het hoofdkwartier te Ossendrecht,

KONING LODEWIJK nam te Amsterdam de noodige maatregelen voor de algemeene ver
dediging van het rijk.

Op den verjaardag des KONINGS werd er door de troepen groote Parade gehouden; de
Luitenant LIST ontving toen de order zich onverwijld naar Bergen-op-Zoom te begeven en zich ter

beschikking te stellen van den Maarschalk DUMONCEAU, gouverneur der Vesting. Aldaar aange
komen deelde de Gouveneur hem mede, dat hij 2 Engelsche schepen, die dicht bij Tholen aan den
grond waien geraakt, in brand moest schieten en daarvoor in het arsenaal andere munitie zou ontvangen.
Nauwelijks daarmede gereed zijnde werd hij bij den Gouverneur ontboden, van wien hij vernam, dat de
wegen tengevolge van de vele regens onbruikbaar waren, dat hij zich deshalve moest inschepen en zorg
dragen des nachts te één uur de haven te verlaten om zich op een zeker punt weder te ontschepen en
van daar uit de bevolen expeditie te volbrengen. Op het laatste oogenblik, toen de reepen reeds werden

losgegooid, kwam er echter tegenbevel; de Engelsche schepen waren bij hoog water vlot geraakt,
zoodat de expeditie niet zou plaats hebben.

Het aanwenden der Rijdende Artillerie in de ongebaande wegen en op de dijken bij Tholen te
Woensdiecht, Ossendrecht enz., deed ten volle blijken, dat de kanons van 12 tg, die zooals we reeds
mededeelden voor een deel bij de Artillerie der Garde waren ingedeeld, geheel ongeschikt waren om
in deze terreinen te kunnen worden medegevoerd. Door den Commandant der Rijdende Artillerie was

dientengevolge op het dringendste aangehouden om de 12

door lichtere kalibers te doen vervangen,

wat ten slotte ook geschiedde, zeer tegen den zin van den Kolonel DEMARQAY.
Daags na de Parade werd last gegeven dat de batterij naar Amsterdam zou terugkeeren; dé Luitenant
LIST weid dadelijk naar Sleeuwijk gezonden, om o. m. maatregelen voor den overtocht te treffen. De order
werd echter ingetrokken en de Compagnie Rijdende Artillerie betrok het kantonnement te Rozendaal.
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ERWIJL de Compagnie Garde Rijdende Artillerie aan de Schelde opereerde,
waren de twee Compagnieën Rijdende Artillerie met de uit Duitschland

terugkeerende troepen in opmarsch naar Zeeland. Reeds voor dat zij in het

Vaderland aankwamen, waren omtrent hunne bestemming bevelen gegeven. Bij aan
komst te Breda zouden zij over Rozendaal naar het hoofdkwartier van den Maarschalk

DUMONCEAU te Ossendrecht oprukken.
Die bevelen werden echter den
Augustus op last van den KONING,
zooals VAN SYPESTEIN zegt ,,uit aanmerking van de onzekerheid waarin men

verkeerde, omtrent de gevolgen van de bewegingen welke sedert eenige dagen
bij de Engelsche vloot plaats hadden," ingetrokken en aan den Generaal-Majoor
VAN HASSELT gelast, de onder zijne bevelen staande Divisie langs den kortsten
weg te geleiden naar het Kamp bij Naarden, alwaar den Generaal VESIER het bevel
was opgedragen.

Uit het Dagboek van BIJLEVELD vermeldden we reeds, dat de order om naar

Naarden te marcheeren door de Rijdende Artillerie den 31^^^"^ Augustus te 's Hertogen
bosch was ontvangen.

De Compagnieën waren den i^^«" September te Tuil, passeerden de Waal en
kwamen den 2^^" in kantonnement te Maartensdijk, U/, uur van Hilversum. Hier nam de
Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN het bevel over de 2 Compagnieën op zich. Den 3^^"
September bereikte men Naarden.

Reeds den 5^^®" d.a.v. ontving de Generaal VESIER den last om dienzelfden dag
nog met een gedeelte der troepen, verdeeld in twee brigades onder de Generaal-Majoors
SELS en BRUCE, uit het Kamp naar Utrecht te marcheeren. Aldaar werden den volgenden
dag door den Generaal KRAYENHOFF op eene plechtige wijze aan de manschappen,
die zich in den Veldtocht in Duitschland hadden onderscheiden, de medailles en geldelijke
belooningen uitgereikt. Daar de Compagnie N". i in het Kamp achterbleef werden hare
te decoreeren manschappen tijdelijk bij de Compagnie N®. 2 gevoegd. Deze laatste
Compagnie, onder bevel van den Kapitein VAN BRIENEN VAN OOSTEROM, was

aangewezen om naar Zeeland te vertrekken.
De Compagnie N®. i bleef voorloopig te Naarden en kwam den ziften September
in garnizoen te Amsterdam.
De Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN vertrok mede naar het Leger te Velde.
De troepen marcheerden over Gorinchem, Breda en Rozendaal naar Bergen-op-Zoom,
alwaar zij den 8^'®" September aankwamen.
De Compagnie Rijdende Artillerie N°, 2 voerde met zich 4 kanons a 6 tó en 2
houwitsers a 24 1D ijzer, 8 caissons a 6 tC, 4 caissons voor houwitsers, 8 infanterie-caissons,

benevens de noodige reservevoertuigen.
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ET zij hier thans de plaats om een kort overzicht te geven van den militairen loopbaan
van den toenmaligen Commandant der Rijdende Artillerie, welke goed en bloed veil had voor
de verdediging des Vaderlands, die door zijne feiten Neerland's naam hooghield, en nieuwe
lauweren vlocht bij die welke reeds door de Rijdende Artillerie waren verworven.

WILLEM JACOB VERKOUTEREN werd den
Januari 1779 geboren te Geertruidenberg,
waar zijn vader de betrekking van Secretaris der stad vervulde; den 14^®" Januari 1791, dus op zijn
twaalfde jaar, werd hij als cadet der Artillerie geplaatst op de militaire school te Breda, waar hij onder
de leiding kwam van den Kapitein U. HUGUENIN. Bij de opheffing der school in 1793 werd hij
naar de militaire school te 's-Gravenhage verplaatst.
Het portret in de tekst, eene copie naar het origineele, dat in het bezit is van den Generaal-

Majoor H. M. VERKOUTEREN, stelt den
voor op 13-jarigen leeftijd; het geeft een
de kleeding der cadetten uit dat tijdvak, en
eene aanvulling dienen op het gebied der

jeugdigen krijgsman
aardig overzicht van
kan als zoodanig als
uniformkunde uit het

tijdvak 1793—1795.

VERKOUTEREN verliet de school in Augustus 1795 als
2^® Luitenant, terwijl eenige dagen later zijne bevordering tot
Luitenant volgde. Hij kwam in garnizoen te Delft en vertrok
vervolgens naar Woerden om aldaar als Detachements-Comman
dant op te treden. Van hier werd hij overgeplaatst bij eene
Veldbatterij, welke onder de bevelen stond van den Kapitein
m

PROBSTING, en bestemd was om deel uit te maken van het

m

Noorderleger, dat gedirigeerd zou worden naar den Beneden-Rijn.
als cadet der Artillerie.
Wel rukte die batterij uit om hare bestemming te volgen,
doch reeds te Nijmegen werd eene contraorder ontvangen en naar 's-Hertogenbosch teruggemarcheerd;
later werd de batterij met het geheele Artillerie-Park te Amersfoort vereenigd.
Toen in 1797 het plan door NAPOLEON was beraamd om eene landing in Ierland te beproeven,
werd ook VERKOUTEREN met een gedeelte van de Compagnie waartoe hij behoorde, ter reede van
Texel, op de oorlogscorvet ,,de Duif" ingescheept. De ontscheping volgde eerst 3 maanden later. De
Compagnie vertrok toen naar Hoorn, en marcheerde over Amersfoort naai' Woerden.
In den zomer van 1798 werd hij met 10 manschappen der Compagnie gecommandeerd om deel
uit te maken van eene uit verschillende onderdeden nieuw te formeeren Compagnie, welke voor eene
W. J. VERKOUTEREN,

geheime expeditie bestemd was.

