
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', 

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

Jan Hoynck van Papendrecht
en van Es zelf.
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KONING WILLEM I.
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E tweede Parijsche vrede was het Heilig Verbond

op den voet gevolgd; het staatkundig evenwicht in

Europa scheen gedurende de eerste jaren niet ver

broken te kunnen worden. .^Huime gedragingen ̂ 'tzij m het beheer hunner

eigene Staten^ V zij in hun politieke verhouding tot andere Machten^ volgens

de verheve7ie voorschrifte^i van rechtvaardigheid^ liefde en vrede van den heiligcji

Christelijken Godsdie7ist te regeleer — aldus had de gelofte geluid van schier alle gebieders

in Europa — Engeland uitgezonderd!

Hoe lang zou die gulden maatstaf aan hunne daden worden aangelegd?
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EERLIJKE dagen vol zonneschijn schenen voor het bevestigde Koninkrijk
der Nederlanden te zijn aangebroken; vrede en voorspoed onder het zoo
vurig teruggewenschte Stamhuis van Oranje-Nassau zouden de smartelijke

herinneringen aan vernedering en krijg dra uitwisschen.
Aan hoevele illusiën gaf men zich over!

In gloeiende ontboezemingen vertolkte de Volksdichter, wat in aller harten omging
„Snelt toe, onze armen zijn ontsloten.

O, broeders, komt! keert weer, keert weer!

Snelt aan, vervreemde landgenooten!

De slagboom viel vergruiseld neer . . . .'
had TOLLENS in vervoering den Belgen toegeroepen.

Met vertrouwen blikten de Noord-Nederlanders in de toekomst; nog waren de
kiemen der ontbinding voor hunne oogen verborgen.

En inderdaad scheen in den aanvang het allereerste der Acht Artikelen (i) de
grondslagen der vereeniging regelende, in vervulling te treden. „Innig en volkomen",
zoude zij zijn, en KONING WILLEM liet volgens eigen overtuiging niets onbeproefd
om het daarheen te leiden.

Begaafd met eene onvermoeide werkzaamheid, vatte de VORST alles aan, wat
den bloei van het Rijk kon bevorderen. De landbouw herleefde; de mijnen in Luik,
Henegouwen, Namen en Luxemburg brachten schatten op; de Vlaamsche spinnerijen
en weverijen kenden weer een tijdperk van welvaart; schepen met de Nederlandsche driekleur
doorkruisten op nieuw in grooten getale de Oceaan. Naast Amsterdam en Rotterdam
opende zich voor Antwerpen een gulden toekomst! Ja, KONING WILLEM bracht zelfs de
vraag ter sprake of niet Brussel, de stad die reeds met zooveel schoons door hem
begiftigd was, tot zeehaven zou kunnen herschapen worden, een denkbeeld dat in de
laatste jaren in België weder ingang vindt.

(i) „Die vereeniging zal innig en volkomen zijn, zoodat de twee Landen slechts één en
denzelfden Staat zullen vormen, beheerd door de reeds in Holland aangenomene Grondwet,
die, met gemeen overleg, volgens de nieuwe omstandigheden, zal worden gewijzigd. (Art l).
Niets zal echter worden gewijzigd in de bepalingen, die aan alle godsdienstgezindten gelijke
bescherming en toelating tot ambten van ieder, tot welke geloofsbelijdenis hij mocht behooren,
waarborgen. (Art. 2). De Belgische Provinciën zullen billijkerwijs (convénablement) in de
Staten-Generaal worden vertegenwoordigd. Zij vergaderen beurtelings in eene Hollandsche

en in eene. Belgische stad. Geen belemmering zal in handelszaken aan de eene Provincie
ten koste van de andere worden opgelegd. (Art. 3 en 4). De Belgen zullen hetzelfde recht
als de Hollanders ten opzichte der koloniën hebben. Schulden en baten zullen gemeen
zijn, de grensvestingen voor beider rekening worden aangelegd en onderhouden. (Art. 5, 6 en 7).
Het onderhoud der dijken is ten koste der Districten, die er het meest belang bij hebben (Art. 8)."

(Zie Mr. G. mees, Historische Atlas van Noord-Nederland, Afl. X).
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De Inhuldiging van KONING WILLEM I te Brussel. 21 Sept. 1815,
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ONING WILLEM's groote verdiensten openbaarden zich ook in het

scheppen van talrijke binnenlandsche verkeerwegen: kanalen werden ge
graven, straatwegen aangelegd. Streken, vroeger woest en onbereikbaar,

werden ontgonnen en welvaart trad in de plaats van armoede en van ontbering.
De Maatschappij van Weldadigheid, op den i^ten ^pril 1818 — den gedenkdag

van Brielle's Victorie! — opgericht, gaf aan de noordelijke landbouwkoloniën een nieuw

aanzien; die voor de ̂ volksvlijt te Brussel, in het jaar 1822 gesticht, verleende een

machtigen steun aan het fabriekswezen. ^^Cojitinuez sans crainte vos gra^ides entreprlscs
et rappelez-vous qtic Ie roi des Paps-Bas a toiijonrs de Var gent au service dc rindustrie' —

zoo sprak WILLEM I toen Zijne Majesteit afscheid nam van JOHN COCKERILL

na een bezoek aan zijn uitgebreide werkplaatsen.

Door de Nederlandsche Handelmaatschappij, in 1824 in het leven geroepen,

werd de vaart op de overzeesche gewesten in hooge mate aangemoedigd.

Laatstgenoemd jaar kan in de geschiedenis van Noord en Zuid worden aange
merkt als het tijdstip, waarop de hoogste bloei bereikt werd.

Van de zijde van Noord-Nederland had het den Oranjevorst niet aan blijken van

sympathie ontbroken. Het' slot te Soestdijk werd aan 's Konings oudsten zoon door de

Staten-Generaal in vollen eigendom aangeboden; eene gedenkzuil werd opgericht ter

eere van den verdediger van Quatre-Bras.

Ook in het Zuiden sloot men geenszins de oogen voor het vele door KONING

WILLEM tot stand gebracht. In een onlangs verschenen werk vinden wij van den Vorst

vermeld; „II aimait Ie progrès; il sefforgait de ranimer Ia Belgique encore abattue sous

tant de clésastres; il multipliait les établissements d'instruction " Trots dit alles

werd WILLEM I in de Belgische provinciën niet populair.

Bijzonder geliefd daarentegen was hier, althans bij het volk, 's KONINGs oudste

zoon, de vermoedelijke troonopvolger. Hem vereerde het volk, als belooning voor

Quatre-Bras en Waterloo, een waardig verblijf te Brussel in het tegenwoordige ,,Palais

des Académies", te Tervueren een jachtslot en een park.

In ^^Bruxelles d. travers les dgesP — een prachtwerk, dat ons bij de samenstelling

van onzen arbeid kostbare gegevens verschafte — komt een beschrijving van dit paleis

voor, dat op kosten van de Natie gebouwd werd ... . „rarement un hotel princier fut

décoré avec plus de luxe."

Helaas werd het schoone gebouw, dat o. a. de prachtige schilderijen collectie van

den PRINS bevatte, in 1820 geheel door een hevigen brand vernield. Men beraamde

de schade op 3 milHoen gulden: een som die eenigermate kan aangeven, welk eene

schat van fraais in het paleis was vastgelegd. Nauw ontkwam de jonge PRINS

WILLEM — later KONING WILLEM III — bij dezen ramp aan den dood.
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E PRINS gaf er de voorkeur aan om in Brussel te wonen. Hoezeer Z. K. H, in de

Zuidelijke Nederlanden de volksgunst genoot, bewijzen de volgende woorden, die wij in

het bovenaangehaalde werk lezen:

,,Ses manières lui avaient attaché la jeunesse beige et 1'usage qu'il faisait de sa fortune Ie rendait

ridole des marchands et Ie sujet de l'admiration des classes inférieures qui aimaient a parler de l'éclat de

ses fêtes, de la beauté de ses chevaux, de la magnificence de ses équipages."

Bij de hoogere klassen der maatschappij in België vond 's PRINSEN minzaamheid minder goed

keuring, evenmin de veelvuldige verschillen met den KONING zijn Vader. HYMANS — de schrijver

van voormeld werk over Brussel — zegt dienaangaande:

„Le PRINCE d'ORANGE, par malheur n'observa pas toujours la prudence que lui commandait sa

position élevée et sa qualité de futur roi d'une nation jalouse et mécontente, dont la religion n'était pas la

sienne. L'extrême affabilité de ses manières s'adoptait mal aux usages des Beiges qui se souvenaient de

rétiquette sévère des archiducs et des gouverneurs généraux de la maison d'Autriche et de la politesse

hautaine des préfets de 1'empire. Les allures franches et cordiales du PRINCE d'ORANGE leur parurent

trop familières et peu en harmonie avec la dignité de son rang "

In 1816 was de PRINS VAN ORANJE in het huwelijk getreden. Zijne gemalin, de Russische

Grootvorstin ANNA PAULOWNA, een toonbeeld van bevalligheid, zachtheid en buitengewone

welwillendheid, ,,/« Rose dti Nord'\ de jongste zuster van CZAAR ALEXANDER I, schonk hem vier

Prinsen: WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK LODEWIJK, geboren den ig^en Februari 1817

te Brussel — na den dood zijns Vaders door de Nederlandsche Grondwet en door eigen plichtgevoel

tot den troon geroepen —; WILLEM ALEXANDER FREDERIK CONSTANTIJN NICOLAAS

MICHAÉL, geboren den 2''™ Augustus 1S18 op het lustslot Soestdijk — den 20^'®" Febr. 1848 op

negen en twintigjarigen leeftijd ontslapen —; WILLEM FREDERIK HENDRIK, geboren den 13^60

Juni 1820 op hetzelfde lustslot — als Scheepsbevelhebber der Nederlandsche Marine zoo wel bekend —

overleden te Wolferdange 13 Januari 1S79; WILLEM ALEXANDER FREDERIK ERNST CASIMIR,

geboren den Mei 1822 te Soestdijk, die echter vier maanden later, 22 October 1822, te Brussel

overleed; eindelijk op den 8^^^" April 1824 eene Prinses WILHELMINE MARIE SOPHIE LOUISE,

geboren te 's-Gravenhage — later de beminde gade van Z. K. H. KAREL ALEXANDER AUGUST

JOHAN GROOTHERTOG VAN SAKSEN - overleden 23 Maart 1897 te Weimar.

's KONlNG's tweede zoon, PRINS WILLEM FREDERIK KAREL, huwde in 1825 met

LOUISE AUGUSTA WILHELMINA AMALIA, dochter van Pruisen's KONING FREDERIK

WILLEM III. Zooals men weet stamt uit dit huwelijk af H. K. H. WILHELMINA FREDERICA

ANNA ELISABETH MARIA, — VORSTIN VAN WIED —, geboren den ]u\i 1841 op het

Huis de Pauw te Wassenaar.

Had het huwelijk van den vermoedelijken troonsopvolger ons een machtigen bondgenoot beloofd

in den KEIZER aller Russen, het feit dat de echt door de geboorte van PRINSEN was gezegend,

had de Natie, zoo verknocht aan 't Oranjehuis, van vreugde doen juichen.
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Het Paleis van Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE te Brussel.
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ONING WILLEM I had naast zijne vele werkzaamheden ten algemeene nutte ook de

organisatie der strijdkrachten weder krachtig ter hand genomen; door den ingevallen

veldtocht onderbroken en dientengevolge vooral in de Zuidelijke Provinciën nog in geenen

deele voltooid, was zij wachtende op tal van onmisbare verbeteringen.

Voor het wapen der Rijdende Artillerie stipten wij de achtereenvolgens bevolen wijzigingen

reeds aan in het laatste gedeelte van het V'' Deel I. Wij zagen daaruit, hoe dit onderdeel van het leger

onder de opperste leiding van den Grootmeester PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN tot

voortdurende ontwikkeling werd gebracht.

In het prachtwerk y^De Uniformen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht enz!' vinden wij

op bladz. 152—161 de organisatiën van het leger sedert de vereeniging der Noord- en Zuid-Neder-

landsche Korpsen tot in alle bijzonderheden vermeld.

De oprichting op den 24^^®" Februari 1814 van de Artillerie- en Genieschool te Delft, welke

zich ook bezig hield met de opleiding van Cadetten voor den dienst bij de Infanterie en de Cavalerie,

bracht meer eenheid in de wetenschappelijke vorming der Officieren. Aan deze inrichting van onderwijs

werd den 6®^ Januari 1815 eene Rijschool toegevoegd, terwijl den 10®" November d. a. v. werd

bepaald, dat ook Cadetten voor de Marine aldaar hunne opleiding konden genieten.

Terwijl het Commissariaat-Generaal van Oorlog door PRINS FREDERIK werd waargenomen,

(1826—Dec. 1830) hadden bij de verschillende inrichtingen van onderwijs belangrijke verbeteringen plaats.

De oprichting der Koninklijke Militaire Academie, den 24^" November 1828 ingewijd, zette de kroon op

's PRINSEN streven om de opleiding van de Officieren zoo veel mogelijk te volmaken. Aan het hoofd

derlnrichting werd gesteld de Oud-Commandant der Garde Rijdende Artillerie onder KONING LODEWIJK.

Aan oordeelkundige oefening van den troep werd mede groote zorg besteed; hiertoe werden

o. m. legerkampen ingericht nabij Zeist en in het Limburgsche; later bij Gorssel, Ravels en Turnhout,

alwaar herhaaldelijk groote vereenigingen van troepen plaats hadden.

Waren er dus, vooral in de laatste jaren, vele maatregelen genomen in het belang van de

strijdmiddelen, toch bleven nog vele leemten bestaan.
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NMIDDELS — al bleef het zwaard in Europa voorloopig in de scheede

rusten — boden Neerland's Overzeesche Bezittingen te over de gelegenheid

aan officieren en minderen, om nieuwe lauweren te oogsten. Onder de vele

namen van hen, die zich gedurende de eerstvolgende jaren na het weder in bezit

I. nemen (i) onzer Koloniën, aan gindsche zijde van den evenaar wisten te onderscheiden

ontmoeten wij dien van den Oud-Rijder A. R. W, GEY. Sedert 1816 had deze zich

i- achtereenvolgens in 's Hertogenbosch en Breda in garnizoen bevonden; daar was bij

den Kapitein GEY het verlangen gerijpt naar een arbeidsveld, waar hij zijne krijgskun-

^ dige gaven verder zou kunnen ontwikkelen. Dat veld werd in de Oost-Indische Bezittingen

gevonden.

Den i6«" April 1820 bij de Overzeesche troepenmacht overgeplaatst, werd hem

na aankomst op Java in de maand October van hetzelfde jaar aanvankelijk het bevel

over het Korps Rijdende Artillerie opgedragen.

Na een nog slechts kortstondig verblijf in de tropen, maakte GEY op zijn verzoek

deel uit van de hoogst belangrijke expeditie, welke in Mei 1821 onder het opperbevel'

van den Luitenant-Generaal H. M. Baron DE KOCK naar het Palembangrsche werd

gezonden, om de daar geleden nederlaag te wreken.

Gedurende dien krijgstocht heeft de Oud-Rijder den naam van onverschrokken

krijgsman, reeds bij Ouatre-Bras gevestigd, op schitterende wijze gestand gedaan; zich

J weder gekenmerkt door daden, zóó aan het vermetele grenzende, dat zij — zooals de

Generaal KNOOP in zijne geschriften zich uitdrukt — meer doen denken aan een Paladijn

van CHARLEMAGNE dan aan een Hollander van de negentiende eeuw.

De batterijen en verdere verdedigingswerken op het eiland Gombora en aan de

y rivier de Pladjoe opgeworpen vormden de hoofdkracht des vijands; in de dagen van

12 tot en met 24 Juni werd de aanval op deze stellingen ten .slotte met een volkomen

overwinning bekroond; door haar was de weg gebaand naar Palembang en de tegen

stand gebroken.

Bij de bestorming van Gombora is het GEY, die aan het hoofd eener afdeeling

Artilleristen l^et hevige kanonvuur des vijands trotseerende met gevelden bajonet de
batterijen doet binnendringen en den tegenstander na een bloedig handgemeen tot
wijken brengt. De stelling van Gombora eenmaal in zijn bezit zijnde, wordt de aanval
op de versterkingen aan de Pladjoe ondernomen.

Geven wij daartoe een oogenblik het woord aan den Oud-Rijder den Kolonel
A. J. A. GERLACH waar hij in zijn uitmuntend werk: ,,Fastes militaires des Indes-

Orietitalcs Néerlandaises" (blz. 266) gewaagt

(I) Dit gcscliiedde door eene troepenmacht, welke den 29'ten October iSiS derwaarts vertrok en onder het Departement
van Oorlog ressorteerde.
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„Déja les caaonnières, arrivant par Ie détroit de Gombora, premicnt position pour couvrir cette
attaque, lorsquc GEY remarque les dommages que Ie feu de ces grandes batteries cause a nos

vaisseaux de guerre. Une grêlc d'obus et de boiilets couvre Ia mcr; les balies qui passent en sifïlant

par-dessus les hauts bords, déblaient les ponts, criblcnt la voilure ou vont endommager ragément et

les manoeuvres. Plus d'un boulet entre dans la membrure de nos vaisseaux ou les fait dériver après
en avoir brisé les amarres. Consultant plus son courage que sa prudence, l'intrépide capitaine se jette

dans une grande chaloupe avec cinquante de ses artilleurs, et saus attendre que tout soit pret pour

Tembarquement des troupes, a lui seul il traverse Ie fleuve et va attaquer les batteries de la Pladjoe
que 1 on apergoit confusement a travers la fumée en face de Gombora. Montée et dirigée par ces braves,

cette enibarcation sur laquelle tous les regards sont fixés se dirige vers Ie foyer de ce feu terrible dont la

fumée l'entoure bientót entièrement. Chacun suit des yeux aussi longtemps que possible cette barque
fragile; chacun forme des voeux ardents pour sa conservation: souvent invisible, parfois ellc se montre a

travers Ie nuage qui l'enveloppe, glissant rapidement sur les eaux et avangant toujours. Enfin, eftectuant

une traversée jugée impossible jusque — Ia, elle touche terre tout prés d'une batterie. La petite troupe

débarque aussitot, monte a I'assaut et en chasse Tennemi, de beaucoup supérieur en nombre. Celui-ci,

enveloppe de nuages de fumée, n'avait remarqué ni Ie frêle esquif seul au milieu de la rivière, ni Ie petit

nombre de ceux qui osaient l'attaquer: c'est ainsi que Ie feu même de l'ennemi sauva GEY et ses artilleurs.

Assaillis a l'improviste, les indigènes croient la position tournée et abandonnent leur batterie a cette

poignée de braves"
ƒ

Zijne benoeming tot Majoor op het oogenblik dat hij weder te Batavia terugkeerde was de

welverdiende belooning voor de vele diensten door GEY in deze expeditie bewezen; na de verwonding

van den Luitenant-Kolonel RIESZ was hem het bevel over de expeditionnaire Artillerie toevertrouwd.

Later, als wij de gebeurtenissen van de jaren 1824 en '25 bespreken, zullen wij weder den

naam van den Oud-Rijder zien schitteren in de annalen onzer Overzeesche Bezittingen . .. .
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NDER de voortdurende zorofen aan 's KONINGS bestuur verbonden, ook reeds in het
Ö  '

tijdvak onmiddellijk na de Vereeniging, bekleedde het finantie-wezen eene voorname plaats.

De tiérceering der Staatsschuld, de buitengewone heffing van 40 millioen na NAPO-

LEON's terugkeer van Elba, de instelling van het Amortisatie-Syndicaat, ziet daar enkele woorden, die

den weinig rooskleurigen toestand in herinnering brengen. De toevoeging der belangrijke Neder-

landsche schuldenlast van 576 millioen bij de geringe Staatsschuld van 27 millioen gulden, welke België

op het tijdstip der vereeniging bezat, was door de inwoners van de Zuidelijke Provinciën met leede

oogen aangezien.

Toch, hoeveel bekommernis de financiëele toestand der Regeering ook baarde, ernstige redenen

tot ontevredenheid en misnoegen bij de Natie hadden deze niet berokkend.

Andere oorzaken hadden het zaad der verdeeling welig doen ontkiemen, en zouden doen zien, hoe

schier onmogelijk het is om twee Natiën te verbinden — innig en volkomen —, die zóó verschillend

warén in aard en neigingen, in geschiedenis en traditie, ook grootendeels in taal, vooral in gods

dienstige gezinte; twee deelen van één gezin wel is waar, maar die door eene afscheiding sinds twee

eeuwen geheel van elkander vervreemd waren.

Gevoelde de dichter dier dagen reeds wat de toekomst zoude brengen, toen hij in zijn lied

angstig afvroeg:

,,Of, zoudt ge uw zusters eer verwerpen, en — benijden:

En afkeer de uitkomst zijn van 't reeds vereenigd strijden?

Zou uwe en mijne hand (Gij, Hemel! gij verhoe't!)

De zwaarden ooit op nieuw bezoed'len met ons bloed?

Zou dan een kleine scheur in Kerkdienst en gevoelen

De broederzucht zoo verre in 't Christenhart verkoelen.

Dat ze onherstelbaar gaapte, en adders broeide in 't hart.

Wier gift onheelbaar wierd en alle zoenvrêe tart?"
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ADDEN de eerste jaren der hereeniging- van Noord en Zuid onbetwistbaar

bloei in het Koninkrijk gebracht, de herleving van handel en nijverheid was
helaas niet in staat geweest om den band tusschen de broederstammen nauwer

toe te halen. Scherp bleven de ongelijksoortige deelen tegenover elkander staan.

Hoe geheel anders was de geschiedenis der beide Rijken! Nederland, dat was

opgetreden als schitterend protestantsch Gemeenebest, door alle Mogendheden erkend,

dat kon wijzen op een luisterrijk verleden, stond daar naast het Katholieke —, voormalig

Spaansche-Oostenrijksche —, daarna weder Fransche wingewest, dat zonder staatkundig leven,
zonder nationaliteit was. Ten prooi geworden aan de Fransche Republiek bleef het in

1814 geheel lijdelijk en, zooals J. B. NOTHOMB in zijn ,,Essai hlsloriqm ct polltiqv.e

stir ia révohttmi beige' zegt: „ . . . . l'Europe en disposa en faveur de la Hollande . . ..

la diplomatie chercha une Belgique et nen trouva point". België was als overwonnen

land beschouwd en als zoodanig aan Noord-Nederland toegevoegd. Zulk eene vereeniging

kon niet innig, niet volkomen zijn!

In het eerst kortelings te Brussel verschenen werkje: Belgiqnc depris 1S30

jnsqna nos jours" vonden wij deze béteekenisvolle woorden: „Par Ie traité de Londres

on avait prétendu réunir les deux nations de manière a créer un seul peuple; sans

songer qne de cette union il ne pouvait naitre qu'une nation qui ne serait ni hollandais

ni beige. Vaine prétention de modiher et d anéantir la vie autonome et progressive des

peiiples ... . Toute la Révolution de 1830 est dans ce terrible malentendu "

En toch, misschien zoude het ernstige streven van KONING WILLEM om de

samensmelting steeds meer en meer te bevorderen op den duur tot resultaten hebben

geleid, zouden veel moeilijkheden ovenvonnen zijn; doch de slagboom, door het

godsdienstverschil gevormd, bleek onoverkomelijk. Had de Belgische geestelijkheid, die

van oordeel was dat de Roomsch-Katholieke kerk, in stede van slechts gedoogd te

worden, de heerschende zijn moest, in den aanvang gepoogd de grondwet te doen ver

werpen , later om den eed op die grondwet te verbieden, — waarin zij gedeeltelijk was

geslaagd — ook in andere opzichten legde zij de Regeering herhaaldelijk hinderpalen

in den weg, hetzij door hare daden in geschrift te hekelen, hetzij door op andere wijze

bij het volk wantrouwen te zaaien.

Reeds in 1817 had de abt LEON DE FOERE te Brussel terecht gestaan wegens

smadelijke artikelen in de Spectateur en was hem eene gevangenisstraf van twee jaren

opgelegd. Weinig tijds later volgde het geruchtmakende rechtsgeding tegen PRINS

MAURICE DE BROGLIE, den Bisschop van Gent, die tot deportatie werd veroordeeld

wegens ophitsing tot ongehoorzaamheid aan de regeering en het zonder toestemming voeren

van briefwisseling met een vreemd Hof. De onteerende wijze, waarop het vonnis tegen den

voortvluchtigen Bisschop bij verstek werd gewezen,brachtdcgemoedercn van velen inberoering.

? T
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N 1820 werd FRANS VAN DER STRAETEN wegens zijn werk

achiel du Royatme des Pays-Bas et des moyens de Faméliorer' — tot 3000
gulden boete veroordeeld 5 een zevental advocaten, die hem bij het proces,

dat levendige belangstelling gewekt had, van rechtskundig advies hadden gediend.

werden in hunne betrekking o-eschorst.

Met hoeveel gestrengheid ook werd opgetreden, telkens deden zich weder nieuwe

pers-delicten voor; onmiskenbaar was de invloed daarvan op het volk.

Nog ongunstiger werd de stemming in het volgende jaar toen bij het indienen

eener nieuwe belasting op het geslacht en gemaal, door de Zuidelijken verfoeid, de

Statcn-Generaal als het ware t\vee vijandelijke kampen te aanschouwen gaven. Het stelsel,

waarvan o-enoemde belasting een deel uitmaakte, werd met eene meerderheid van slechts
Ö  O '

4 stemmen aangenomen. Gedenkwaardig was ze, die Kamerzitting van den 30^^^" Juni

1821, welke tot diep in den nacht werd voortgezet; ze vormde een pijnlijk incident in

de geschiedenis der twee vereenigde volken.

,,De wet is met de uiterste hevigheid door vele Zuidelijke leden aangevallen-,

waarvan sommigen de wapenen der rede hebben gebruikt en anderen die van drift" —

deelt VAN HOGENDORP mede. „Men heeft de Noordelijke leden beticht van moord

en broedermoord. Men hoorde van niets meer dan van Noord en Zuid"

Ja, Noord en Zuid waren de kreten geworden daar, waar de erkenning van

gemeene belangen 200 dringend werd geëischt; het wantrouwen was diep geworteld en

elke nieuwe Regeeringsdaad vermeerderde den wrok. Den September 1819

(Stbl. No. 48) verscheen een Koninklijk Besluit, hetwelk bepaalde, dat met ingang van

1823 in de Provinciën Limburg, Oost- en \Vest-Vlaanderen, Antwerpen en Zuid-Brabant

slechts de Nederlandsche taal in openbare aangelegenheden wettig zoude zijn. De ambte

naren, die in het tijdvak van drie jaren geen voldoende kennis van de landstaal verworven

zouden hebben, moesten worden verplaatst.

Bracht deze maatregel, hoe gegrond ook omdat slechts V5 deel der bevolking

Fransch sprak, groote ontevredenheid, vooral in de hooge kringen, waar men zich bij

voorkeur van de Franschc taal bediende, geene regeeringsdaad stemde bitterder dan de

besluiten aangaande het onderwijs, dat bij de Belgen zoo innig aan den godsdienst is verbonden.

Indertijd was tusschen NAPOLEON I en den Heiligen Stoel een Concordaat

gesloten, waarbij bepaald was, dat in ieder Bisdom een seminarie kon zijn voor de
opleiding van geestelijken. Het eerste onderwijs aan deze jongelieden was aanvankelijk

in de gewone scholen gegeven; doch de geestelijkheid, zich hiermede niet kunnende

Ij vereenigen, richtte tot dat doel de zoogenaamde ,,petits-sémmaires" op. Weldra werden
deze kleine seminanën niet slechts door aanstaande geestelijken, maar ook door vele

andere kinderen bezocht.
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AT de gewone scholen betreft, deze werden ontvolkt, die der priesters geraakten tot

hoogen bloei, de oprichting van vele ,,succursales", hulpscholen, werd noodzakelijk. ,,I1 se

forma ainsi une multitude d'écoles qui fleurissaient a Tombre de la protection du clergé,

considérés comme des institutions particulières, elles trouvaient moyen de se soustraire a la surveillance

du gouvernement", lezen wij bij KEVERBERG (Histoire du Royaume des Pays-Bas, I blz. 466).

,,Le nombre des écoles avait triplé a Bruxelles sous Ie gouvernement néerlandais" deelt HYMANS ons mede.