De troepen werden ter Reede van Texel ingescheept, later weder ontscheept, doch in de maand
October op nieuw geëmbarkeerd. Den 23^^^" dezer maand kozen de voor de expeditie bestemde fregatten
„de Furie" en „de Waakzaamheid" zee, om zich te vereenigen met een escader van 2 linieschepen en 8
fregatten, dat uit Brest was afgezonden. Het doel was eene landing te Waterford in Ierland. De voor-
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genomen expeditie liep niet gelukkig af. De beide Hollandsche fregatten raakten van elkaar af. De
„Furie", waarop zich VERKOUTEREN bevond, ontmoette den 24'''^" October de Engelsche vloot en werd
door het Engelsche fregat „de Sirius" aangevallen. Na een hevig gevecht, dat
uur duurde en
waarbij het Nederlandsche fregat werd lek geschoten, moest dit de vlag strijken en zich overgeven
met een verlies van 8 dooden en 20 gewonden.
O

VERKOUTEREN werd met de andere Hollandsche Officieren krijgsgevangen gemaakt en naar
Yarmouth vervoerd. Na aldaar eenigen tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht, werden zij
naar Peterborough in Northhampton-Shire gezonden.
Groot waren de ontberingen waaraan de Officieren in hunne gevangenschap waren blootgesteld.
Later, toen door het Engelsche gouvernement voor hen een halve guinea per week en per hoofd
werd te goed gedaan, kwam in hunnen toestand eenige verbetering.
Na de Capitulatie van Alkmaar werden zij bevrijd-en ieder hunner tegen 4 man uitgewisseld.
Na veel tegenspoed op hun terugreis naar het Vaderland te hebben ondervonden, kwamen zij te
Hellevoetsluis binnen.

VERKOUTEREN rejoigneerde zijne Compagnie te Goedereede, doch bleef daar slechts kort,
daar hij de order ontving om als Kapitein te Brielle het commando over de zich daar bevindende
Compagnie Artilleristen op zich te nemen en daarmede naar Amersfoort te marcheeren.
Aldaar belast met het commando over eene bespannen batterij van 10 vuurmonden en toege
voegd aan de Divisie DUMONCEAU, rukte VERKOUTEREN mede op naar Duitschland, betrok
eenige weken het kantonnement te Homburg aan de Höhe, kw^am daarna in bivak in de vlakte tusschen
Ober- en Nieder Waldstadt bij Friedburg, alwaar de armee zich vereenigde, en werkte mede, nadat
de wapenstilstand was opgezegd, tot de vervolging van een Oostenrijksch korps, dat terugtrok door

het Spesserwald. Wel werden er verscheidene positiën in genomen, doch het kwam tot geen gevecht.
Op nieuw werd er een wapenstilstand gesloten; de Artillerie kwam toen gedurende eenige weken in
kantonnement te Wickert en Weilbach.

In de Mémoires van VERKOUTEREN lezen wij verder;

„In de maand November vvierdt de wapenstilstand op nieuw opgeheven cn trokken over Frankfort, Achaffenburg, Wertheim na de omstreken van Würtsburg, welke vesting moesten aanvallen, de stadt wierd al spoedig bij
Capitulatie overgegeven, maar de Oostenrijksche Generaal trok zich met zijne troepen in de citadelle terug, welke
sterkte goed gearmeerd en van alles voorzien was, door ons wierden batterijen van zwaar geschut daartoe aangevoerd
uit Maintz opgeworpen op de omliggende Heksen en duivelsberg, en de heerlijke wijnbergen vermeit, ter dekking
van dezelve was het grootste deel onzer troepen op deze bergen gebivacqueert en wij hadden veel van de koude
en barre winterseizoen te leyden, wij beschooten bij dag en nacht den citadelle hevig, die daarvan veel schaden

wierdt toegebragt, dan ook zij bleven niet in gebreken, cn hun vuur dat ook ons nadeel, zoo in manschappen als
aan Materieel en aardwerken, ook deed den vijand veele uitvallen, waarvan twee ons zeer nadeelig waaren, den 27
December maakte hij zich van onze batterijen meester, vernagelde het geschut en het was niet dan met veel moeyte

en verlies wij weer meester der Batterijen wierden en den vijand terug wierdt geslagen, toen eindelijk na de Bataille
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van Hohenlinden door de Fransche gewonnen, den Oostenrijkschen Generaal STRAEROUSTZ met zijn troepen
terugtrok en wij bezit van de citadelle van Würtzburg namen".

Te Würzbui'g werd VERKOUTEREN zwaar gekneusd door enkele steenbrokken, welke door

een inslaanden kanonskogel werden weggeslingerd; hij genas echter spoedig en zonder ernstige
gevolgen van zijne kneuzingen te ondervinden, zoodat hij met zijne batterij de voornaamste bewegingen
der troepen kon blijven volgen. Weldra werden evenwel de vijandelijkheden gestaakt en keerde hij
na een marsch van 31 ddgen met zijne batterij te 's-Gravenhage terug.
Bij den daarop gevolgden Vrede van Amiens werd bepaald, dat de vroeger door de Engelschen
veroverde koloniën, de Kaap de Goede Hoop, Suriname, Curagao enz. aan de Bataafsche Republiek

moesten teruggegeven worden en het Gouvernement hield zich al dadelijk bezig met de tot bezetting
benoodigde afdeelingen te organiseeren.
Aan VERKOUTEREN werd aangeboden om eene Compagnie Ligte Dragonders, tevens moetende
dienen als Rijdende Artillerie, gedestineerd naar de Kaap de Goede Hoop, te commandeeren. Hij
nam het aanbod aan en ontving in April zijne aanstelling; de troepen werden op de Reede van
Texel ingescheept; de transportvloot, waaronder de linieschepen: de Bato, Pluto en het fregat
Maria Reigersberge koos den 5*^®" Augustus zee. Den 20®^®^ December 1802 liet het Escader het

anker vallen in de Tafelbaai. De troepen werden ontscheept, terwijl overeengekomen werd, dat de
Kolonie op den

Januari 1803 door het Bataafsche Gouvernement zoude worden overgenomen.

Op den bepaalden tijd echter weigerden de Engelschen bij gebrek aan de noodige instructiën
aan de overeenkomst te voldoen; de Bataafsche troepen verlieten de Kaapstad en bleven nu tot Maart

op drie uren afstands van die stad kampeeren, toen de Engelschen nieuwe instructiën ontvangen hadden
en de kolome verlieten. Lang zou men zich echter niet in het rustig bezit der Kolonie mogen ver
heugen. De voortbrengselen van het land wierpen te ruime baten af en het punt was te belangrijk
voor den handel, dan dat de Engelschen het lijdelijk konden aanzien, dat een ander deze rijke bron
in ongestoord bezit had. Het verblijf der troepen aan de Kaap had dan ook nauwelijks 3 jaren
geduurd, toen in December 1805
bericht ontvangen werd, dat eene Engelsche vloot in aantocht
was om de kolonie weder te heroveren.

In het lU® Deel van het Historisch Museum werd door ons op bladz. 8 van de oprichting van het

Escadron ligte Dragonders melding gemaakt. Wij waren toen nog niet in het bezit der Mémoires,
en konden dus geen overzicht geven van de Krijgsverrichtingen der Rijdende Artilleristen aan de Kaap.
Daar deze weinig bekend zijn, laten wij die volgen, zooals de Oud-Rijder ze beschrijft.
„Den I2en December kwam het berigt in de kolonie er eene aanzienlijke vloot met landingstroepen uit de
Engelsche havens was gezeild zoo men meende met het voornemen om de Kaap de Goede Hoop aan te vallen, en
zich van deze jKolonie meester te maken. Ik wierd met meer andere officieren belast, om na Zwellendam te ver

trekken om aldaar na Locaelen om tc zien en^ aan te wijzen tot het vestigen van Depots van munitiën, levens

middelen enz. zoowel als op de tusschengelegen plaatsen, trokken ten dien einde over de Hotten hollandsche kloof
cn na nog de brecdc rivier tc zijn overgetrokken te Zwellendam op de Drostdij aankwaamen