Het onderwijs geraakte op deze wijze voor een belangrijk deel in handen der Roomsch-Katho-

lieke geestelijkheid, en wanneer wij de schrijvers van dien tijd raadplegen, zien wij, dat het algemeen

als zeer onvoldoende werd beschouwd. VAN KAMPEN in zijn ,, Geschiedenis van den vijfiienja7'igcn vrcde\

(Haarlem 1832, 2®D. blz. 122) legt de Belgische geestelijkheid voorbeeldelooze onkunde en hardnekkigheid

in 't vasthouden van middeleeuwsche begrippen ten laste; een ander, DE BEAUMONT-VASSY klaagt weder:

„Ie clergé lui-même n'était pas suffisamment éclairé. Et cèpendant c'était en quelque sorte aux mains du

clergé que les destinées du peiiple allaient être remises." (Histoire des Etats Enropcens^ Paris 1843 I blz. 39.)

KONING WILLEM, zijnen onderdanen in alle opzichten een goed vader willende zijn, begreep

het hooge belang van een verlicht, onderwijs. Den 14^^^^ Juni 1825 (Stbl. N°. 55) vaardigde Z. M.

een besluit uit, waarbij — overwegende^ dat ee7i groot aantal jo7igelieden op scholen en i7istittUen ivas

toevertrouwd aaji meesters^ voor welker geschiktheid geen waarborg was^ en tevens dat de opleiding

tot kundige geestelijken voor de Roo7?tsch-Katholieke kerk behoorde bevorderd te worden — o. m.

werd vastgesteld, dat zonder uitdrukkelijke toestemming van het Departement van Binnenlandsche

Zaken geene Latijnsche scholen, collegiën of athenea mochten worden opgericht en dat alle bestaande,

welke geene vergunning konden verkrijgen, zouden worden gesloten.

Het gevolg was de opheffing van vele zeer bevolkte scholen in Namen, Luik en elders en het over

de grenzen zetten van tal van Fransche ordebroeders, die in België onderwijsinrichtingen hadden geopend.

Van denzelfden datum was een ander Besluit (Stbl. N°. 56), „waarbij de oprigting bevolen

wordt aan een der Hooge Scholen van het Rijk van een Collegium Philosophicum, ten behoeve der

Roomsch-Katholijke jongelingen, die voor den geestelijken stand bestemd zijn." Twee jaren na

de oplichting zouden in de Bisschoppelijke Seminariën geen kweekelingen meer worden aangenomen,

„tenzij dezelve hunne studietijd in het Collegium Philosophicum behoorlijk zouden hebben volbragt."

Hoezeer ook 's KONINGS bedoeling bij deze besluiten voorzat om de opleiding van jongelieden

tot bekwame en verlichte geestelijken te vergemakkelijken, zij verwekten nochtans in de Zuidelijke Provinciën

eene hevige ontroering. En nog verscherpte die indruk, toen het Collegium te Leuven gevestigd werd in

hetzelfde gebouw, waar indertijd door den gehaten KEIZER JOZEF II eene dergelijke inrichting was geopend.

Toen nu vele ouders hunne kinderen naar elders zonden, bepaalde het Besluit van 14 Aug.

1821 (Stbl. N°. 64), dat voortaan geen jongelieden die buitenslands in de humaniora waren onderwezen,

op een der Hoogescholen of tot het Collegium zouden worden toegelaten, en dat zij, die hunne

academische of theologische studiën buitenslands mochten hebben volbracht, door den KONING tot

geene ambten benoemd, noch tot het bekleeden van geestelijke bedieningen zouden worden toegelaten.
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OVENGENOEMDE Besluiten in zake het onderwijs stieten op feilen tegenstand. Schoon

aanradende om lijdelijk te blijven, schaarde zich het Hoofd der Kerk aan de zijde der

geestelijkheid. Zelfs de meer gemoedelijken verklaarden, dat men te ver gegaan was, door

zuiver godgeleerde onderwerpen — kerkelijke geschiedenis en kanoniek recht -- aan het onderwijs

en zelfs aan het toezicht der geestelijkheid te onttrekken. Anderen zagen in de besluiten een schending

van de artikelen 9 en lo der Grondwet, ja zelfs van de bepalingen van het Tractaat van Londen.

Wat hiervan ook zij, onbetwistbaar is het dat een onmiddellijk gevolg van de geschetste maat

regelen de aaneensluiting geweest is van de partij der geestelijken, en die der voor volkomen vrijheid

van onderwijs en drukpers ijverende z.g.n. vrijzinnigen. Onder de inwerking van deze ,,Union

catholique-libérale" begonnen zich sedert het einde van 1828 de voorboden te vertoonen van een

stelselmatig verzet tegen de regecring. Buizende verzoekschriften werden ingediend, in dikwerf

heftige bewoordingen aandringende op vrijheid van onderwijs en van drukpers, afschaffing der belasting

op het gemaal, herstel der gezworenen in de rechtspleging, verantwoordelijkheid der ministers, vrij

gebruik van de Fransche taal. Die uitingen vonden weerklank in de Volksvertegenwoordiging.

Nauwelijks waren de zittingen in het laatst van 1828 te Brussel geopend of de afgevaardigde HENRI

DE BROUCKERE diende een ontwerp van wet in, houdende afschaffing van de bestaande verordeningen

op de drukpers; sedert stonden in de Staten-Generaal de afgevaardigden van Noord en Zuid in volle

wapenrusting tegenover elkander. (Mr. G. MEES, Historische Atlas XI blz. 15.)

Voor den KONING was de toestand allerneteliost geworden. Niets liever wenschende dan
O  O

zijn volk zoo gelukkig mogelijk te zien, was Z. M. geslingerd tusschen het toegeven aan tal van

tegenstrijdige eischen. De groote verschillen in het karakter der beide Natiën maakten het ondoenlijk

om den weg te bewandelen, tot beider bevrediging leidende. Kenschetsend voorzeker zijn de woorden

van NOTHOMB in zijn ISsscüc Historique etc. (blz. 53): ,,I1 lui était libre de placer la révolution

a la Haye ou a Bruxclles, mais il lui était impossible dempêcher révénement même" . . . .

Meer en meer onstuimig werden de eischen der Zuidelijken. . . . ,,Eindelijk begreep de KONING, dat

het meer dan tijd was, zijn gezag en zijn rechten met klem en waardigheid te handhaven. Bij een boodschap aan

de Kamer, ten geleide van een ontwerp van wet ter beteugeling der Drukpers, legde hij zijn gevoelens

ondubbelzinnig en krachtig bloot. . . . Ongelukkig werd de krachtige taal, die gesproken was, door

geen krachtige daden gevolgd" . . . (VAN LENNEPs IV, blz. 308 en 309.)

Integendeel, KONING WILLEM begon in den loop van 1829 te gemoet te komen aan de

belangrijkste dor genoemde grieven. Den 20^'®" Juni verschenen een tweetal Besluiten (Stbl. N°. 49 en 50)

waarbij de bijwoning der lessen aan het Collegium Philosophicum facultatief werd gesteld voor de jongelieden,

die zich tot de studie der godgeleerdheid in de Bisschoppelijke seminariën bepaald hadden; en voorts aan

de Kerkvoogden werd vergund om na openbaar onderzoek, Roomsch-Katholieke jongelingen in de

seminariën op te nemen, die hunne voorbereidende studiën binnen het Rijk elders dan in het Collegium

Philosophicum hadden volbracht. Bij Besluit van 29 October 1829 (Stbl. N". 66) werd ook aan hen,

die buitenslands gestudeerd hadden in sommige gevallen de opneming in de seminariën toegestaan.
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OOR een en ander was het gehate Collegium spoedig ten doode opgeschreven.

AI deze besluiten in zake het onderwijs waren een gevolg geweest van een

verdrag, het z.g.n. Concordaat, dat in het jaar 1827 met het Hof te Rome gesloten
was. Reeds het feit, dat deze overeenkomst tot stand kwam had verzoenend gewerkt: „les coeurs

s'ouvrirent a l'espérance. On loua Ie roi avec effusion." (De Smet); edoch, in den aanvang werden
aan de ten uitvoerlegging van het verdrag moeilijkheden in den weg gelegd en . . . „l'indignation du
peuple fut d'autant plus vive, qu'il avait été plus prompt a manifester sa joie." Zoo had het Concordaat

nieuwe grieven tegen het Bewind medegebracht, en zelfs de later uitgevaardigde tegemoetkomende
Besluiten hadden deze niet kunnen bezweren.

Ook in andere zaken gaf de Regeering toe; de belasting op het gemaal werd afgeschaft, de
beperkende bepalingen op het gebruik der landtaal werden bij Besluiten van 28 Augustus 1829
(Stbl. 58 en 59) en 4 Juni 1830 (Stbl. N°. 19) ingetrokken.

Dan, geen toegeven was bij machte, om de hartstochten, te zeer opgezweept, te breidelen;

elke milde daad werd als zwakheid aangemerkt, het verzet putte er nieuwe krachten uit.

Scherper en scherper werden de artikelen door eene schier bandelooze pers uitgespuwd; ver
oordeeling op veroordeeling volgde, de overtreders werden slechts als slachtoffers beschouwd.

DE POTTER, veroordeeld wegens het „honnissons, bafouons les Ministériels," werd in triomf

naar de gevangenis teruggeleid; tegen het hotel van den Minister VAN MAANEN werden vele baldadig
heden gepleegd. Ofschoon gekerkerd ging DE POTTER voort met schrijven en vaardigde het
Project eener Nationale Associatie uit. De regeering zag daarin een plan tot hare omverwerping.
Een huiszoeking bij DE POTTER bracht de correspondentie met M. TIELEMANS aan het licht, en

nu werd, nadat ook deze was gevangen gezet, andermaal het gerecht ingeroepen. De raadkamer

besliste; er was slechts „excitation" (opzetting), doch voor het bewijs bediende men zich van de gevoerde
correspondentie. Deze werd gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteld. DE POTTER, BARTELS,

TIELEMANS en DE NEVE werden verbannen, doch zouden weldra als in zegetocht terugkeeren:
de omwenteling stond voor de deur.

De dagen van 27—29 Juli 1830 hadden doen zien, hoe het Fransche volk zich ontsloeg van
een KONING, over wien men misnoegd was. De mare dier revolutie wekte toomlooze opgewonden

heid in de Zuidelijke Provinciën. Men vroeg zich niet af, of KONING WILLEM in zijne Binnenlandsche

Staatkunde aan KAREL X geleek, welke de geestelijkheid naar de oogen had gezien. Men kende
slechts één wilden hartstocht: niet langer geketend te zijn aan een volk, geheel verschillend in neigingen,
niet langer te staan onder een vreemd bestuur. De onwederstaanbare drang naar een eigen, zelfstandig
bestaan was ontwaakt.

Den 2 5sten Augustus 1830 verkondigden de gloeiende tongen en dikke rookzuilen boven de
woning van den Minister van Justitie, dat te Brussel de omwenteling was uitgebroken.
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LVORENS tot de beschrijving der militaire verrichtingen gedurende die veelbewogen
Augustus- en Septemberdagen over te gaan, zij het ons vergund nog enkele oogenblikken
te toeven bij de krijgsbedrijven, welke in onze Overzeesche gewesten in de laatste jaren
plaats hadden. Waie het dat we hier woorden van welverdiende hulde wilden uitspreken,

voor de velen, die de eer der Vaderlandsche vlag hoog hielden onder de verzengende stralen der
tropische zon, dat we rechtmatigen lof zouden willen toezwaaien aan allen, die door daden van moed,
beleid en trouw zich de dankbaarheid van het nageslacht hebben verworven in het tijdperk dat sinds

het herwinnen onzer Koloniën was verloopen, we

zouden boekdeelen kunnen vullen. Maar we schrijven
ook geen Vaderlandsche Geschiedenis; behoudens

den draad, die in ons werk niet gemist kon worden

om tot eene geleidelijke afwikkeling te komen en die

moest gespannen worden om de feiten met elkander

in verband te brengen, konden wij er ons slechts

toe bepalen om meer gedetailleerd datgene te geven ■

wat rechtstreeks tot het Korps Rijdende Artillerie

in betrekking staat.

Maakten wij dan ook geen gewag van veel,

wat in eene Historie des lands niet gemist mocht

worden, om maar iets te noemen, van de over

stroomingen welke in den jare 1825 vele oorden

teisterden, moesten we de verleiding weerstaan om

het Nederlandsche leger in zijne Indische oorlogen

te volgen ter wille van de schoone bladzijden door
dat leger in de Geschiedboeken gegrift, we zullen

alleen dien eenen oud-Rijder daar ginds kunnen nastaren, dien we reeds voor enkele jaren op het
Indische gevechtsveld ontmoetten; den krijgsman die steeds het Korps tot blijvend sieraad strekken zal.

„In December 1824" — 200 lezen wij in GEY's Biographie — „werd hij benoemd tot de bevel
voering der Artillerie eener expeditie op Celebes en vertrok tot dat einde van Semarang met 5 officieren
en 250 man."