i
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Commandant der Hollandsche Rijdende Artillerie en van liet 7e Regiment Franschc Rijdende Artillerie
8 Augustus 1808 tot 8 Augustus 1811.
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en na eenige dagen vertoevens tot verrigting der opgedragen commissie en achterlating van een artillerie officier,
die echter na verloop van weinig tijd, met zijn amnnitien het locaal, met weet niet door welk toeval is verongelukt,
na de Kaapstadt terug zijn geweest en den 3 Januari 1806 aldaar wel maar even als onze Paarden vrij vermoeyt
zijn teruggekomen, als zijnde de reizen in Zuid-Afrika met veele bezwaaren, moeyelijkheden en ontbeeringen ver
bonden, daar de bewooning hoe verder men komt geringer wordt men grootc afstanden in groote hitten afleggen
moet, en de plaatsen, waar men vertoeft weinig gemakken opleveren, de rivieren doorwaat, of doorzwommen moeten
worden, de gastvrijheid is echter groot, en de inwooners geven na hun vermogen gaarne wat zij hebben. Bij mijn
terugkomst benoemde mij de Gouverneur-Generaal tot zijn Aide de Camp en den 4®" Januari in den morgen
vertoonde zich veele Engelsche scheepen, die spoedig tot een vloot van in de zestig groote vaartuigen zich vertoonde,
deze vloot bleef onder klein zeyl tusschen het Robben Eiland, en de Oostwal van de Tafel Baay. Van onze kant
wierden alle te nemen maatregelen van tegenweer genomen, en de zeer verzwakte bezetting scheen in de beste
stemming evenals de Kaapsche Boeren, die uit de Buitendistricten meede onder de wapenen stonden, terwijl de
Inwoonders der stadt bedugt zich betoonde wat den uitslag voor hun nadeeligs of voordeeligs konde bewerken,
veel goeds hadden de 4 Jaaren dat op nieuw onder het Hollandsch bestuur hadden gestaan hun niet aangebragt,

door dien den Oorlog al niet dadelijk uitgebrooken, de vaart en handel op de Kolonie zeer hinderlijk was en alleen
uit eenige Amerikaansche vaartuigen bestond en er dus weinig of niet te verdienen was, en er waaren er duszeeker
wel, die verlangde om weer onder het meer magtige Engeland tc komen. Den 6 Januari ontscheepte de vijand
zijne troepen en eenige ligte Artillerie aan de Blauwbergen, op ongeveer 7 Uuren afstand van de stadt. Onze troepen
verlieten in de namiddag van dien dag de stat, alles en alles environ 1900 manschappen sterk, ten eindens den
vijand te naderen en slag tc leveren of zoo mogelijk te verdrijven, bivouacqkeerde dien nacht aan de Riet Vally.
Den 7 trekken wij na de Blaauwberg Vally dceden eene verkenning en vonden de vijand met eene sterke

magt van ongeveer 10000 man geland en gedekt door alle hunne Oorlog en gewapende Traiisportscheepen, niet
tegenstaande dat wierdt besloeten door ons geen andere keuze overbleef om den vijand met het aanbreken van den
dag van den 8ste te overvallen en te beproeven om na zijn scheepen terug te dringen, dan na een zeer onrustige
nacht en gebrek aan water, dat ons veel lijden deed, kwam ons den vijand voor, passeerde in 3 kolonnen den berg,
deployeerde en viel ons aan beginnende met het openen van een vrij hevig vuur uit zijn veldgeschut dat door ons
beantwoordt wierd en wederzijds eenig verlies veroorzaakten, een regiment Engelsche Ligte Infanterie tragtcn langst

het hellen van de Blaauwberg onze linkervleugel te tourneeren, wierd met een detachement Kavallerie en twee
stukken rijdende artillerie in aller eyl daar heen gezonden ter versterking van daar geposteerde Hottentotten, en had
het geluk dit voornemen van den vijand te verijdelen en door het verlies dat hun wierd toegebracht tot den aftogt
te noodzaken, intusschen rukten den vijand en Echcllon op waarvan de eerste Linie uit drie schoonc Schotsche
Regimenten bestond die met den stormmarsch zich op de onze in eene zwakke Linie geschaart aanrukten en een
zeer genouriseert Infanterievuur opende, dat van onzen kant wierd beantwoordt, maar na de eerste salvo, verliet een
Bataillon onzer beste Infanterie, waarop men het meest rekende hunne stelling in de Linie; liepen vlugtcnde weg, zonder

dat iets hun tot hunne pligt of tot stand houden konde terug brengen, en waartoe echter gecne middelen onbeproeft
bleeven. en konde onze compleete vernieling alleen verhinderen, door het in batterij brengen van dc twee stukken
rijdende artillerie, die door hun wel gedirigeert schrootvuur den vijand terug hielden, om met dc rest van dc onze

regts af te trekken na het Hollandsch Gebergten het was in die beweeging dat ik een schot door dc Linkerzijde
bekwam die mij van het Paard deet storten, maar spoedig mijn ander paard door mijn braave oppasser aangevoerd
beklom, onder een hagelbui van Kogelen, en niet tegenstaande veel bloedverlies zogt te volhouden, maar moest het

opgeven, en een Fransch Chirurgijn van het gestrande Fregat L'Atalantc legde mij een eerste vlugtig verband, en
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mijn Generaal gerejoignecrd hebbende, die ook een schampschot had bekoomen, en hevig ontroerd en geindigneerd
was, over het gedrag van het reeds vermelde Bataillon, en den ongelukkigen uitslag zijner pogingen en als nu niet
meer te verhinderen verlies der Kolonie, betuigde mij in tegenwoordigheid van alle daar aanwezige zijne hooge
tevredenheid over mijn gedrag, maar aangezien ik hem in dien toestand niet dienstig konde wezen, en geen middelen
voorbande waaren voor mijn te zorgen gelaste dat ik my na de Kaapstadt zoude laten transporteeren
enz."

De troepen trokken in het gebergte terug; de gekwetsten werden naar de stad gevoerd, maar
leden veel door gebrek aan water; de streek waarin gestreden was, was eene woestijn gelijk.
Den
Januari 1806 namen de Engelsche troepen bezit van de Kaapstad. De troepen, die
in het gebergte waren teruggetrokken, werden geheel ingesloten, tengevolge waarvan de Generaal
JANSSENS op den
Januari genoodzaakt werd een verdrag te sluiten met den Engelschen Com
mandant Sir DAVID BAERD, hetwelk naar omstandigheden vrij voordeelig kon geheeten worden,
daar de Bataafsche troepen met hunne wapenen, op kosten van het Engelsche Gouvernement, naar
de Bataafsche Republiek zouden worden teruggevoerd.
VERKOUTEREN vertrok daarop, niettegenstaande hij veel aan zijne wond leed, op verzoek
van den Generaal JANSSENS onmiddellijk met een Engelsch depêche-schip naar Europa, kwam na eene
slechte reis in Ierland aan, vertrok van daar naar 's Gravenhage en overhandigde den 8^^®" April 1806
zijne depêchen aan den Raadpensionaris Mr. RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK.

Na de terugkomst van den Generaal JANSSENS in het Vaderland, hervatte VERKOUTEREN

zijne betrekking bij hem, en bij de organisatie der krijgsmacht werd hij als Ritmeester ingedeeld bij
het 3° Regiment Huzaren. Als zoodanig woonde hij den Veldtocht bij in Westphalen en Hannover;
wij deelden reeds mede, welke opdrachten hem daarbij ten deel vielen.
Te 's Gravenhage teruggekeerd, werd VERKOUTEREN benoemd tot Luitenant-Kolonel en
Commandant van het Korps Rijdende Artillerie. Niet dadelijk echter kon hij die betrekking aanvaarden;
zijne wonden waren slecht geheeld en hij moest zeer pijnlijke operatiën ondergaan, welke zijn leven
in het grootste gevaar brachten. Gelukkig doorstond hij ze alle en herstelde, hoewel langzaam, geheel,
zoodat hij zich ten slotte weder aan zijnen dienst kon wijden en voor het leger behouden bleef.
De landing der Engelschen in Zeeland vorderde weldra al zijne toewijding en zijn beleid.
Te Naarden nam hij het commando der zooeven uit Duitschland wedergekeerde Compagnieën Rijdende
Artillerie op zich en marcheerde aan het hoofd van hen naar Zeeland. Aan de hand zijner Mémoires
zullen wij in de volgende bladzijden het optreden der Rijdende Artillerie aldaar behandelen.
De Heer HOYNCK VAN PAPENDRECHT vereeuwigde op ons verzoek het overtrekken van
de Schelde: dit was nog nimmer te voren door eenig paard of voertuig geschied.

In het begin van het jaar 1810 keerde VERKOUTEREN naar 's Gravenhage terug. Zijn
wedervaren onder het Fransche Keizerrijk, zullen wij later vermelden.

Toen het 7" Regiment Fransche Rijdende Artillerie, waarover VERKOUTEREN het bevel
voerde, werd opgeheven, werd hij benoemd tot Sous-Directeur van het Constructie-arsenaal te Maintz.
Een half jaar daarna vertrok hij naar Spanje, om nieuwe lauweren te oogsten.
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Na het sluiten van den vrede -keerde hij naar Parijs terug, vroeg zijn ontslag als Chef de
bataillon bij de Artillerie en verkreeg dit den 16*^®" Mei 1814.
Nauwelijks in het Vaderland teruggekeerd, werd hij (1814) benoemd tot Commandant van het
4* bataljon Artillerie der Landmilitie. Aanvankelijk te Dordrecht in garnizoen, verwisselde hij dit in
October met Mechelen, waar hem het bevel over de Belgische Artillerie werd opgedragen.
Bij NAPOLEON's terugkeer van Elba moest VERKOUTEREN zorg dragen voor den aanmaak
van munitie van allerlei aard, waaraan men dag en nacht zonder ophouden arbeidde •, in het laatst van
1815 werd hij te Antwerpen belast met de overname van het materieel van de Engelschen.

In het jaar 1823 werd VERKOUTEREN bevorderd tot Kolonel en in 1824 begiftigd met de
Orde van den Nederlandschen Leeuw. Drie jaren vervulde hij de betrekking van Directeur der 5®
Artillerie-Divisie te Maastricht, waartoe hij op zijn verzoek benoemd was; bij het verlaten van dit
Korps boden de Officieren hem als bewijs hunner achting het ordeteeken aan van den Nederlandschen
Leeuw in brillanten, waarbij de toestemming van Z.,M. gevoegd was om het te mogen dragen.
Toen Maastricht in October 1830 in staat van beleg werd verklaard, kreeg VERKOUTEREN
het opperbevel over de Artillerie; den 29®^®" Juli 1831 volgde zijne benoeming tot Generaal-Majoor.
Zijne diensten werden den 28®^®" November 1840 met het Ridderkruis der Militaire Willemsorde
beloond. Na den i®^®" Januari 1841 tot Luitenant-Generaal te zijn benoemd, kreeg hij in de maand
April d.a.v zijn pensioen: hij kon toen wijzen op eenen effectieven diensttijd van 50 jaren, en had
19 Veldtochten medegemaakt.

Door den President der Fransche Republiek werd hij in November 1850, volgens vroegere
voordrachten, tot ridder van het Legioen van Eer benoemd, terwijl ZIJNE MAJESTEIT KONING
WILLEM I hem den 9^®" October 1854 met het Groot-Officierskruis der Eikenkroon begiftigde.
Hij overleed den 8^^®" September 1861.

VERKOUTERENs nagedachtenis zal evenals dat van zoovele andere oud-Rijders ongetwijfeld
bij het Korps in welverdiend aandenken blijven.
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EEREN we nu tot de krijgsverrichtingen in Zeeland terug. Aldaar hadden de zaken eene

meer gunstige wending genomen; eene poging van de Engelsche vloot, op den 22®^" Augustus
aangewend, om de Schelde op te varen had geen succes: men kwam niet verder dan
tot Lillo en Liefkenshoek en de vloot keerde onverrichterzake terug.
Lord CHATHAM maakte zich eene overdreven voorstelling van de maatregelen door KONING

LODEWIJK ter verdediging getroffen; dit deed hem dralen in zijn plan om Antwerpen van de
landzijde aan te vallen. Daarbij begonnen hevige koortsen de Engelsche troepen te teisteren; van af
den zoeten Augustus lagen binnen weinige dagen honderden ter neder; op het einde der maand
bedroeg het aantal koortslijders reeds 13000 en nam de sterfte op onrustbarende wijze toe. Onder

deze omstandigheden meende Lord CHATHAM, dat het doorzetten der onderneming aan Engeland
te duur zou komen te staan: hij meldde dientengevolge den
Augustus uitvoerig aan den KONING
VAN ENGELAND, dat naar zijn gevoelen Antwerpen niet meer met hoop op gunstig gevolg kon
worden belegerd en dat een aanval op de Scheldefcrten enkel tot doelloos bloedvergieten zou leiden.
Naar aanleiding van de ontvangen adviezen werd door de Engelsche regeering niet op
verder voorwaarts gaan aangedrongen, doch heimelijk bevel gegeven om Zuid-Beveland te ontruimen.
In de laatste dagen van Augustus bemerkten de Hollandsche bevelhebbers aan boord van

de Hollandsche oorlogsvaartuigen, dat de terugtrekkende beweging bij den vijand een aanvang had
genomen.

Den

September was de Engelsche vloot tot Walcheren teruggekeerd. Dit vernemende,

besloot de Generaal CORT-HEYLIGERS het fort Bath te heroveren.

Beroemd is deze onderneming, die in den nacht werd aangevangen en onder een hevig onweer
en slagregens uitgevoerd, met succes werd bekroond.

Den volgenden avond wapperde de Hollandsche vlag van het fort.
KONING LODEWIJK beloonde den door de troepen betoonden moed, door aan een ieder
zonder onderscheid, die aan de expeditie had deelgenomen, een eereteeken toe te kennen, bestaande
uit een op de uniform geborduurde gouden sabel; verder werd bepaald, dat de onderofficieren en
soldaten gedurende den geheelen Veldtocht dubbel tractement zouden genieten.

Ingevolge Keizerlijk Decreet van 5 September werd het Leger van Brabant den 15*^®" September
als IIP Legerkorps toegevoegd aan het uit 2 Korpsen bestaande Leger van Antwerpen, hetwelk weldra
den naam kreeg van Noorderleger.
De Brigaden van het Hollandsche legerkorps werden aangevoerd door de Generaal-Majoors
D. BRUCE en J. A. STEDMAN, de Cavalerie door den Generaal-Majoor VAN GOES, de Artillerie
door den Kolonel BODE.

Kort daarna, begin October, werd de PRINS VAN PORTE-CORVO, vervangen door den

Maarschalk BESSIÈRES, HERTOG VAN ISTRIË.
De belangrijke taak, welke de Rijdende Artillerie vervuld had, was door het terugtrekken der

Engelsche macht en het ontruimen tengevolge van Zuid-Beveland, Goeree en Schouwen geëindigd.

DE VERDEDIGmO TEGEN DE ENGELSCHEN IN ZEELAND EN ANTWERPEN IN 1809.

141

De KONING gelastte bij brief- van den 6^^^ October aan den Minister van Oorlog om de

Compagnie Rijdende Artillerie van de Gai'de naar Amsterdam terug te zenden. ^^Elie est tont a fait
iniUile en Braöant schreef Z. M. Den
October werd hieraan gevolg gegeven.
De Maarschalk DUMONCEAU bleef bij het Leger en vestigde den 9*^^" October zijn hoofd
kwartier te Goes.

Den Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN werd daarop den
October gelast naar het
hoofdkwartier op te rukken; den i5<ï^" d.a.v. trok hij aan het hoofd der Compagnie (190 paarden
sterk) over de schorren ter hoogte van Woensdrecht de Schelde over, op dezelfde plaats waar dit
door de Huzaren was gedaan.

Den Kolonel BODE was het reeds gelukt op den
de rivier over te gaan.

met i kanon a 6 tc en i caisson

Twee sectiën der Rijdende Artillerie werden bij de twee Brigaden van het Leger ingedeeld;
de overige stukken werden geplaatst te Heinkenszand.

In de Mémoires van VERKOUTEREN lezen wij aangaande deze aangelegenheid en in algemeene trekken aangaande het optreden der Compagnieën Rijdende Artillerie in Zeeland het volgende:
„Te Naarden rejoigneerde ik de 2 Compagnieën Rijdende Artillerie, nam onmiddellijk het bevel op mij, en
ontwaarde dat hier met brave strijders had te doen,

Na een kortstondig verblijf bekwam order van met de le kompagnie nog in den nacht na Utrecht te mar-

cheeren alwaar in de morgen door Zijne Majesteit zoude worden geinspecteert, maar door verhindering geschiede
zulks door de Minister van Oorlog, en wierde eenigen medailles en belooningen uitgereikt voor vroegere beweezene
diensten aan Onderofficieren en Manschappen van mijn Corps, voor Straalsund en elders, waarna met geforceerde
marschen verder na Zeeland opbraken, in de omstreken van Bergen-op-Zoom te "Woensdrecht met de Batterij rijdende
Artillerie bij laag water in de rivier de Schelde gingen, en aan den anderen oever bij Baths op het Eiland Ziiid-

beveland daar uit kwamen, dat nimmer te vooren door eenig voertuig of Paard was gedaan en met veel moeyelijkheden door de slikken en welzand gepaard ging maar ons zonder eeiiig verlies in manschap, Paarden of materieel
is moge gelukken, dan daar de vijand dit Eiland reeds verlaten had, had deze doortrekking der rivier geen ander
doel, als om tijd en kosten te spaaren en te toonen wat men doen kan. Betrokken Cantonnementen te Heinkenzand

bezetten Borselen enz. en wierd belast met de surveillance over het daarstellen van vaste Batterijen langst het Sloe,
in de maand November bekwam ik order om met de Rijdende Artillerie na Noord-Brabant te trekken, scheepte ten
dien einde het Materieel te Wemeldinge in en trok met manschappen en paarden over Wolfersdijk en over de
Zandkreek na Cortgene hetwelk alles met veele moeyelijkheden, zoo door gebrek aan inladingswerktuigen als door de

slegte wegen en overzetting der Paarden gepaard ging, allerwegen beschooten de Engelsche van hunne vaartuigen
onze bewegingen en werken langst de dijken, zoo wel bij dag als ook dikwerf bij de nacht, zonder ons echter eenig
nadeel van belang toe te brengen, maar waardoor wij echter in geduurende onrust en beweging wierden gehouden."