Reeds die overtocht was allerbelangrijkst en we kunnen niet nalaten hier eene schets van de

wederwaardigheden op die reis te vermelden zooals wij die aantreffen in de reeds genoemde
yyFastes vitlitaires (blz. 332 e. v.), bijzonderheden inderdaad ,,propres a faire connaitre ce type de
soldat dont l'amour pour les combats et pour Ie danger est pousséjusqua la passion", zooals GERLACH
in vervoering uitroept. Men luistere:

„Feu de jours après son départ de Samarang, Fincapacité du capitaine fut cause que Ie batiment
échoua sur des bancs a fleur d eau. Au lieu de suivre Ie coaseil de celui-ci, de gagner Ie rivage avec Ia

ft" 5

Kolonel A. R. W. GEY VAN PITTIUS,
Geb. 2 Dec. 1787. f 6 Maart 1865.
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grande chaloupe pour obtenir du secours et mettre en süreté une somme assez forte qiii

appartenait au gouvernement, GEY envoya Ie capitaine aux arrêts et prit lui-même Ie

commandement. Tous les efforts pour remettre Ie Fathal barie a flot ayant échoué, il Ie

fit évacuér par tout son monde; on bivaqua sur les rochers environnantsjusqu'al'aiTivéede

quelques praw's qu'il avait fait demander a Japara. Le troisième jour, aidées par les flots

de la mer montante et la brise qui gonflait les voiles dcployées du navire, les praw's

réussirent a le faire glisser dans des eaux plus profondes; après l'avoir fait réparer a Soe-

rabaya, on remit a la voile, sous Ia conduite d'un autre capitaine, Le Fathal harte, sorti

sans beaucoup de dommage d'un aussi mauvais pas, ne tarda pas a prcndrc le large, et il

glissait rapidement sur les vagues lorsqu'il fut signalé deux batiments que l'on soupgonna

être des corsaires dès qu'on les vit diminuer leur voilure comme pour attendre le transport,

qui, armé seulement de quatre caronnades, devait leur sembler une proie facile. Le major,

après avoir fait charger les pièces et cacher son monde, fit avancer jusqu'a portee de

fusil les pirates, qui paraissaient se préparer a l'abordage. Au signal donné, les caronnades

firent feu et une vive fusillade fit comprendre aux corsaires qu'ils avaient compté sans GEY

et ses soldats. Les deux Chefs, sommés par lui de se rendre a son bord et^ d'apporter

leurs passeports, obéirent a la sommation après quelques instants d'hésitation, pendant

lesquels on put voir les pirates jeter a la mer plusieurs pièces de canons. Les faux passe

ports dont ils étalent porteurs et les soins avec lesquels leur équipage s'efforga de cacher

d'autres canons en les recouvrant de voiles, prouvèrent évidemment a quels gens Ton

avait a faire. GEY ordonna alors a un détachement assez nombreux de descendre dans la

grande chaloupe et de lui amener une partie de l'équipage des deux corsaires. Quelques-uns

de ces écumeurs de mer se laissèrent transporter a la menace qu'on les coulerait a fond

s'ils faisaient la moindre résistance; arrivés a bord du Fathal barie, ils furent désarmés et

jetés a fond de cale. Alors un des chefs, voyant ses projets déjoués, fit cntendre du pont

du navire son terrible cri d'amok, se précipita sur le major en tirant un kris qu'il avait su

cacher, et 1'aurait poignardé si le capitaine du batiment, qui surveillait tous ses mouvements,

ne l'avait étendu a ses pieds d'un coup de massue. L'autre chef, frappant de son poignard

les deux soldats qui le gardaient, se jeta a la mer, oü il trouva la mort. Sur ces entrcfaites,

la grande chaloupe avait de nouveau rejoint les corsaires, qui, aj-ant cntendu Ic cri de mort

de leur chef, se ruèrent comme des forcenés sur le détachement pret a les saisir. Une lutte

terrible s'engagea, lutte sans pitie, lutte dans laquelle le détachement aurait aussi infailliblement

succombé contre les forces supérieures des pirates, si la chaloupe n'avait réussi h se retirer

a quelques brasses de distance. Sous la fusillade bien nourric qui s'ouvrit alors de son

bord, la voilure d'un des praw's prit feu, et le batiment, bientót tout en flammes, sauta en

l'air, L'autre corsaire parvint a s'échapper a force de rames, non sans que la mitraille du

Fathal barie en eüt décimé l'équipage"

Nog vóór de ontscheping der expeditionnaire artillerie, meldde GEY zich vrijwillig

aan om eene colonne te geleiden, die een flankaanval zoude doen op eene rij verster

kingen (te Signaï) van waaruit de landingsplaats onder hevig vuur genomen werd.
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IJ die onderneming ontving GEY eene schotwond aan den linkerschouder- doch hij liet
onmiddellijk den kogel uitnemen, „ten einde in staat te zijn om des anderen daags als
artillerie-commandant op te treden."

Voordat een aanval op de versterking van Badjoea, welke den toegang tot de hoofdplaats Boni
afsloot, zou ondernomen worden, deed GEY, van den jeugdigen ofhcier VAN GEEN vergezeld, eene
onversaagde verkenning, naar den uitslag waarvan het aanvalsplan werd vastgesteld j

,,ccs deux bravcs se connaissaieiit; ce n'était pas Ia premiere fois qu'une frêle enibarcation les portalt
ensemble peur les conduire ■ la oü il y avait des lauriers a ceuillir. Le jeune VAN GEEN avait appris
de 1 intrépide capitaine a Gombora et a la Pladjoe comment on va cii souriant au devaiit de Ia mort.

La ils avaient appris a s'apprécier, et heureux de braver encore une fois les chances les plus périlleuses, ils
échangent le serment de réussir dans cette dangereuse entreprise ou de mourir ensemble"

Bij de allereerste ochtendschemering bewogen zich de landingsbooten naar den wal; een lantaarn
in de mast van het vaartuig waarop GEY zich bevond, wees de aanvalsrichting.

Toen de vijandelijke oever niet dichter genaderd kon worden was het de Majoor GEY, welke
zich het eerst in het water wierp, zijn mannen door een enkel soldatenwoord aanvuurde en door allen

gevolgd onder een regen van lood de meest nabij zijnde versterking bestormde. En vóór nog een
tweehonderdtal manschappen voet aan wal hebben gezet is reeds eene sterke verschansing met zwaar
geschut bewapend, in het bezit van de dapperen.

Twee dagen later, den Maart werd GEY ten tweeden male gewond, ditmaal door een
lanssteek in het rechterbeen. Zulks belette niet, dat bij de vermeestering van Soepa — zoo lezen
wij in de Biographie — ,,de Artillerie, onder zijne directie, volgens de getuigenis des Opperbevelhebbers,

steeds met de meeste orde en goed gevolg ageerde, hetgeen dan ook krachtdadig medewerkte tot
de inneming der hoofdplaats on tevens tot de glorierijke beëindiging des veldtogts"

Bovengenoemde feiten vinden wij ook vermeld in het belangrijke werk: ^^Celebes of
Vcldtpcht der Nederlanders op het eiland Celeócs in de jaren 1824 en 182^^ van de hand van den

Oud-Rijder den Lt.-Kolonel Dr. J. C. VAN RIJNEVELD. Reeds vroeger ■— 1835 — had deze Oud-
Rijder eene vertaling het licht doen zien van het werk; ^.Beknopte Beschrijving van den Veldiocht op
Java in 1811' door BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR-EISENACH.

Nauw op Java teruggekeerd, werd aan den Lt.-Kolonel GEY door den Luitenant-Generaal Baron
DE KOCK het bevel opgedragen over de Artillerie te velde, welke zou moeten optreden in den krijg,
waaronder het eiland gedurende lange jaren (1825—1830) zou gebukt gaan. In weinig tijds organi
seerde GEY eene berg-Artillerie „die met onze Infanterie de moeijelijkste landstreken kon bereiken."

In het uitmuntende werk van den Kapitein P. J. F. LOUW vinden wij de gebeurtenissen uit dien
aan heldendaden zoo rijken Java-Oorlog opgeteekend. Genoeg zij het hier te vermelden, dat GEY's
naam ook op dit operatietooneel met eere genoemd werd. Nu eens als Commandant eener mobiele
colonne optredende, dan weder als bevelhebber der Artillerie wist hij steeds zijn grooten naam te hand
haven, steeds meer tot eere te strekken het Korps, dat eenmaal dien krijgsman in eigen gelederen tellen mocht.
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en 25^^^" October 1825 zien we hem aan den oever van de Progo met vier kanons het

vuur der muitelingen tot zwijgen brengen en in het rapport van dien dag schrijft de

Generaal DE KOCK; ,,De Luitenant Kolonel GEY is mij door het nemen van excellente

dispositiën en het aanvoeren zijner manschappen van den grootsten dienst geweest." (Zie Verzameling

van officieële Rapporteii betreffe^ide den Oorlog op Java door Kolonel NAHUYS, Dl. II biz. 57.)

En wanneer wij die officieele gegevens, koud en nuchter, verder doorbladeren, dan ontmoeten wij

telkens weder den oud-Rijder, en telkens is het een heerlijk succes dat den dappere omgeeft. Zoo

op den December, waar GEY als colonne-commandant den vijand met achterlating van een groot

aantal dooden, overal deed vluchten (blz. 95}, zoo bij de uitstekend geleide operatie tegen de versterkte

Dessa Kambang Arong (blz. 142), zoo bij tal van andere gelegenheden

Helaas, door de langdurige en onafgebrokene vermoeienissen tijdens dezen vijfjarigen oorlog,

ten gevolge van zoo vele schier dagelijks voorvallende gevechten, als door cene groote menigte van

geforceerde marschen, nu eens in de brandende zonneschijn dan weer in de slagregens des westelijken

moessons afgewisseld met bivaks vol ontbering, werd GEY ten slotte in 1829 door eene leverziekte

zoodanig aangetast, dat hij op herhaald aanraden van geneeskundigen, tot zijn leedwezen een verzoek

om verlof naar Europa moest indienen. Dit werd hem geweigerd onder de eervolle termen, dat hij

vooralsnog niet gemist kon worden; ,,ten gevolge van welke teleurstelling" — zoo lezen wij in de

Biographie — ,,hij zich wegens de steeds toenemende ziekelijke ligchaamsgesteldheid, genoodzaakt

,,vond, het pensioen als Luitenant-Kolonel aan te vragen; ofschoon hij reeds vier jaren in dezen rang

„te velde had gediend, (onmiddellijk na de Celebes-expeditie was hij buitengewoon bevorderd) en deswege

„op eene billijke belooning aanspraak had, wegens de menigvuldige en belangrijke diensten ook in

„deze gewesten den Koning en den Staat bewezen.

,,In Nederland terugkomende moest hij het verdriet ondervinden van het hem toegelegd pensioen,

wegens gebrekkige administratie der Indische verhoogde Militaire fondsen, met twee vijfden vermin

derd te zien."
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ET is een moeilijke taak, om de gebeurtenissen te schetsen, welke met

de beruchte Augustusdagen van het jaar 1830 een aanvang namen.
Moeilijk, niet omdat de bronnen ons zouden ontbreken, waaruit het licht

over die feiten schijnt; niet omdat wij, een historie schrijvende zouden schromen
te erkennen, dat België in het bewustzijn van eigen kracht en in de volle over-

tuiging, dat door een vereeniging met Nederland ieders vrije ontwikkeling nood
zakelijk moest worden onderdrukt, het recht had zich los te scheuren; niet omdat wij
geen oog zouden hebben voor het tendencieuse in vele geschriften, waar het bestuur

van KONING WILLEM I als tyranniek, als onderdrukkend werd afgeschilderd en
waartegen wij van onze zijde ten krachtigste protesteeren maar;

omdat ons het harte bloedt wanneer wij als militair terugdenken aan dat jaar, zoo
weinig schitterend voor onzen krijgsroem, als mensch aan die talrijke tooneelen,
waarbij de dierlijke hartstochten eener opgezweepte menigte zich in al hunne weerzin
wekkende naaktheid toonden, als Oud-Rijder, wanneer wij ternederschrijven de namen
van velen onzer wapenbroeders, die hoezeer ook uitstekende dapperheid ten toon'
spreidend, helaas vergeefs hun bloed plengden, ja hun leven gelaten hebben in een
slecht bestierden strijd

De opstand was uitgebroken, door allen voorzien, alleen niet door de regeering,
welke de oogen gesloten hield voor de gevaren, die de monarchie bedreigden, doof
bleef voor de schier openlijke aankondiging van het oproer. Het vuur had sinds
lang gesmeuld; eensklaps zou het opvlammen en naar alle zijden voortwoekeren.

Immers de krachtige hand werd gemist, welke het vernielende element in den voortgang
zou stuiten.

De bezetting van Brussel, het brandpunt der omwenteling was schaarsch; hare

munitieuitrusting alleszins onvoldoende. Een energiek bevelhebber ontbrak; ja, de teugels
van het krijgsgezag werden door 's KONINGS troepen gelegd in handen eeher gewapende
burgerwacht, welke twee dagen na het uitbreken van den opstand onder de Brabantsche

kleuren was opgericht!

In die daad zetelt ongetwijfeld voor een deel de oorsprong van den ongelukkigen
gang der gebeurtenissen.

Den 28^" Augustus nam de VORST eenige Besluiten: eerst tegen 13 September
werden de Staten-Generaal te 's Gravenhage buitengewoon bijeengeroepen, in allerijl
werd eene krijgsmacht verzameld die naar het Zuiden zou oprukken, oorlogsschepen
kregen in last zich nabij Antwerpen te verzamelen; eindelijk werd aan beide PRINSEN

— met beperkte volmacht bekleed — een zending naar het Zuiden opgedragen, teneinde

den KONING te dienen van raad omtrent de meest geschikte maatregelen tot herstel
van de rust.
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N die dagen was het, dat de stoute intocht van den Vorstenzoon in de muitende stad

plaats greep; eene daad zóó van heldenmoed, zóó van Vaderlandsliefde getuigende, van

eene innige begeerte om de rampen van een burgeroorlog af te wenden, dat het feit in

zijne grootschheid schier eenig staat in de geschiedenis. Dan, die poging mislukte, ja zij bracht den
opstand een schrede verder. Het wapengeweld zou beslissen en de troepen naderden Brussel.

Die aanval op de stad, mislukte helaas volkomen •, de vierdaagsche worsteling eindigde

met het terugtrekken der Hollandsche krijgsmacht en deed de oproervaan in alle Belgische steden ont
plooien. Opentlijk werd den KONING de gehoorzaamheid opgezegd; een voorloopig bewind had
zich o-evormd aan welks hoofd weldra DE POTTER zetelde. De omwenteling had in het geheele

gebied der Zuidelijke Provinciën een vasten vorm gekregen. En de houding der regeering bleef van
dien aard, dat de gevolgen noodlottig moesten worden; „waar zij behoorde in te grijpen — aldus
kenschetst een geschiedschrijver hare handelwijze — toonde de regeering zich zwak, besluiteloos waar

zij had moeten kiezen, dralend waar zij had moeten ijlen, voorbarig op het oogenblik dat toezien
geboden was, aarzelend toen zij had moeten wagen; eindelijk verbolgen toen zij had moeten berusten."

Dit oordeel is hard, maar geheel onverdiend is het niet, hoezeer ook verontschuldigingen voor

een, in veel opzichten onbegrijpelijke handelwijze zijn bij te brengen. In elk geval teekenen deze
woorden de groote trekken en den gang der gebeurtenissen.

Gaan we thans op enkele harer, voor ons van het meeste belang, wat dieper in.