In de brieven van KONING LODEWIJK (Krg. Archief) lazen we nog, dat door Z. M. op
den
October aan den Generaal KRAYENHOFF' werd gelast om bij het fort Bath door den
Maarschalk DUMONCEAU 2 nieuwe batterijen te doen aanleggen, om eene landing der Engelschen

tegen te gaan, en ze te doen bewapenen met mortieren en stukken van het zwaarste kaliber; den

142

DE VERDEDIGING TEGEN DE ENGELSCHEN IN ZEELAND EN ANTWERPEN IN 1809.

18^^" d.a.v. werd aan den Minister mededeeling gedaan, dat de Rijdende Artillerie van de Garde te
Amsterdam zoude blijven, terwijl Z. M aan den Generaal KRAYENHOFF schreef:

..J'appronve ce qite Votis 7m proposcz relativement a la t O" d'ariillerie légere de Itgne, vous
la dirigeriez en co^iséqtience snr la Haye oü elle rejoindra son dépbtl''

De KONING vervolgde den

November: ,,Nous votis atitoriso7is de faire passer ^artillerie

légere de Woerden a la Hayel'

Aan de voornemens, om de Compagnie Rijdende Artillerie uit Zeeland te doen terugkeeren,
werd geen gevolg gegeven.

Wij lezen namelijk in het Dagboek van BIJLEVELD, dat hij den

November in den Haag

zijnde (alwaar hij den 6^^" te voren was aangekomen, na den
Qctober uit Amsterdam te zijn ver
trokken en tot en met den 4^^" November te Woerden garnizoen te hebben gehouden) zich ingevolge
order van den Minister van Oorlog naar de Compagnie Rijdende Artillerie in Zeeland moest begeven.
Den 27^ten uit den Haag vertrokken, marcheerde hij over Breda en Bergen-op-Zoom, werd den
30^'^" aldaar ingescheept naar Wemeldinge op het eiland Zuid-Beveland.
Het Dagboek vermeldt verder:

,,i December 1809 gedebarkeerd en over Goes gemarcheerd naar Heintjeszand alwaar de
Compagnie lag.

2. —

Kapellen en Wemeldingen.

3. 4. 5. 6. 7. dito

8. —
De Kompagnie vertrok over Wolfaartsdijk naar Kortgeen in Noord-Beveland en
het Park hetwelk den 6 en 7 te Wemeldingen geembarkeerd was, ging van daar naar de haven van
Kortgeen, alwaar ik het weder debarkeerde."

BIJLEVELD bleef voorloopig aldaar,

In de brieven van KONING LODEWIJK vonden wij in dato 9 November 1809 nog eene opgave
van de troepen, waarover de Generaal DUMONCEAU kon beschikken: totale sterkte ioi-,2 man
«J

)

waaronder 300 aan artillerie en train-, en dato 12 November, dat door den KONING gelast werd om
100000 kilo beschuit naar Zeeland te zenden ten gerieve der troepen.

Een laatste brief dd. 15 November 1809 handelde over het plaatsen van geschut in Zeeland:

deze brief was in het Hollandsch geschreven,, en gedateerd: Gegeven in ons Koninklijk Paleis V Loo
den if va7i Slagtmaand 's nachts j miP' en geteekend:

De Rijdende Artillerie onder W. J. VERKOUTEREN bij Woensdrecht (15 October 1809).

'ï
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E Engelschen hadden zich na het vertrek van het grootste gedeelte van het landingsleger
moeten beperken tot het bezit van Walcheren. Tengevolge van de hevige koortsen was

het achtergebleven gedeelte feitelijk in staat van ontbinding. De expeditie was totaal mislukt.
Den i3den November ontvingen zij dan ook bevel om Walcheren te ontruimen, doch het duurde
nog tot den 15*^®" December, alvorens de laatste Engelsche troepen waren vertrokken; den dag
d.a.v. nam de Generaal-Majoor CORT-HEYLIGERS het eiland Walcheren in bezit, in het gezicht van
den vijand, die hem uit zijne kanonneerbooten nog eenige schoten toezond.

Na vervanging van den PRINS VAN PORTE-CORVO door den HERTOG VAN ISTRIË,
werd het meer en meer duidelijk, dat de Franschen van de omstandigheden partij wilden trekken, om
Zeeland voor goed in bezit te nemen.

Den 16*^^° November werd het fort Bath door hen bezet en het geheele eiland Zuid-Beveland
in staat van beleg verklaard.

Wel benoemde de HERTOG den Maarschalk DUMONCEAU tot opperbevelhebber van alle,

ook de Fransche troepen, die tot verdediging der Zeeuwsche eilanden bestemd waren, maar tegelijker
tijd beraamde hij maatregelen, om op Walcheren te landen aan de zijde van het Sloe.

Wij zagen, dat de Generaal CORT-HEYLIGERS de Franschen voorkwam door het eiland Wal
cheren in naam des KONINGS in bezit te nemen. De Hollandsche troepen ontvingen echter 2 dagen

later den last, om naar Zuid-Beveland terug te keeren. Onmiddellijk na hun vertrek werd te Middelburg
door den Generaal GILLY afgekondigd, dat het eiland Walcheren bij het Fransche Keizerrijk was ingelijfd.
De in bezitneming van Walcheren was de inleiding van het later door den KEIZER te nemen
besluit, waardoor ons Vaderland uit de rij der staten zoude verdwijnen.

Terwijl de voornoemde gebeurtenissen op Walcheren plaats grepen, waren de Compagnie
Rijdende Artillerie en het Park te Kortgeen gebleven.

Van hetgeen aldaar werd verricht, wordt door BIJLEVELD niets vermeld; in het Dagboek
staat alleen aangeteekcnd, dat men er tot den 13^^" Februari 1810 garnizoen hield.
Het Commando van de Compagnie was overgegaan op den Kapitein HOGERWAARD; de

Kapitein VAN BRIENEN VAN OOSTEROM was belast geworden met het bevel over de Compagnie
Rijdende Artillerie in Spanje.

Behalve den Kapitein BIJLEVELD, dienden nog bij de Compagnie de

Luitenants E.PARAVICINI

Dl CAPELLI en WORBERT en de 2^^^= Luitenant J. P. PARAVICINI Dl CAPELLI.
De Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN, die in Zeeland het bevel over de Rijdende Artillerie

had gevoerd, vertrok naar het Depót te 's-Gravenhage.
Dienaangaande lezen wij in zijne Mémoires:

„In de maand January verlieten eindelijk de Engelsche ook het Eiland Walgeren na alvorens zoo veel mogelijk
Rijksgoederen, dokken enz. vernielt te hebben, en zoo eindigde eene Expeditie daar bij eene groote magt ontwikkelt
en schatten ten kosten hadden gelegt en zeer veele menschen door ziekten hadden verboren zonder eenig gevolg,
en wel door de slegte besturing en oneenigheid van de Chefs der Land en Zeemacht, had men in den aanvang
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wat doorgetast, zoo zoude zich ook zeker van Antwerpen hebben kunne meester maken en veel schade ook de
Fransche aandoen, want er was als toen geene macht om eenige wederstand te bieden

De Engelsche weg zijnde en den Veldtocht dus als geeindigt te beschouwen kwam ik van Dep. van Oorlog
de last om na 's Hage te retourneeren. om de administratie in order te brengen die zulks vereischte, door de oneenigheid als toen reeds bestaande tusschen den FRANSCHE KEIZER en onzen KONING ontmoeten mijn vertrek na
Holland zwarigheden door dien wij onder de orders van de Maarschalk OUDINOT ons bevonden, eindelijk echter
na veel over en weer schrijven ontving ik magtiging, scheepte mij met Ordonans, Knegt en Paarden in, en na een
zeer noodlottige reis vond ik in February mijn vrouw en kind te 's-Hage terug."

Van af den 14^®" Februari lezen wij in het Dagboek van BIJLEVELD :
„Den 14*^" ging ik na het Park geembarkeerd te hebben te scheep naar Wemeldingen alwaar
ik het liet debarkeeren en successievelijk naar Kruiningen marcheeren, de Kompagnie ging over Wolfaartsdijk naar Kruiningen in Zuid-Beveland.
15 dito
16 Kruiningen
17. 18. 19. 20. 21. 22. dito

23 Kapellen
24 dito

25 Kruiningen
26. 27

30. 31. dito

I. 2. 3

14. 15 Maart dito.

Den
marcheerde ik met de batterij naar Wemeldingen om dezelve naar Bergen-op-Zoom
te embarkeeren, van waar het alsdan naar Ossendrecht moest marcheeren. — de paarden van de
Komp: en Trein gingen den 16^® bij Bats over de Slijk.
16 Ossendrecht bij Bergen.
17. 18. 19

27. 28. dito

29. Etten een en Vs uur van Breda.
30. 31 dito."

Alhoewel in Zeeland door de Rijdende Artillerie niet kan gewezen worden op schitterende
wapenfeiten, komt haar toch de eer toe met de troepen, voor de verdediging van Zeeland en Antwerpen
bestemd, den aanval der Engelschen te hebben doen mislukken en steeds ook aldaar den roem der
wapenen hoog te hebben gehouden.

Uit de Aanteekeningen uit de Stamboeken der Officieren (Krg. Archief) blijkt, dat bij de
Compagnie in Zeeland tegenwoordig waren:
2^^ Kapitein A. PETTER

i^^® Luitenant E. AUGUSTIJNS (als Opperwachtmeester)
2<ie Kapitein A. BIJLEVELD
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pte Luitenant L. J. WORBERT

i®^*^ Luitenant J, A. KOHL (als Wachtmeester)
Kolonel D. E. BODE

Luitenant-Kolonel A. C. GUNKEL

Kapitein M. A. KUIJTENBROUWER
i^te Luitenant T. C. LIST.

Volgens het Stamboek van het Korps:
Luitenant H. NUIJ.

In de Bijlage ïló vermelden wij de namen der minderen, die aan de Campagne deelnamen.
Na den is'ie" November vonden wij in de brieven van KONING LODEWIJK niets meer, wat
betrekking had op de troepen in Zeeland.

Den 2isten November was Z. M. te Amsterdam en den 28^ten November reisde Hij af naar
Parijs, om aldaar, zoo mogelijk door eene mondelinge toelichting alle misverstand met den KEIZER
uit den weg te ruimen.

De reis van KONING LODEWIJK had geen succes, en aan het slot der resolutiën van

KONING LODEWIJK, loopende over de jaren 1808—-iSio, maakten wij reeds in het kort melding
van den treurigen toestand, waarin het Vaderland was geraakt tengevolge van des KEIZERS
onredelijke eischen.

Niet bij machte om betere toestanden in het leven te roepen, hetgeen vooral na de door
NAPOLEON aan den Maarschalk ONDINAT gegeven bevelen ondoenlijk was geworden, deelde
KONING LODEWIJK aan den Ministerraad zijn voornemen mede om afstand te doen van den troon
en trof daartoe in het geheim de vereischte maatregelen.

Den
Juli kwamen de Ministers bijeen om aan het Wetgevend Lichaam voorlezing te doen
van de Koninklijke Boodschap, welke de acte van afstand aan zijn oudsten zoon — onder het Regent
schap der KONINGIN — inhield.

De KONING verklaarde, dat hij het ongeluk gehad hebbende zijn broeder te mishagen, niet
door zijne tegenwoordigheid 's Lands beklagenswaardigen toestand wilde doen voortduren.

Dienzelfden avond verliet hij ongemerkt het Paviljoen te Haarlem, reisde naar het Loo,
vertoefde daar slechts enkele uren en vertrok naar Töplitz in Bohemen onder den naam van Graaf

DE St. LEU, niets met zich nemende dan zijne ordeteekenen en f 10000 in goud.
LODEWIJK NAPOLEON had in Holland zijn laatste Besluit genomen. Zijn troonsafstand ten
behoeve van zijn zoon werd niet door NAPOLEON erkend en de laatste dagen van Neerlands
onafhankelijk volkbestaan waren geteld.
Ook de HoIIandsche Rijdende Artillerie zou dientengevolge weldra ophouden te bestaan. Haar

stond het lot te wachten, om ingedeeld te worden bij verschillende onderdeden van het Fransche leger.
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Bijlage Ib.

NAA]VI1-<IJST dep Officiepen, die gedupende l:\ei tijdy^X
1S06"1610, bij de |-[oll^ndbGl:\e f^ijdende= en G^pde f^ijdende
/Iptillepie tiebben gediend.
NAMEN.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN

en wanneer het Korps verlaten.

EN

VELDSLAGEN.

A. Ctiefs va.n het Korps.
DEMARgAY (MARC, JEAN)

Eerste Inspecteur-Generaal van het vereenigd Artillerie- en Geniekorps i8 Maart 1807.
In Mei 1809 eervol uit die betrekking ontslagen.
MARTUCHEMTTZ (GEORG, ALEXANDER)

Inspecteur-Generaal der Artillerie van December 1807 tot Mei 1809, onder den eersten InspecteurGeneraal DEMARgAY.
B. Com.rn.a.ncla.nten.

GUNKEL (CAREL, AUGUST)

Luitenant-Kolonel, Commandant der Garde Rijdende Artillerie van .12 November 1807—25 September 1810.
28 Maart 1811 Kolonel en Directeur in de

Artillerie-Directie.

BODE (DAVID, ESAJAS)
Luitenant-Kolonel, Commandant der Rijdende Artillerie van 11 September 1808—8 Augustus 1808.

8 Augustus 1808 Kolonel-Commandant van het Regiment Artillerie te Voet.
VERKOUTEREN (WILLEM, JACOB)

Luitenant-Kolonel Commandant der Rijdende Artillerie van 8 Augustus 1S08 - 18 Augustus 1810.

18 Augustus 1810 Commandant van het 7'' Régiment d'Artillerie a cheval.
C.

Mossel, S. S.

Officieren-

2° Kapitein 29 October 1804 tot
26 Februari 1807.

Pyman, A. J. J.

2® Kapitein 29 October 1804.
29 September 1806 overgeplaatst
bij de Artillerie te Voet.

Pistor, J. S.

Kapitein 29 September 1806.
In 1808 gepensionneerd.

van Brienen van Oosterom, F. W.

2" Kapitein 29 October 1806.
Sterft te Madrid 20 Juli 1810.

In

1806 in de Noorder

Armee Piins Louis Bonaparte.
1807 Stralsimd.

1807 Stralsund, 1807
Friedland, 1809 Stralsund.

NAMEN.

GEVECHTEN

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
en wanneer het Korps verlaten.

EN

VELDSLAGEN.

Petter, A.

2® Kapitein 30 November 1806.
13 November 1809 geplaatst bij het

Regiment Artillerie te Voet.

In 1806, 1807, 1808 in
Pruisen

en

Zweedsch-Pom-

meren.

In 1809 in Stralsund en
Saxen en in Zeeland.

de Vries, M.

ï® Luitenant der Garde Rijdende
Artillerie 27 November 1807.
25 September 1810 geïncorporeerd
in de Keizerlijke Garde.

Hogerwaard, C. E. J.

In Duitschland 1806.
Kapitein Compagnies-commandant
In Hannover, Pommeren,
29 September 1806.
18 Augustus 1810 over bij het „7® Pruisen, Polen, Saxen 1806,
1807, 1808, 1809.
Regiment d'Artillerie a cheval."
In Zeeland tegen de Engelschen 1809—1810.

d'Anguerand, Th. F. J.

I® Luitenant 29 September 1806.
18 Augustus 1810 over bij het „7®

Regiment d'Artillerie a cheval."

In 1806, 1807, 1808, 1809
bij de armee in Pruisen, Saxen
en Polen.

In 1810 in Spanje.

Bijleveld, A.

I® Luitenant 29 September 1806.
2® Kapitein 5 Juni 180B.

ï8 Augustus 1810 over bij het ,,7®
Régiment d'Artillerie a cheval."