„Dans son désir de faire mériter aux Pays-Bas Ie nom de terre classique de la liberté, ayant

aussi a coeur d'attirer les talents et l'industrie des étrangers, Ie roi GUILLAUME offrit les plus

puissants encouragements a tous ceux qui venaient établir leur domicile sur Ie sol fertile et hospitalier
de la Belgique. Bruxelles devint ainsi Ie rendez-vous, lassemblée représentative de tous les esprits
mécontents de l'Europe. Les régicides conventionnels, les napoléonistes exilés, les constitutionnels
poursuivis, les carbonari persécutés, les Polonais opprimés, les Russes disgraciés, les radicaux anglais,
les étudiants visionnaires de rAllemagne affluaient indistinctement dans la métropole de Brabant oü ils
s'alliaient a ce qu'on pauvait regarder comme la portion la plus dangereuse de la société. Ils ne se
contentaient pas de donner, un libre cours a la haine dont ils étaient animés contre leurs gouvernements,

mais ils contribuaient en grande partie a exalter l'imagination des habitants contre Ie gouvernement . . . .

hótes dangereux s'il en fut pour Ie pays qui les regoit dans son sein " aldus LOUIS HYMANS.
Hoewel de woelingen van deze partijmannen aan de Regeering geenszins onbekend waren, werd

toch met een groote mate van luchthartigheid over hun invloed gedacht; zelfs werden er om geen
argwaan te doen blijken, na het uitbreken der Juli-revolutie, in Brussel in het geheel geen maatregelen
van voorzorg genomen.

Toch hadden deze toen wellicht nog veel kunnen voorkomen; ze zouden althans de uitbarsting

van den sedert lang voorbereiden opstand geruimen tijd hebben verschoven. Een groot deel des
volks wenschte nog steeds geene verandering . . . . „les gens sensés, les industriels, les commergants
s'opposaient de tous leurs efforts au mouvement qui semblait se préparer."
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EN bezoek door den KONING, tijdens een tentoonstelling van voor

werpen der Nationale Nijverheid aan de Zuidelijke hoofdstad gebracht,

had bij Z. M. niet den minsten indruk gegeven, dat allerwege een

oproerige geest rondwaarde. Men sloeg geen acht op het neuriën van het refrein der

Parisienne; één onder de kleine aanwijzingen van het dreigend gevaar.

Gerust keerde WILLEM I met de PRINSEN naar het Leo terug, terv/ijl in

Den Haag de toebereidselen gemaakt werden tot het huwelijk van PRINSES MARIANNE

met PRINS ALBERT VAN PRUISEN, den broeder van PRINS FREDERIK's gemalin.

gazette des Pays-Bas' en „Z Nationar hadden het geluk en de vreugde der

Belgen over 's KONING's bezoek uitgebazuind; die bladen kondigden ook ZIJNERMAJE-

STEIT's verjaardag aan ,,comme devant être célébré avec l'enthousiasme etl'amour les plus vifs."

De kalmte en de valsche glimp van tevredenheid welke over Brussel uitgespreid

lagen, waren als de stilte in de natuur, welke het onweder voorafgaat; zij verborgenden

krater, ofereed om uit te barsten.
' O

Den Augustus 1824 trad KONING WILLEM zijn 59^'^ levensjaar in. Die ^

feestavond zou de aanvang zijn van de oproerige beweging.

Grootschc en uitgebreide toebereidselen waren gemaakt om den dag luisterrijk te

vieren. Zoo stond o. a. op het officieele Programma eene algemeene illuminatie van

het Park vermeld en een schitterend vuurwerk, waardoor zou worden erkend, hoezeer

de nijverheid in Nederland haren hernieuwden luister verschuldigd was aan den VORST,

wiens geboortefeest men ging vieren. Het liet zich echter maar al te duidelijk aanzien

dat de plechtigheid door een of ander ernstig incident zoude gestoord worden; in de

straten bewoog zich eene woelige menigte, openlijk werden de schandelijkste bedreigingen

vernomen, en aan de hoeken der straten werden plakaten aangeplakt, waarop in groote

roode letters vermeld stond: ,,Luiicli feu d'artifice; Mardi illumination; Mercredi révolution."

,,Le gouvernement — La Belgiqtie etc. (biz. 7) — n'ignorait pas eet état de

choses. Néanmoins, il ne fit nen pour arrêter ou afTronter la tempête qui grondait, Tout

OU contraire au miüeu dune belle et chaude saison, il faisait savoir que, par suite de

manvais temps, les fêtes seraient remises a une autre époque. Cette mesure était une

marqué de méfiance envers Ie peuple, une preuve convaincante de faiblesse et de timidité."
Zulks was maar al te waar. En weldra was het niet slechts gistende taal, die ver

nomen werd, daden volgden. Eene woeste menigte begaf zich naar het paleis van den PRINS

DE GAVRE, Kamerheer der KONINGIN, en onder de kreten „a bas les Hollandais" onder het

uitbraken van vloeken en verwenschingen werden de geïllumineerde vensterruiten ingeworpen.

Hetzelfde tooneel herhaalde zich tegenover het huis van den burgemeester DE

WELLENS. Groote verslagenheid brachten deze buitensporigheden bij een groot deel der

buro'crij teweeg. Nochtans ging de nacht van 24 op 25 Aug. zonder verdere stoornissen voorbij.
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N den morgen van den 25ste» deden zich echter bij vernieuwing leekenen van beroering
voor: aan de poorten hadden samenrottingen plaats, en den beambten voor de stedelijke
accijnzen werd belet om van de binnenkomenden, voor hetgeen zij inbrachten, de verschuldigde

rechten te innen. Niettegenstaande deze en andere voorboden van ernstiger ongeregeldheden lieten

de burgerlijke overheidspersonen na, de tusschenkomst der gewapende macht in te roepen; zelfs werd

deze niet gewaarschuwd zich gereed te houden. Toch kenden de drie hoofden van het openbaar
gezag te Brussel: de Directeur van Politie, DE KNIJFF DE GONTREUIL, de Burgemeester der stad,
DE WELLENS en de Gouverneur der Provincie Baron VAN DER FOSSE maar ai te zeer het

algemeen onderwerp der gesprekken sedert verscheidene dagen; zij wisten dat het voornemen bestond

om den aanvang der eerstvolgende tooneelvoorstelling van de opera: „La Muette de Portici" — de

opstand op het tooneel — tot sein van het oproer te bestemmen. Reeds vroeger was die voorstelling
door hen verboden, thans tegen den avond van den 25^^^» was zij toegestaan. Toen echter in den

loop van dien dag de geruchten meer en meer verontrustend werden, nam de Directeui* van Politie

alleen de voorzorg om een piket van omstreeks 50 Grenadiers en Jagers aan te vragen, hetwelk in

den avond van den 255^^» op het plein voor den schouwburg post vatte en onder de bevelen der

politiebeambten werd gesteld.

De Bataljons-Commandanten echter, JACOB NICOLAAS EVERTS en ANTHING, voorzagen
dat krachtdadiger hulp vereischt zou kunnen worden. Al hunne Officieren om zich heen verzameld

hebbende, deden zij hunne bataljons onder de wapenen komen; de Grenadiers deelden van de scherpe

patronen welke zij ontvingen mede aan de Jagers; de bereden troepen, de Dragonders en de
Maréchaussée maakten zich gereed; de troepen waren gezind hun plicht te doen.

Middelerwijl had de voorstelling in den schouwburg een aanvang genomen. Het stuk, over

vloeiende van hartstochtelijke ontboezemingen tegen onderdrukking en dwingelandij, vol liederen,

vrijheidszin en vaderlandsliefde ademend, werd met oorverdoovende toejuichingen begroet. Tot naar

buiten drongen zij door tot de menigte, die ze met wild enthousiasme ontving.

Bij het lied . . . ,,Amour sacré de la palrie" steeg de vervoering ten top; een deel van het

publiek wilde de 5® acte niet verder hooren, verliet de zaal en stormde het plein op, waar zij zich bij
de volkshoopen schaarden, die voor den schouwburg waren saamgedrongen. De kreten; „Vive de

Potter! a bas Van Maanen! Justice !" weergalmen, en voort gaat het naar de „rue du Fossé aux Loups." (i)
Daar voor het bureau van LIBRI-BAGNANO, den gehaten Redacteur van de National, den door de

regeering gesalarieerden vreemdeling, die wegens vervalsching van oorkonden in Frankrijk bij herhaling

onteerend gevonnisd was, kwam het eerst de stroomende menschenmassa tot staan.

(i) In de Aanteekeningen van het Krg. Archief vonden wij eene beschrijving van het in die dagen zoo welljekendc Café „Au Doux" „rue de
I'Ecuyer," het vereenigingspunt der vurigste patriotten als: KMMANUEL Baron VAN DER LINDEN d'HOOGHVORST, de Markies DE CIIA.STELER,
de Graaf d'ANDELOT, de Ridders EXTRIX en de TEREECQ, de Markies DE RHODES, de Graaf DE .SPANGEN, de Graven de MÉRODE en
en nog vele anderen. Ons troffen de daarin vervatte woorden:

„C'est en réalité du „Doux" qu'est parti Ie premier signal révolutionnaire Ie 24 Aoöt 1830, après la Muette de Portici."
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bas Libri! A bas Ie forcat libéré!" waren de woorden, welke het vernielen van aangebrachte

illuminatie en het inwerpen der glasruiten vergezelden. Het openbreken der bureaux bleek

onmogelijk. Er scheen een oogenblik van verpoozing te komen, van weifeling.

Dan, de uitroep van een enkele Libri^ me de la Madelei7te" is voldoende

om nieuwe bezieling te brengen in die dronken menschenhoop, hen als een electrische vonk doortintelend.

En weer gaat het voort, deinend en joelend en tierend, willoos met een doel zonder

vasten vorm en toch duidelijk voor allen. Het machtig aantrekkelijke van uit den band zijn, die

zucht tot ongestraft toegeven aan elke dierlijke neiging, zietdaar wat dat samenraapsel van individuen

verbindt, door eenige weinigen geleid.

Enkele oogenblikken later is de woning van LIBRI uitgeplunderd en aan de vernieling prijs
gegeven. De eigenaar zelf was afwezig, een moord werd belet. De strop hing reeds uit een der

vensters van de tweede verdieping Verder en altijd weer verder!

,,Maintenant a Thótel du chef de la police"; in minder dan twee uren is de fraaie woning niet
meer dan een puinhoop.

Een andere hoop gepeupel wendt zich naar het huis van den Minister VAN MAANEN, op '

den hoek van de rue des Petits-Carmes, tegenover de gevangenis gelegen. De kazerne der gendarmerie
is slechts enkele schreden verwijderd; zij is machteloos tegenover de vele met piek en geweer

gewapenden, die hen toeschreeuwen: ^^Restez neuires et Von ne vous fera pas de mal."

Ook hier viert het volk zijn plunderzucht bot, dan stijgen rosse vlammen breed ten hemel. De

pompiers snellen toe: hun wordt slechts vergund de belendende perceelen te beschermen.

Het piket Grenadiers en Jagers, dat de menigte naar het huis van LIBRI-BAGNANO is gevolgd,

wordt gedwongen de baldadigheden met het geweer in den arm aan te zien; de politie spreekt geen

bevel uit om gewield te gebruiken. Evenmin ontvangt de bezetting, omstreeks 1600 man sterk, en

bestaande uit een bataljon Grenadiers, een bataljon Jagers, een bataljon Infanterie, een escadron Lichte

Dragonders benevens een detachement Maréchaussée en 6 vuurmonden — die echter slechts dienden

voor het doen van saluutschoten — in de kazerne geconsigneerd, eenigen last om uit te rukken.

Wel doet de Plaatselijke Commandant, de Generaal-Majoor G. J. WAUTHIER nog eenige
piketten van 50 man uitbrengen, doch thans is het oproer na de straffeloosheid van het eerste

oogenblik door zulk eene geringe macht niet meer te beteugelen, te minder nu het volk reeds een

tweetal wapenmagazijnen heeft leeggeplunderd en voor een groot deel van geweren en ander moord
tuig voorzien is.

Verscheidene wachtposten in de stad woorden overvallen en ontwapend. WAUTHIER ondergaat
hetzelfde lot; gelukkig weet hij, nadat men hem genoodzaakt heeft ,,Vive la liberté" te roepen te
ontvluchten en zicli in het stadhuis in veiligheid te stellen. Nog is de nacht niet ten eind of de

Koninklijke wapenborden zijn overal afgerukt. Puinhoopen, voor een deel nog rookend, wijzen de
plaatsen waar zich de woningen van den Minister van Justitie, den Gouverneur der Provincie, den
Directeur van Politie cn van den Plaatselijken Commandant kort te voren verhieven.
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t SCHOON het als een fout der regeering is aangemerkt dat in de hoofdstad noch aan
de militaire, noch aan de burgerlijke gezagvoerders bijzondere voorschriften waren gegeven
omtrent het te houden gedrag in geval van volksbewegingen, had men toch zooveel initiatief

van de militaire bevelhebbers mogen verwachten, dat zij bij het ontplooien van de oproervanen krachtige
maatregelen zouden hebben genomen, om de stad tot kalmte te brengen, wanneer de burgerlijke

overheid hiertoe niet in staat mocht wezen.

Maar de mannen, in wier hand het Krijgsgezag rustte, misten
ten eenenmale de geschiktheid voor hunne betrekking; zonder weerstand

te bieden lieten zij zich geheel door de gebeurtenissen medeslepen;

zonder een enkele daad van kracht, van energie te toonen bogen zij

hun hoofd voor het muitende volk.

Eerst in den vroegen morgen van den 26^^®" kwam de Provinciale

Commandant, de Generaal-Majoor Graaf VAN BYLANDT, met den

Gouverneur der Provincie van Zuid-Brabant op het Stadhuis te zamen,

om met het hoofd van het Stedelijk Bestuur en den Directeur van

Politie maatregelen te beramen. Wel werden ten slotte orders gegeven:

aan de hoofdmacht der bezetting om het openbaar gezag te hulp te

komen, aan de troepen te Vilvoorde en Mechelen om naar Brussel

op te rukken, doch de uitvoering dier bevelen was zonder den krachtigen

drang, die door de omstandigheden geëischt werd. Er bestond geen

zweem van denkbeeld omtrent de meest logische wijze om het oproer,

dat reeds een groote uitbreiding had verkregen, te beteugelen, halfheid

en dralen kenmerkten elke beweging, en weldra waren de troepen

genoodzaakt om eene verdedigende houding aan te nemen en naar

de bovenstad terug te ti'ekken. Niettegenstaande reeds in den morgen

van den 26^^^" ten negen uur het bataljon uit Vilvoorde, sterk 195

man, was binnengerukt, tusschen twee en drie uren n.m. gevolgd door

de twee escadrons uit Mechelen, ging de Generaal VAN BYLANDT

eigenmachtig over tot het sluiten van een wapenstilstand met het

Bewind, dat zich in den morgen volgend op den nacht van het uitbreken der wanordelijkheden had

gevestigd. Zulks was een groote fout, ware het alleen omdat door het onderhandelen met een opgeworpen

bestuur hieraan dadelijk vastheid en aanzien geschonken werd.