In 1806 bij de Groote
Armee in Steyermark.
In 1806 in Oostenrijk en
Pruisen.

In 1807, 1808 en 1809
in Pruisen, Z-w^eedsch-Pommeren, Polen, Saxen, Holstein
en Zeeland.

Paravicini di Capelli, E.

I® Luitenant 29 September 1806.

Van 1806—1809 in
Zweedsch-Pommeren, Pruisen
en Zeeland.

N.B. De mutatiën in de 3' kolom vermeld, zijn voor het mecrendcel overgenomen uit de Aanteekeningen
'uit de Stamboeken der Officieren (Krg, Archief).

NAMEN.

Worbert, L. J.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
en wanneer het Korps verlaten.

GEVECHTEN
EN

VELDSLAGEN.

Van 1806—1809 in Pruis10 Augustus 1810 ingedeeld bij het sen, Zweedsch-Pommeren
I® Luitenant i October 1806.

„7® Régiment d'Artillerie 4 cheval".
van Rhemen, A. J. W. H.

.

(Stralsund) Saxen en Zeeland.

Sedert 13 September 1805 2® Luite
nant 4 la suite..

18 Augustus 1810 ingedeeld bij het
„7® Régiment d'Artillerie 4 cheval".
Paravicini di Capelli, J. P.

Sedert 30 December r 805 2® Luite
nant.

Van 1806-1809 in ZweedschPommeren en Pruisen.

31 Mei 1809 bij de inne
ï8 Augustus 1810 ingedeeld bij het
ming van Stralsund.
„7® Régiment d'Artillerie 4 cheval."

de la Sarraz, J. A. H.

2® Luitenant 29 September 1806.

17 Augustus 1808 geplaatst bij de
Rijdende Artillerie der Garde.
25 September 1810 ingedeeld bij de
jonge Fransche Garde.

Ampt, N. C,

Krahmer de Bichin, C. F.

Sedert 29 Januari 1B06 2® Luitenant.
13 November 1809 geplaatst bij het
Regiment Artillerie te Voet.
2® Luitenant 29 September 1806.
I® Luitenant 3 Juni 1808.
10 Mei 1810 overgeplaatst bij het

9® Fransche Regiment Artillerie te Voet.
Trip, H. R.

Kapitein 3 Januari 1807.
Luitenant-Kolonel bij den Staf van

In 1806 tot 1809 in Pruisen,
Polen en Saxen.

In 1809 in de bataille van
Friedland.

In 1807 bij de Holl. armée.
In 1808, 1809 en 1810 in

het Korps Artillerie en Genie 30 Augus Spanje.
tus 1809.

28 Juli 1809 gewond bij
Talavera, was ook in de bataille van Ciudad Real, Ocana
en Almonacid.

Martuchewitz, J. F.

I® Luitenant 8 Augustus 1808.

13 November 1809 geplaatst bij het
Regiment Artillerie te Voet.

In 1808 en 1809 in Spanje.

NAMEN.

GEVECHTEN

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
en wanneer het Korps verlaten

EN

VELDSLAGEN.

Gey, A. R. W.

I® Luitenant 8 Augustus iSoS.
In 1808—1809 Pruisen,
i8 Augustus 1810 ingedeeld bij het Zweedsch-Pommeren, Saxen
„7® Régiment d'Artillerie a cheval".
en Zeeland.

Ramaer, P. A.

2® Luitenant-Adjudant 28 Januari
In 1807 in Pruisen en Polen.
1807.
Van 1808—1812 bij het
18 Augustus 1810 ingedeeld bij het Holl. Contingent in Spanje en
„7® Régiment d'Artillerie a cheval".
bij de gevechten te Ciudad
Real, Almonacid en Ocana.

Kuytcnbrouwer, G. A.

I® Luitenant 29 September 1806.
2® Kapitein 30 November 1806.
26 December 1807 Kapitein bij het
Regiment Artillerie te Voet.

Kuytenbrouwer, M. A.

Kapitein i® klasse bij de Garde
Rijdende Artillerie 11 December 1806.
Bij de inlijving overgegaan in de Keizer
lijke Garde, geassimileerd aan den
rang van Luitenant Kolonel, doch den
17^" Juli 1810 met demissie.

van Winter, J. C.

2® Kapitein bij de Garde Rijdende
Artillerie 11 Dec. 1806.

In 1806 in Pruisen.

In 1809 in Zeeland.

In 1806 in Pruisen en Hannover.

In 1808 overgegaan bij het Regiment
Artillerie te Voet.

de Ranitz, W. H.

List, F. C.

I® Luitenant bij de Garde Rijdende
Artillerie in 1807.
In 1808 Kapitein van de 2® klasse
bij het Regiment Artillerie te Voet.
5 Juli i8o6 bij de Garde Rijdende
Artillerie.

17 Augustus 1807 I® Luitenant bij idem.
25 September 1810 overgegaan bij
de Keizerlijke Garde.
Keyzer, D.

Luitenant bij de Garde Rijdende
Artillerie in 1807.

In 1808 overgegaan bij het Regiment
Artillerie te Voet.

In 1806 in Pruisen.

In 1809 in Zeeland.

Bijlage

H/l/l|VIL<IJST y^n Ondepoffiöiepen en mindenen, die geduper\de
l:\et tijdV^K lS05-lSl0 bij de }iollendbGt\e f^ijdende /Iptillepie
gediei\d l:\ebben.
GEVECHTEN
NAMEN.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie.

EN

VELDSLAGEN.

van Schreven, C. (later officier).

II Mei 1801 Wachtmeester.

Bij debataillevanFriediand.
In Polen; in 1809 bij
Stralsund.

Dibbetz, F. W. (later officier).

II October 1805 Korporaal.
14 Juni 1809 met paspoort.

In 1806. 1807, 1808 en
1809 in Pruisen, ZweedschPommeren en Polen.

Grijsbach, J. W. (later officier).

I Januari 1807 bij de Brigade Rij

In 1808, 1809, 1810 en

1811 bij de groote Armée
dende Artillerie als Brigadier.
16 Februari 1S07 Wachtmeester tot in Spanje bij Talavera: in de
bataille bij Almonacid op 12
I Januari 1811.
Aug. 1810 gewond dooreen
kanonskogel aan de linker
heup.

Clement,

I Juli 1808 Korporaal.

In 1810 in Spanje.

Ockeloen, J.

Kanonnier in de 3® Comp'*-'.

Den 19® van Slagtmaand
in de bataille van Ocana dood

geschoten.

Bormans, W.

Kanonnier in de 3* Comp'^

Te Ocana gewond.
De 20® van Wintermaand

1809 in het hospitaal te Ma
drid overleden.

Bruin, J. de

Kanonnier in de 3° Comp'®.

Den 11" van Oogstmaand
te Toledo aan blessuren over
leden.

N.B. De staat is overgenomen uit de Aanteekeningen uit de Stamboeken Onderofficieren en minderen
(Krg, Archiefl.

GEVECHTEN
NAMEN.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie.

EN

VELDSLAGEN.

Immink, A. K.

Kanonnier in de Comp'® N°. i.

2 February 1807 in de
affaire bij Stralsund gewond.

Wateringen, van

Kanonnier in de Comp" N°. 2.

1 April 1807 bij de retraite
van Stralsund krijgsgevangen.

Brouwer,

Kanonnier in de Comp'® N^ 2.

Hesselen, J. van

Brigadier in de Comp" N°. i.

Idem.

14 Juni 1807 in de bataille
van Friedland ofewond.

Funkelaar, J. C.

Kanonnier in de Comp'^ N°. i.

Huwing, W. H.

Brigadier in de Comp'® N°. i.

Idem.

31 Mei 1809 voor Stralsuud door het Korps VON
SCHILL geblesseerd met een

kartets door de rechterdy.

Schagenet, J.

Kanonnier in de Comp'® N°. i.

Sedert 4 April 1807 in het
hospitaal te Anklam door de
Zweden krijgsgevangen.

Arissen, J. F.

Brigadier in de Comp'® N°. 2.

Volgens besluit van Z. M.
den 31°" van Oogstmaand
1809 eene pekuniale beloo
ning van tien ducaten be
komen bij de affaires voor
Stralsund.

GEVECHTEN
NAMEN.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie.

EN

VELDSLAGEN.

Siebels, N.

Kanonnier in de Comp'® N°. 2.

26 Aug. 1807 in het hospi
taal te Leipzig overleden.

Bossy, A.

Kanonnier in de Comp" N®. i.

Bij Friedland gewond.
Bij Z. M. besluit dd. 31
Oogstmaand 1809 eene be
looning van tien ducaten toe
gestaan voor de affaire van
Stralsund.

Moors, D.

Kanonnier in de Comp'® N®. i.

Elpers, Fr.

Wagtmeester in de Comp" N®. 2.
(Kap'. Pistor).

taal te Ancklam overleden.

Kanonnier in de Comp'® N®. 2.
(Kap'. Pistor).

10 November 1807 in het
hospitaal te Hamburg over

de Vries, W.

Sedert 4 April 1807 in het
hospitaal te Ancklam door de
Zweden krijgsgevangen.
30 April 1807 in het hospi

leden.

de Beer

Kanonnier in de Comp'* N®. 2.
(Kap'. Pistor).

Maas

Adj.-Onderofif. ^

Abelman

Paardenarts

Brand

Staftrompetter

Zoons

Laarzenmaker

V. d. Winkel

Wagtmeester

Keyzer
Nicolay
de Rijke

Korporaal

Clement

Wagftmeester

Quant
Reijnen
Mackay
Philip

Idem
Idem

Korporaal
Kanonnier

Friedland

o;esneuveld.

0

allen in iSoó—1809

Idem
Idem

14 Juni 1807

in Duitschland, Zweedschvan 1806 tot 1809.
Pommeren, Oost-Pruisen,
Saksen, Polen en Zeeland.

GEVECHTEN
NAMEN.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie.

EN

V E L D S L A G E N.

Büsschoten

Kanonnier.

Tegen het Korps vonSchill.

Ulijn

Kanonnier.

Gewond bij Colberg en bij
Demnitz.

Gewond bij Colberg.

Kraak

Kanonnier.

van Muls

Kanonnier.

i6 December 1807 gewond
bij Danneberg.

van Schoor

Kanonnier.

In 1806 bij het gevecht
van Stralsund en bij Preswal
16 Maart 1807 gewond en
aldaar krijgsgevangen.

Assink, W.

Kanonnier.

Den 26® van Louwmaand

1809 te Madrid in het hospi
taal overleden.

Boonebakker, J. H.

Wachtmeester.

Thomas

Wachtmeester.

Carnewally
Smekes, J.

Kanonnier.

Briofadier.

hebben zich allen onder

scheiden in 1807 bij

Jansen, P.
Veraart, W.
van Giilik, J.
Vermeulen, J.

Kanonnier,

de Kort, C.

Wachtmeester.

Olivier, P.

Wachtmeester.

de Bruin

Wachtmeester.

Arends

Wachtmeester.

Kappy. J.

Opperwachtmeester.

hebben zich allen onder

Bronkhorst, H.
van Siemazko, T.

Wachtmeester.

scheiden in 1808—1810

Wachtmeester.

in Spanje.

van Ewijk

Wachtmeester.

van Leusden, G.

Wachtmeester.

Mertz, J.
Peters, F.

Kanonnier.

Wachtmeester.

Stralsund.

Wachtmeester.
Wachtmeester.

Kanonnier.

Bijlage Illt'.

Catalogus
VAN

HET HISTORISCH MUSEUM
toebehoorende

AAN

HET KORPS OFFICIEREN
DER

Rijdende Artillerie,
Tijdvak 1806—1810.

i

Nommer in den

OMSCHRIJVING

Catalogus van het

DER

Museum.

VERSCHILLENDE NUMMERS.

111

24

Twee dienstbrieven van den 2^1® Kapitein FRANgOIS WILLEM VAN BRIENEN
VAN OOSTEROM, gericht aan den Brigadier des Legers USLAR.
In bruikleen van den Kapitein der Rijdende Artillerie J. D. WAGNER.

Opgave der gesneuvelde manschappen en paarden van „het Escadron Koninklijke
Rijdende Artillerie."

Geschenk van den Kapitein-Ingenieur C. E. J. DE LILLE HOGEWAARD.
/O

Een door den Kapitein HOGERWAARD voor eensluidend geteekend Afschrift van
een getuigsclirift, door den Kolonel V. BALTUS, uitgereikt aan de i*" Compagnie
Rijdende Artillerie.

Geschenk van den Kapitein-Ingenieur C. E. J. DE LILLE HOGERWAARD.
68

Een lithographisch portret van den Majoor CAREL FREDERIK KRAHMER DE
BICHIN.

Geschenk van den Oud-Kolonel der Artillerie H. H, J. Baron VAN HAERSOLTE
VAN DEN DOORN.

Een photographisch portret, voorstellende den Luitenant-Kolonel PIETER ANTHONY

Album van het ] RAMAER in de uniform van Kapitein der Nederlandsche Rijdende Artillerie in het
Korps,

jaar 1816.
Geschenk van den Majoor der Artillerie J. RAMAER.

67

Een phantasiedegen, toebehoord hebbende aan den Luitenant-Kolonel PIETER
ANTHONY RAMAER.

In bruikleen van den Majoor der Artillerie J. RAMAER.

93

Twee gekroonde W's op laken geborduurd, afkomstig van de schabrak van den
Luitenant-Kolonel PIETER ANTHONY RAMAER.

In bruikleen van den Majoor der Artillerie J. RAMAER.

94

Eene portefeuille inhoudende diverse stukken onderteekend of gericht aan vroegere
Officieren der Rijdende Artillerie, loopende van 1798 — 1834.
In bruikleen afgestaan door den Majoor der Artillerie J. RAMAER.

OMSCHRIJVING

Nommer iii den

Catalogus van het

DER

VERSCHILLENDE

Museum.

109

NUMMERS.

Herinneringen van den Luitenant-Generaal FREDERIK CAREL LIST uit zijn nage
laten papieren samengesteld door zijn zoon, den gepensionneerden Generaal-Majoor C. L.
SCHEIDEER LIST.

Geschenk van den schrijver.

152

Aanhangsel op de Herinneringen van wijlen den Luitenant-Generaal FREDERIK
CAREL LIST. Vermeld onder 109.

Geschenk van den Schrijver.

Een photographisch portret voorstellende den Generaal-Majoor H. R TRIP, in
Album van het

Korps.

burgerkleeding.
Geschenk der familie TRIP.

175

Een portret (aquarel), voorstellende den Generaal-Majoor W. J. VERKOUTEREN
in de uniform van Cadet der Artillerie. (Copie naar het origineel in het bezit van den

Generaal-Majoor H. M. VERKOUTEREN te 's-Gravenhage).
Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.
176

Een portret (aquarel) voorstellende den Generaal-Majoor \^^ J. VERKOUTEREX in
de uniform van Commandant eener Compagnie Kaapsche Ligte Dragonders en Rijdende
Artillerie. (Copie naar het originieele schilderij in het bezit van den Generaal-Majoor
H. M. VERKOUTEREN te 's-Gravenhage.

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

N.B. De voorwerpen toebehoord hebbende aan de Oud-Rijders, waarover in het 3® Deel wordt
gesproken en die niet zijn vermeld, zullen later worden opgegeven.
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Errata.
Bladz. 5 Noot. Staat W. F. VERKOUTEREN, lees IV. J. VERKOUTEREN.

Bladz. II. Regel 5 v. o. en bladz. 13, regel 3 v. o. staat J. J. PISTOR, lees J. S. PISTOR.
Bladz. 14. Regel 2 v. o. staat T. C. LIST, lees F. C. LIST.

Bladz. 17 staat JÉROME, lees JÉROME.
Bladz. 19. Regel r; en 22 v. b. staat J. VERKOUTEREN, lees H. M. VERKOUTEREN.

Bladz. 26. Regel 15 v. b. staat DEMARCY, lees DEMARQAY.
Bladz. 54 en 55. Regel 9 en 22 v. o. staat MACHEK, lees MASCHEK.

Bladz. 56. Regel 9 v. o. staat LEFÈBRE, lees LEFEBVRE.
Bladz. Ó3. Regel 7 v. o. staat een Kolonel V. BALTUS, lees de^t Kolonel V. BALTUS.

Bladz. 67. Regel 13 v. b. staat JÉROME, lees JÉROME.
Bladz. 81.
Bladz. 89.
Bladz. 90.
Bladz. 147.
Bladz. 147.

Regel 14 v. o. staat N°^ i en 3, lees N''^. i e7i 2,
Regel 5 v. b. staat Continentaalstelsel, lees Continentaal-StelseL
Regel 2 v. b. staat Continentaalstelsel, lees Co7itinentaal-Stelsel.
Regel 6 v. b. staat T. C LIST, lees F. C. LIST.
Regel 16 v. o. staat ONDINAT, lees OUDINOT.
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