De Generaal waarborgde de onzijdigheid der troepen, zoolang zij niet werden aangerand of

nadere bevelen uit 's Gravenhage zouden aankomen; hij bepaalde zich voorts uitsluitend tot de
bewaking der Vorstelijke Paleizen. De mededeeling van het Stedelijk Bewind aan de bevolking
luidde dan ook: „Aan de troepen is bevel gegeven om hare tusschenkomst in deze betreurenswaardige
volksbeweging te staken."

„Oftkier Portc-Drapenu da la Gank
Civiijiie en 1830."
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AN af den werd nu een goed gezinde en trouwe bezetting lijdelijk toeschouwer van de

uitspattingen eener muitende menigte. Acht dagen lang betrok het garnizoen een bivak in en

nabij het Park. Juist teekent de Majoor J. K. H. DE ROO VAN ALDERWERELT in zijne

^^Handleiding tot de kennis der Vaderlandsche Geschiedenis enz." wat er in de gemoederen dier braven

moet hebben omgegaan, gebukt als zij gingen onder de gekrenkte eer der wapenen. Werkeloos lag daar het

garnizoen „zijn spijt verkroppende over de vernederingen, die het genoodzaakt was geweest te onder

gaan, in angstige verwachting van wat gebeuren zou; — het aan eene op eigen gezag gevormde

burgerwacht moetende overlaten om de rust zooveel mogelijk te bewaren."

Eenige voorname ingezetenen hadden, ten einde het plunderen en

verbranden der openbare gebouwen te voorkomen de zgn. ,,Garde bour-

geoise de Bruxelles" opgericht. Aan het hoofd daarvan werd aanvankelijk

de Gep^ Generaal PLETINCKX gesteld; DE RIDDER HOTTON belast

met het bevel over de aan het Korps toegevoegde ruiterij, terwijl voorts

als onderbevelhebbers werden aangewezen de Heeren FLEURY-DURAN,

JANSSENS, JEAN PALMAERT, Graaf DE BOCARMÉ, Graaf VAN

HOGENDORP en de Baron FREDERIK DE SÉCUS.

In den morgen van den 28^^®" werd met de benoeming van den

Baron EMMANUEL VAN DER LINDEN d'HOOGHVORST tot eerste

bevelhebber, de burgerwacht definitief georganiseerd; de Generaal

PLETINCKX werd toen tot tweede Commandant aangesteld.

Als herinnering aan de kleederdracht van de leden dier garde,

plaatsten wij in den tekst het portret van den Baron d'HOOGHVORST;

volledigheidshalve gaven wij ook de afbeeldingen van een ,,Officier Porte-

Drapeau de Ia Garde civique en 1830" en van een „garde urbaine deBruxelles."

Aan de burgerwacht komt de eer toe de oproerige bewegingen in

haren voortgang gestuit te hebben — zelfs schoot zij drie onruststokers

neer — geenszins beoogde zij echter de handhaving van het wettig gezag,

hetgeen o. a. hieruit kon blijken, dat zij niet alleen eerst de Fransche en

later de oude Brabantsche vlag van het Stadhuis deed wapperen, maar

dat zij zelve ook de rood—geel—zwarte kleuren aannam.

De oproerige beweging te Brussel begonnen, vond weldra navolging te Luik, Leuven, Ath,

Mons, Verviers, Brugge en Namen. Kleine samenscholingen waren aldaar spoedig eene aanleiding

tot het oprichten van Burgerwachten, die dezelfde herkenningsteekenen aannamen, welke door de

leden in Brussel werden gedragen. De Minister van Binnenlandsche zaken C. C. GHISLAÏN DE

LA COSTE had op eigen gezag de Gouverneurs der Provinciën gemachtigd tot het oprichten van

genoemde wachten vergunning te geven; naar het heette ,,tot ondersteuning der schutterijen in het

handhaven van 's Konings gezag."

„Garde Urbaine de Brux-ellc&.'
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ET verbazing had KONING WILLEM I op het Paleis het Loo uit den mond van
den PRINS VAN ORANJE de gebeurtenissen vernomen, die te Brussel hadden plaats
gegrepen.

Hevig vertoornd vaardigde ZIJNE MAJESTEIT dra bevelen uit om de bezetting van Brussel
met troepen en geschut te versterken, ten einde het oproer te dempen. Met den PRINS VAN ORANJE
keerde Z. M, den „aar 's Gravenhage terug, en teekende daar een Besluit, waarbij aan de

verlofgangers zonder onderscheid gelast werd onder de wapenen te komen.

De Staten-Generaal werden tegen den 13^^^" September in buitengewone zitting bijeengeroepen.

Voorts werden — zooals we reeds in ons algemeen overzicht vermeldden — de beide PRINSEN

naar de Zuidelijke Provinciën afgevaardigd, niet met onbeperkte volmacht, maar uitsluitend om met

ter hunner beschikking staande middelen personen en eigen-

'  dommen te beschermen en na een locaal onderzoek aan

Z. M. de meest geschikte maatregelen tot bedaring der

gemoederen voor te dragen.

Bij beschikking van den Directeur-Generaal van

Oorlog van den 27^^^" Augustus 1830 N". i werden bevelen

gegeven om de bij Besluit van den JuH 1830 N°. 87

bepaalde vereeniging van troepen in het Kamp van Zeist

niet te doen plaats hebben; tevens werd gelast dat uit

Gent, Antwerpen en Breda 4 bataljons Infanterie, 3 esca-

drons Huzaren, 2 escadrons Dragonders, benevens i Batterij

Veld- en i Batterij Rijdende Artillerie naar Brussel zouden

oprukken, om aldaar tot nader order gar zoen te houden.

Door den Majoor ALEXANDER R. P. C. R. E. DE CEVA,

Adjudant van den Admiraal en Kolonel-Generaal PRINS

FREDERIK werden de gegeven bevelen naar Brussel

overgebracht.

De PRINS VAN ORANJE, vergezeld van den Luitenant-Generaal Baron DE CONSTANT

REBECQUE, de Kolonels Graaf DE CRUCQUENBOURG en VAN LIMBURG STIRUM, begaf zich

den 28®^*^" Augustus omstreeks middernacht uit's Gravenhage naar Breda, alwaar ook PRINS FREDERIK

kort na hen aankwamc Beide PRINSEN vertrokken den uit Breda en brachten den daarop-

volgenden nacht te Merxem door; eerst den 30^^^^^ kwamen zij binnen Antwerpen, alwaar het bevel

gevoerd werd door den Luitenant-Generaal DAVID HENDRIK Baron CHASSÉ, Commandant in het
4*= Militaire Commando.

Na eenigen tijd in het Paleis te hebben vertoefd vertrokken de PRINSEN dienzelfden avond

naar Vilvoorde, waar reeds een gedeelte der troepen, onder bevel van den Commandant der 15®

Afdeeling DE LENS, verzameld was.
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E Vilvoorde werden de troepen den volgenden dag versterkt door 2 Bataljons Grenadiers,

het Instructie-Bataljon — sedert 8 Maart 1S30 aan de afdeeling Grenadiers toegevoegd —

en de Batterij Rijdende Artillerie N°. i, aangevoerd door den Kapitein T. E. DINAUX.

Het Portret van den Oud-Rijder, dat wij in onzen tekst opnamen, stelt hem voor in de uniform van Kolonel der

Artillerie en werd in het jaar 1898 aan de ,.Historische Verzameling" ten geschenke gegeven door den

I® Luitenant der Rijdende Artillerie F. H. UMBGROVE.

De Batterij N°. i was samengesteld uit de 4® Compagnie en telde behalve den Commandant

4 Officieren: de i® Luitenant T. G. T. V. Baron DE CONSTANT REBECQUE en de 2® Luitenants

C. G. A. VAN GORKUM, M. T. ELOUT en J. WOORTMAN SPANDAW, welke laatste den

17^" September door den i® Luitenant F. G. Graaf VAN LIMBURG STIRUM vervangen werd; voorts

uit 107 onderofficieren en manschappen, alsmede 89 rij- en 50 trekpaarden. Zij bestond uit 8 kanons van 6 tc.

De marschorder voor die batterij, eigenhandig op 29 Augustus 1830 geschreven en door Z. K. H,

PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN onderteekend, bevindt zich in het Museum en werd den

15^" Augustus 1887 door den toenmaligen i® Luitenant der Rijdende Artillerie J. W. P. VAN

HOOGSTRATEN, sedert bij Koninklijk Besluit van 18 December 1899 3^ benoemd tot Adjudant

in gewonen dienst van H. M. DE KONINGIN, aan de ,,Historische Verzameling" geschonken.

O

PRINS FREDERIK vestigde zijn hoofdkwartier te Vilvoorde. De aanmarsch van de strijd

krachten, welke tot versterking van het garnizoen in aantocht waren, werd door den Generaal VAN

BYLANDT aan het Stedelijk Bewind van Brussel bekend gemaakt; tevens deed hij het voorstel om

met behulp van die troepen den dienst van de burgerwacht weder over te nemen.
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. ... „1'attitude conciliatrice prise par une partie de la population autorisait encore rautorité militaire

a ne voir dans ce mouvement qu'une émeute peur la répression de laquelle il suffirait de montrer des

baionnettes. Mais lannonce de Tapproche des troupes répandu dans Bruxelles, exaspéra non seulement Ie

peupie mais encore tous les gardes bourgeois, qui virent dans cette mesure une réaction imminente. Partout

on criait aux armes, on parlait de fermer' des barricades a l'instar de Paris, on résolut de s'opposer

de vive force a lentrée des troupes, on voulait même prendre l'initiative en attaquant celles qui se

trouvaient encore devant les palais." (HYMANS Dl. II blz. 302).

De Baron d'HOOGHVORST gaf officieel aan de militaire overheid kennis van hetgeen er in

de stad voorviel. Zelfs nu nog had een krachtige houding van de militaire autoriteiten hoogstwaar

schijnlijk den toestand kunnen redden; daarvan echter geen speor. In overleg toch met de Generaals

WAUTHIER en ABERSON stelde de Generaal VAN BYLANDT een stuk op, waarin hij aan de

bevolking van Brussel bekend maakte, dat ,,met de voornaamste hoofden der gewapende burgerij

van Brussel was overeengekomen, dat de troepen die verwacht werden niet in de stad zouden komen."

Spoorslags werd een ordonnans-officier den in aantocht zijnde troepen tegemoet gezonden, teneinde hen

den marsch te doen staken.

Inmiddels was den Augustus in eene op initiatief van den Baron d'HOOGHVORST

bijeengekomen vergadering van een veertigtal Notabelen, allen mannen van invloed, besloten om een

commissie naar Z. M. DEN KONING af te vaardigen. Het Stedelijk Bewind weigerde om dit besluit

goed te keuren, daar het bezig was zelf naar aanleiding van de plaats gehad hebbende gebeurtenissen

een adres aan den KONING op te stellen. Desniettegenstaande volhardde de vergadering; een adres

van den volgenden inhoud werd door haar goedgekeurd.
O  Ö ö

„Sire,

Les soussignés, vos respectueux et fidèlcs sujets, prennent la liberté, dans les circonstances difficiles oü

se trouvent la ville de Bruxelles et d'autres villes du royaume, de députer vers votre Majesté cinq de ses

citoyens, M. M. Ie baron J. d'HOOGHVORST, Ie comte FÉLIX DE MÉRODE, GENDEBIER, FRÉDERIC
. DE SECUS, PALMAERT père, charges de lui exposer que jamais dans une crise pareille les bons habitants

ne méritèrent davantage 1'estime de Votre Majesté et la reconnaissance publique. Ils ont, par leur fermeté

et leur courage, calmé en trois jours 1'effervescense la plus menagante et fait cesser de graves désordres

Mais Sire, ils ne peuvent Ie dissimuler a Votre Majesté, Ie niécontentement a des racines profondes; partout
011 sent les conséquences du système funeste suivi par des ministres qui méconnaissent et nos voeux et

nos besoins. Aujourd'hui, maitres du mouvement, rien ne répond aux bons citoyens de Bruxelles que, si
Ia nation n'est pas apaisée, ils ne seront pas eux-mêmes les victimes de leurs efförts; ils vous supplient
donc, Sire, par tous les sentiments généreux qui animent Ie coeur de Votre Majesté, d'écouter leurs voix
et de mettre ainsi un terme a leurs justes doléances. Pleins de coafiance dans la bonté de Votre Majesté
et dans sa justice ils n'ont député vers vous leurs concitoyens que pour acquérir la douce certitude que
les maux dont on se plaint seront aussitót réparés que connus. Les soussignés sont convaincus qu'un des
mcilleurs moyens pour parvenir a ce but serait la prompte convocation des Etats-généraiix.

(Signé) Le baron EMMANUEL d'HOOGHVORST,
Commandant de la Garde bourgeoise, Ie baron Ch. d'HOOGHVORST, etc."



IJ.

Kanonnier i" klasse der Rijdende Artillerie omstreeks 1830.
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ENOEMDE Commissie nam voorts nog op zich om de voornaamste wenschen van het volk,

in veertien Artikelen vervat, ter kennis van Zijne Majesteit te brengen, en 's KONINGS belofte

te vragen voor hunne vervulling. Zij aanvaardde op den Augustus de i*eis naar s Graven-
hagêTna eerst Merxem aangedaan te hebben, alwaar zij door de PRINSEN in gehoor werd ontvangen.
Hunne Koninklijke Hoogheden kwamen dientengevolge eenigszins meer volledig op de hoogte van de
grieven der opstandelingen.

Den 31^^^^ Augustus hield de PRINS VAN ORANJE te Vilvoorde een wapenschouwing, tot welker
bijwoning bij monde van den Graaf VAN CRUCQUENBOURG de te Brussel verblijf houdende Hertogen

VAN AREMBERG en URSEL werden uitgenoodigd; tegelijkertijd werd aan den Eerste-Commandant

der Bmgerwacht de last overgebracht, om zich in het Hoofdkwartier des PRINSEN te vervoegen.
d'HOOGHVORST verscheen, doch niet onverzeld; met hem kwamen de Oud-Majoor der

Rijdende Artillerie Baron VAN DER SMISSEN, die met den rang van Tweede-Commandant der

Burgerwacht bekleed was, de Ridder HOTTON, die eene wacht te paard aanvoerde, de Graaf VAN
DER BURCH, ROUPPE, de Oud-Maire uit den tijd van het Keizerrijk en de Advocaat SYLVAIN

VAN DE WEVER, die eenmaal geroepen zou worden om als diplomaat een groote rol in het

Koninkrijk te vervullen.

Aanvankelijk werd slechts de Baron d'HOOGHVORST door de PRINSEN ontvangen, aangezien

alleen hij was ontboden; mondeling verwittigde HH. KK. HH. den Commandant-en-Chef van hunne

voornemens. Later werd ook de Heer ROUPPE tot het onderhoud toegelaten; den Oud-Maire voegde

de PRINS VAN ORANJE de woorden toe: connaissez sans doutc ie code pénal; voiis portez

dans V20n qnarticr géiiéral des coulenrs illcgales et je pojirrais' . . .. ,,Prince" — antwoordde de afge

vaardigde — ,,ces qouleurs sont celles de la bourgeoisie que j'ai l'honneur de représenter, eest une

marqué de patriotisme et non de rébellion; la députation s'est rendue en toute confiance auprès de

vous; et du reste . . . ." Hier werd het gesprek afgebroken.

Was de toon misschien een oogenblik minder zacht geweest, toch wilden de PRINSEN niet,

dat aan het onderhoud, hetwelk geruimen tijd geduurd had, een onjuiste strekking zou worden toe

gedicht. Zij teekenden daarom een stuk van den volgenden inhoud:

„ Vans ponvez dirc a la brave bourgeoisie de Britxelles que les princes sont d laporte

de cette résideuce royale^ et ouvreut leiirs bras d tons ceux qui veulent venir d etix. Ils sont

disposés d entrer dans la ville, entourés de cette même bourgeoisie et suivie de la force mili

taire destinée d la soidager dans Ie pénible service de surveillance q7ie cette bourgeoisie a

7'empli jnsqud ce moment^ dés q7t-c des couleurs et des drapeanx q^d ne S07itpas légaux a^iront

cté déposés, et que les insignes quuiie imdtitude égarée avait fait disparaitre^ pourront

etre replacés.

(Signé) GUILLAUME, PRINCE d'ORANGE.

FRÉDÉRIC, PRINCE DES PAYS-BASI
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A het stellen hunner handteekening deden de beide Vorstenzonen de geheele Deputatie

tot zich komen; diepe ontroering lag in de woorden van den PRINS VAN ORANJE,

toen hij het geschrift overhandigde en zeide;

^^God behoede U en Hij lelde U 07n de stem der Rede ie hooren. Ik heb gedamiivatmijnplichtivas!'

Het antwoord door de afgevaardigden den inwoners van Brussel bekend gemaakt verwekte

eene groote opgewondenheid onder het volk. Nog vermeerderde de agitatie door het bericht dat

de PRINS VAN ORANJE slechts gezonden was om wenschen aan te hooren, niet om deze in te willigen.

Plotseling kreeg eene gedachte, die tot hiertoe velen als droombeeld voor oogen had gezweefd,

meerdere vastheid: de gedachte n.l. aan eene splitsing van het Staatsbestuur zonder scheuring van het Rijk.

„ . . . . Alors une foule immense se précipita vers les portes de Laeken, de Schaerbeek et de

Louvain. En un instant des arbres furent abattus, des charrettes mises en réquisition, des tonneaux,

des caisses, apportés de toutes parts, les rues dépavées, des barricades élevées a tous les débouchés

et dans toutes les rues de la ville. La nuit entière fut employée a consolider ces travaux; on s attendait

a ce que les troupes voulussent entrer Ie lendemain matin, et Ion faisait des préparatifs pour les recevoir."

Onmiddellijk werd besloten om nieuwe afgevaardigden te zenden, ten einde de PRINSEN te

bewegen het voornemen tot een gewapenden intocht te laten varen.

Deze Commissie, later gevolgd door de Gezanten van Oostenrijk en Spanje, Graaf VON MIER

en Ridder ANDUAGA, begaf zich naar het hoofdkwartier; in helle kleuren schilderden zij de opge

wondenheid van het gepeupel; het binnenrukken der troepen — dus beweerden zij — zoude Brussel

het tooneel doen zijn van een verschrikkelijk bloedbad. Mochten daarentegen de PRINSEN er toe

besluiten om zonder krijgsmacht in de stad te komen, dan zou volgens hunne verzekering de orde

terstond hersteld zijn.

En ziet, de PRINS VAN ORANJE, waardig telg uit het Geslacht van Helden, aarzelt geen

oogenblik zijn leven te wagen, waar het bloed der bevolking hierdoor gespaard zal worden!

Als de afgevaardigden te middernacht binnen Brussel's muren terugkeeren, brengen zij de

tijding mede, dat 's KONINGS Zoon den volgenden dag, slechts door zijnen Staf vergezeld, de
opgestane stad zal binnentreden
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N clen vroegen morgen van den September werd aan de inwoners van

Brussel de volgende Proclamatie bekend gemaakt.

,,S. A. R. Ic PRINCE cVORANGE viendra aujourd'hui avec son

état-major seulenient et sans troupes; 11 demande que Ia garde bourgeoise aille au devant
de lui. Les députés se sont engagés a la garantie de sa personne et a la liberté qu'il

aura d'entrer en ville avec la garde bourgeoise ou de se retirer s'il Ie juge convenable."

De volgende „Ordre du jour" werd daarop uitgegeven:

,,M. M. les chefs de sections sont invités a se rendre aujourd'hui a six heures

précises avec toute leur section, en armes et dans la lueillezLre tenue^ sur la place de

THótel de Ville, oü ils se rangeront en bataille sur des rangs, pour aller a la rencontre

de S. A. R. Ie PRINCE d'ORANGE.

,,0n laissera une faible garde a chaque porte."

Op het bepaalde uur verzamelde zich de burgerwacht op de markt voor het

Raadhuis: de onderafdeelingen uit de voorsteden Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode en

Saint-Gilles hadden de gegeven orders stipt opgevolgd. De geheele wacht, ongeveer

8000 man sterk, getooid met de Brabantsche kleuren, welke ook op hunne wapperende

vaandels schitterden, trok den PRINS tegemoet.

Bont was hunne kleeding, bont de bewaping: geweren, pieken, zeissen, ja zelfs

slachtmessen ontbraken niet. Nabij de poort van Laeken werd halt gehouden en
schaarden zich de afdeelingen langs den weg, die Z. K. H. zoude volgen.

Te tien uur in den morgen had 's KONINGS oudste Zoon afscheid genomen van
PRINS FREDERIK, die zijne aanvankelijke begeerte om mede naar- Brussel te gaan
had weten te beheerschen in de overweging, dat op zijne schouderen de taak rustte om de
troepen aan te voeren, wanneer zulks tot hulp zijns Broeders wellicht noodig mocht wezen.

Nog heeft het middaguur niet geslagen als de PRINS VAN ORANJE voor de
brug van Laeken verschijnt. Daar zendt hij zijn zwak escorte van acht dragonders,
dat hem tot hiertoe geleid heeft, terug.

Alleen een kleine Staf zal den PRINS volgen. Daar merken we op den Luitenant-
Generaal Baron DE CONSTANT REBECQUE, die aan 's PRINSEN zijde reeds zoo
menig gevaai getrotseerd iieeft, en nog zoo menig blijk van zijne onwankelbare trouw
geven zal. Voorts de beide Adjudanten van Z. K. H., den Markies d'ASSCHE, den
Kolonel JEAN FR.WgOIS Graaf DUMONCEAU, den Kolonel Graaf DE CRUCQUEN-
BOURG, den Majoor OTTO JAN HERBERT Graaf VAN LIMBURG STIRUM en den
Kamerheer der KONINGIN, ADOLF Baron SIRTE.MA VAN GROVESTINS, welke
laatste in burgerkleeding is.

Zelf draagt de PRINS de Generaalsuniform van het Nedcrlandsche leger.
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NDRUKWEKKEND schouwspel, die intrede van den PRINS, schier alléén in de oproerige

stad. Waarlijk daar behoort een onverschrokken moed toe — zegt een onzer geschied

schrijvers terecht — om zoo leven en eer bloot te stellen, alleen om de rampen van den

burgerki-ijg van het Vaderland af te wenden ̂ en zelfs wanneer de geschiedenis niets anders dan dit

feit van den lateren WILLEM II had geboekt, zou dit alleen volstaan om zijne ridderlijke geaardheid

naar waarde te doen huldigen. Wij meenden, dat dit plechtig oogenblik in de historie van Nassau

en de historie van Nederland, ook ons werk moest sieren

Helaas, de groote genegenheid, die de PRINS zich in de Zuidelijke Provinciën verworven had,

bleek onvoldoende om de hevig beroerde gemoederen tot kalmte terug te doen keeren, onvoldoende

om de opgezweepte hartstochten te bedaren, om den burgeroorlog te bezweren.

De Laeken-Poort, slechts toegang gevende aan een enkelen ruiter tegelijk, wordt doorgetrokken

en sluit zich achter 's PRINSEN gevolg. Een tweetal afdeelingen der burgerwacht nabij de poort

opgesteld geven het Vorstelijk eerbewijs, de trom roffelt „pas un cri ne fut proféré."

De PRINS inspecteert den troep en vervolgt zijnen weg, voorafgegaan door eene eerewacht

te paard; hevig treffen hem de geduchte toebereidselen tot eene hardnekkige straatverdediging.

Daar nadert men de P/ace cTA7ivers"\ eene onafzienbare volksmenigte omstuwt den geliefden

Oranjetelg en begroet hem met de kreten: ,,Vive Ie Prince! Vive Ia liberté!" Z. K. H. ontbloot het

hoofd en roept uit: mes amis^ vive la liberü^ mats dites avec moi^ Vive Ie RoiP Zwak worden

deze woorden door slechts enkelen herhaald, weldra door kreten van afkeuring overstemd. Geven

wij verder het woord aan den Heer LOUIS HYMANS.

,,Le cortège se remit en marche: un morne silence règiiait sur son passage. A la place de

l'Hótel de Ville, Ie prince s'arrêta un instant et s'adi'essa de nouveau au peuple. Son émotion était

visible; il assura que Ie roi ne ferait attaquer ses sujets par ses troupes et de nouveau invita a crier,

Vive Ie Roi. Cette tentative fut encore inutile. Etrange réception! A travers des rues dépavées, par

les carrefours hérissés de barricades, parmi les flots d'un peuple défiant, au milieu d'un lugubre silence

que troublaient par intervalles des cris menagants, Ie prince, naguère Tidole des Beiges, s'avangait

courageux mais ému, ne sachant s'il était négociateur ou otage. Un moment il se crut menacé, et

prés de la rue de Ruysbroek il donna de Tépéron a son cheval qui Ie transporta au' galop jusqu' a

son palais."

Het sloeg drie uur toen de PRINS met zijn gevolg de Vorstelijke Woning binnenreed. Daar

wachtten hem enkele der aanzienlijkste ingezetenen. Na eene korte begroeting wendde Z. K. H.

zich tot de troepen die op de binnenplaats stonden, betoonde Hoogstdeszelfs tevredenheid over hun

gehouden gedrag en bedankte de Generaals VAN BYLANDT en WAUTHIER.
O  ö ö

Geestdrift straalde in de oogen dier dapperen, toen zij weder den beminden aanvoerder voor

zich zagen, dankbaarheid over het lot dat hem gespaard had te midden van de doorgestane

gevaren.
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HANS kwamen ook de hoofden der burgerwacht en de afgevaardigden, op wier verzeke

ringen de intocht geschied was, op het Paleis aan; tegenover hen gaf de PRINS lucht aan
zijn overstelpt gemoed: ^^Que voulcz-vous? Unc vevolutio7i? La chutc de la dynastie? ,

met deze woorden wendde zich Z. K. H. tot den Baron dHOOGHVORST. ,,Non Monseigneur

antwoordden verscheidene officieren ,,nous ne voulons pas de révolution et nous voulons Ie maintien

de la dynastie; nous ne demandons que la réparation de nos griefs . . . .
,,Aif ces cocardes, et ces rubans que vous portez a vos boutonnih'es que signifient-ils?'' ,,Ce sont

des signes de ralliement" was het antwoord van den Majoor MOYARD. ^^Couleurs révolutionnaires
messieurs^ hernam de PRINS, ̂ ^déposez-les?'

De Baron d'HOOGHVORST betuigde zijn leedwezen over de onwelvoegelijke houding van

het volk, bij welke woorden de HERTOGEN VAN AREMBERG, VAN URSEL en nog anderen

zich aansloten; zij gaven de verzekering dat het gebeurde slechts het werk was van enkele raddraaiers

en vreemd gespuis.

Spoedig kreeg daarop 's PRINSEN goedhartigheid weder de overhand over zijne billijke

verontwaardiging, en noodigde hij eenige der Notabelen, die om hem heen geschaard waren uit om'

met hem te raadplegen, over de middelen waardoor aan dien stand van wanorde een einde zou kunnen

worden gremaakt.

Nog was zijn vertrouwen op de goede gezindheid der meerderheid van Brussel's bevolking niet

geschokt, nog meende de PRINS, dat eene poging om de verdeelde gemoederen weder saam te

brengen nog zoude slagen; zulks bleek overtuigend uit de volgende Proclamatie, welke op denzelfden

avond werd afgekondigd:

^yHabitants de Bruxelles^

ye me suis rendu avec conjiance au milieu de vous. Ma sccuritc est compléte, garantie

qiielle est par voire loyaute. O est d vos soins qu'on doit Ie r établissement de Pordre; je me

plais d Ie reconnaitre et a vous en remercier au nom du roi. yoignez-vous d moi pour

consolider la tranquillité, alors aucune troupe lientrera en ville et de concert avec les autorités.,

je prendrai les mesures nécessaires pour ramener Ie calme et la conjiance.

Une commisson composée de MM. Ie duc d' URSEL, président VAN DER FOSSE,

gouverneur de la province, DE WELLENS, bourgmesire de Bruxelles, EM. VAEF DER

LINDENd'HOOGHVORST, commandant de lagarde bourgeoise, Ie général d'AUBREMÉ,

KOCKAERT, membre de la régencc, Ic duc EAREMBERG, (qui a bien voulu d ma

prihre coopérer d cette tdche), STEVENS, membre de la régence, secrétaire, est chargée de

me proposer ces mesures.

Elle se réunira demain, 2 Septembre d g heures au matin d mon palais.

(signé) G VILLA UME, P RIN CE PO RANGE.

Bruxelles, Ie C Septembre /8jo."
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I NDERDAAD was de uitwerking dier woorden bovenmate gunstig. Wel hadden voor

het Paleis nog eenige samenscholingen plaats, ̂  doch tengevolge van de door den
Baron d'HOOGHVORST genomen maatregelen verspreidde zich de menigte allengs en ging

de nacht boven verwachting rustig voorbij. Den volgenden morgen vergaderde de Commissie ten
paleize; de PRINS was bij een gedeelte der beraadslagingen tegenwoordig, maakte s middags eene
wandeling in den tuin en noodigde de leden der Commissie aan zijnen disch.

Inmiddels was de kentering ten goede reeds spoedig geweken-, nieuwe hevige beroering had

zich van de bevolking meester gemaakt. In den afgeloopen nacht waren de Afgevaardigden uit de
Noordelijke Residentie wedergekeerd.

Uittreksels van het verslag van hun onderhoud met den KONING waren alom in de stad aan-

o-eplakt, zij lieten geen de minste hoop op inwilliging van datgene^wat men door het oproer had
willen afpersen. Van alle zijden overstroomden gewapende benden de stad en voegden zich bij de
opstandelingen. Een driehonderdtal Luiksche vrijwilligers trokken binnen, twee stukken bespannen
o-eschut en verscheidene kisten geweren met zich voerende.

Het oogenblik was aangebroken, dat de PRINS eene laatste samenkomst had met de commissie,
uit welker boezem thans de mededeeling kwam, dat het de wensch was van allen — naar men

verzekerde door het geheele Belgische volk gedeeld — tot eene administratieve scheiding van de
beide groote deelen des rijks te geraken, onder het Oppergezag van het regeerend Stamhuis.

De PRINS beloofde dezen wensch aan den KONING kenbaar te maken, en gaf daarop het

voornemen te kennen Brussel te verlaten.

Van zijn gevolg vergezeld en begeleid door de Burgerwacht te paard verliet Z. K. H. in den
namiddag van den derden dag na zijne komst te omstreeks half drie ure de stad, met den last aan
het garnizoen om onmiddellijk na zijn vertrek de stad te ontruimen. De zending was mislukt, de
koene daad mocht slechts eene ijdele poging zijn geweest!

Den vierden September 's avonds ten acht ure kwam de PRINS weder binnen Rotterdam terug,
waar eene uitbundig juichende menigte hem begroette, de paarden van het Vorstelijk rijtuig afspande
en Z. K. H. in triomf door de straten voerde. Twee uren later bereikte de PRINS s Gravenhage.

i

i
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ORT na het vertrek van den PRINS VAN ORANJE waren de troepen uit

Brussel afgemarcheerd: in den namiddag van den 3^^" September te vier

ure stonden zij in Vilvoorde. De in opstand zijnde stad bleef geheel aan

zich zelve overgelaten.

Toch vreesde de Regeering, dat de nabijheid der krijgsmacht aanleiding mocht geven

tot hernieuwde uitingen van bitterheid van de zijde der opgewonden bevolking; het was

daarom, dat eenige dagen later gelast werd door de gezamenlijke troepen nog meer

achterwaarts eene stelling te doen innemen.

Den 7^^^" September werd de terugtocht op Mechelen aanvaard. PRINS

FREDERIK vestigde zijn hoofdkwartier te Antwerpen. Ook de troepen onder de bevelen

van den Generaal CORT-HEYLIGERS, die aanvankelijk bestemd schenen voor Luik,

waar de opstand dagelijks meer veld won, werden in de omstreken van Maastricht tot

werkeloosheid gedoemd.

,,Dit zwichten, of althans terugtreden voor muitelingen" — zegt Mr. J. VAN

LENNEP in zijn werk voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland^^ — ,,gaf

aan dezen tijd zich te wapenen, deed de welgezinden den moed ontzinken, ontnam aan

den soldaat zijn zelfvertrouwen, en bevorderde in de Belgische steden de vestiging

van het onwettig gezag." Inderdaad vermeenen wij, dat — mogen er al redenen

geweest zijn, die verklaring geven van de wijze waarop door het wettig gezag in de

zware Septemberdagen van 1830 gehandeld werd — moeilijk anders dan een streng

oordeel daarover kan worden uitgesproken. Ten slotte, ja, is men tot den aanval op

Brussel overgegaan; maar toen was het geschikte oogenblik daartoe voorbij. . . .

Alvorens nu tot de beschrijving der toenmaals plaats gehad hebbende Krijgsveirich-

tingen over te gaan, moeten wij, voor het goed verband der zaak, nog een blik slaan

op de gebeurtenissen, welke sedert het teruggaan onzer troepen, op staatkundig gebied

waren voorgevallen.

De indrukwekkende rede, waarmede KONING WILLEM I den 13'^®'^ September de
\

buitengewone Vergadering der Staten-Generaal opende, en waarin o. a. de woorden

voorkwamen:

y^Remonter aux catcses de ce gni s'est passé^ eyi exa7niner avec vos nobles etpuissantes

seigneuries Ie véritable caractère^ la tenda^ice et les snites probables^ est 7noins urgent

dans rintérèt de la pafrie gne de chercher les moye^is de rétablir Rordre^ la trafiguillité

et V€77ipirc des lois y non seulement pour Ie moment ̂ fnais d'itne manière assurée et

durable' bracht in de Belgische steden groote ontroering te weeg. Nog thans gewaagt

een Belgisch schrijver van dit staatstuk:

„Cetait Ie manifeste de Ia royauté absolue contre Ia liberté des peuples."
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LOM verspreid onderging dit Koninklijk woord hetzelfde lot als de Proclamatie van

den 5^®" September, waarin de door den PRINS VAN ORANJE uit Brussel overgebrachte

verzoeken naar de Vergadering der Staten-Generaal werden verwezen: beide werden

openlijk in de straten verbrand.

In de buitengewone Vergadering der volksvertegenwoordiging werd beraadslaagd, of er nood

zakelijkheid bestond tot eene wijziging van de nationale instellingen over te gaan, en tevens of het

wenschelijk ware verandering te brengen in de bepalingen van grondwet en tractaten, welke de betrek

kingen tusschen de twee groote afdeelingen van het rijk regelden. Beide vragen werden met een

kleine meerderheid in toestemmenden zin beantwoord; te vergeefs hadden de afgevaardigden van de

Noordelijke gewesten het ontijdige en gevaarlijke van eene beraadslaging over de voornoemde punten

aangetoond, en er op aangedrongen zich liever tot een spoedig dempen van den opstand te bepalen.
De toestand werd bij elk oogenblik meer en meer gespannen. Terwijl men in de Staten-Generaal

over eene eventuëele scheiding bleef beraadslagen, breidde zich het vuur van den opstand over gansch

België uit, vloeiden der oproerige hoofdstad van alle zijden hulp en gewapende onderstand toe; werd

de taal, die zich deed hooren, vooral in de club „de centrale vereeniging" hoe langer hoe meer revo-

lutionnair, en bleek de „commission de sureté publique" ten eenenmale onmachtig om de rust te herstellen.

Eindeloos was de reeks van versperringen en van gebarricadeerde woningen, die in de straten

het aanzijn hadden gekregen; steeds werd voortgegaan nieuwe maatregelen te treffen tot afwering
van een mogelijken aanval.

Den 20^'^" September werd de Commissie van veiligheid van haar gezag vervallen verklaard

en de Burcferwacht ontbonden.
O

Reeds voordat deze betreurenswaardige toestand in de hoofdstad intrad, hadden de aanzien

lijksten onder de welgezinde inwoners afgevaardigden naar PRINS FREDERIK en naar 's Gravcnhage

gezonden om de tusschenkomst der gewapende macht ter beteugeling van het gemeen in^te roepen.
Ook de Belgische leden der Staten-Generaal drongen hierop bij den KONING aan. Naar aanleiding

van dien ontving PRINS FREDERIK op 20 September den last om eene sterke bezetting in Brussel

te brengen tot steun van de goedgezinde bevolking en tot herstel van het wettig gezag.

Het oogenblik zou weldra aanbreken, waarop het Korps Rijdende Artillerie nieuwe regelen
in hare annalen mocht nederschrijven. Met de bij Antwerpen saamgetrokken troepen zou het ten

aanval oprukken.

f
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AT was er inmiddels bij het Korps voorgevallen sedert de Rijdende Batterij

N°. I (DINAUX) uit Breda naar Antwerpen was vertrokken.

Volgens den sterktestaat van den Augustus 1830 telde het Korps

op dien datum behalve de officieren, onderofficieren en korporaals, 235 kanonniers
1*= klasse, 402 kanonniers 2" klasse en 405 miliciens.

De Majoor KRAMMER, in garnizoen te 's Hertogenbosch en die was aangewezen

om het bevel te voeren over een Batterij Rijdende Artillerie, welke aan de oefeningen

in het Kamp van Zeist zou deelnemen, ontving nu op last van PRINS FREDERIK het

bevel om zijne batterij te formeeren en naar Antwerpen te vertrekken.

De batterij was samengesteld uit de 5' Compagnie en kreeg 2 tot nummer.

Zij werd gecommandeerd door den Kapitein J. P. GIRARD DE MIELET Baron VAN
COEHOORN en was bij het verlaten van Breda sterk 4 Luitenants: de 1^ Luitenants

T, J. PRINSEN, M. G. VAN RADEN, D. Baron TINDAL en de 2= Luitenant W. A.
SODENKAMP; voorts i chirurgijn, i adjunct-paardenarts, 81 onderofficieren en man

schappen, 28 stukrijders, 81 rij- en 56 trekpaarden. Zij bestond uit 4 kanons a 6 en

4 houwitsers van 15 d»",, waarvan er 2 bestemd waren om tegen 2 kanons a 6 ® van

de Batterij Rijdende Artillerie N". i te worden verwisseld.

Ook de Batterijen N°. 3 en 4 kregen spoedig daarop den last om zich bij het
te Antwerpen verzamelde leger te voegen.

De eerste was samengesteld uit de 2® Compagnie: de rechter halve Batterij telde
4 kanons a 6 en stond onder bevel van den Kapitein J. KOPS; toen zij uit *s Hertogen

bosch vertrok waren de 1^ Luitenant F. F. J. H. Baron VAN HEECKEREN VAN DE

CLOESE en de 2^ Luitenant A. F. DONNY bij haar ingedeeld. De andere halve Batterij

werd te Breda gereed gemaakt. In haar geheel verliet zij laatstgenoemde stad op den
i'^" September: hare gezamenlijke sterkte bedroeg op 19 September 119 hoofden,
waaronder 5 officieren. Behalve de reeds vermelde waren bij de Batterij ingedeeld, de
i^ Luitenant C. W. VOET en de 2*^ Luitenant J. G. A. GALLOIS. Zij was bewapend

met 6 kanons a 6 eii 2 houwitsers van 15 d'".

De Batterij N". 4, sterk 102 onderofficieren en manschappen, 77 rij- en 48 trek
paarden was eerst den 10^^^=" September samengesteld, en wel uit de 7® Compagnie,
terwijl zij voorzien was van materieel — hetzelfde als dat der overige Rijdende
Batterijen — uit het Magazijn van Oorlog te Geertruidenberg.

Zij werd gecommandeerd door Kapitein W - Baron BENTINCK TOT N\ENHUIS
en bezat aan officieren de i^ Luitenants E. VAN DER OUDERMEULEN, J. WICHER-

LINK, JiiR. T. F. LYCLAMA a NYEHOLT en den 2^ Luitenant W. P. J. MAES, die
echter reeds den 13®" tengevolge van ziekte door den 2® Luitenant Jhr. \\. P. J.
BARNAART vervangen was.
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P bevel van den Luitenant-Generaal Baron CHASSE vertrok voornoemde Batterij den

14'''=" naar Antwerpen. Gelijktijdig met haar vertrokken uit Breda nog 29 manschappen

bestemd tot het voltallig maken van het personeel der Batterijen N°. i, 2 en 3.

Behalve de munitiën, welke in de voertuigen onmiddellijk waren medegevoerd, werden door de

zorg van den Commandant der Rijdende Artillerie, den Luitenant-Kolonel P. R. FALTER in de maand

September nog verzonden: „1200 patronen met kogels a 6 iooo blikken doozen tot idem, 1000

patronen tot idem, 300 gevulde granaten van 15 d*" met daartoe benoodigde en gevulde patronen,

600 patronen tot granaten met 1,05, 03, 0,25 en o.io kruid en 6520 slagpijpjes." Den 22^^®" September

kon voorts nog bij het depót te Breda beschikt worden over: „2560 patronen met kogels a 6 a

2052 blikken doozen a 6 1233 patronen tot kogels a 6 521 opgekloste granaten voor houwitsers

van 15 d"", 40 blikken doozen voor idem, 305 patronen van i S voor idem."

Voordat de Batterijen Breda verlieten had de Korps-Commandant haar toegeroepen:

,,/yè twijfel er niet aan of alle officieren zullen hun best doen om de eer van ons Korps op

te houdend

Dat vertrouwen zou niet worden beschaamd

De Luitenant-Kolonel FALTER zelf bleef te Breda achter. Nadat de vier Batterijen naar het

leger waren vertrokken, werden bevelen gegeven om de te 's Hertogenbosch in bezetting liggende

Compagnieën op het depot te dirigeeren; tengevolge daarvan kwam in den loop der maand September

uit die vesting de Rijdende Artillerie ter sterkte van 6 officieren, 14 onderofficieren en 255 korporaals

en manschappen te Breda aan.

Daar heeft het detachement onder de bevelen van den Korps-Commandant medegewerkt tot

het in staat van verdediging brengen der vesting,

In de Mémoires van den Kapitein VAN COEHOORN lezen wij aangaande de eerstvolgende

gebeurtenissen na het vertrek der Batterijen:

„A midi je regus Tordre de marche, deux heures plus tard je sortis avec une belle batterie de Bois-

le-Duc. Le soir nous couchames a Tilbourg, Ie lendemaiii a Bréda et Ie surlendemain nous entrions dans

la Citadelle d'Anvers. Malheureusement par le succès de mouvement combiné de Tarmée nous restames

trop longtemps dans 1'inaction et a Anvers et plus tard a Malines, au lieu de combattre ou de pousser la

chose a fond on s'amusa a parlementer avec les insurgés.

„Une nuit cependant je crus qu'on avait Tintention d'en vouloir finir, on m'éveilla a deux heures et

je regus l'ordre de marcher avec une deml-batterie sur Louvain accompagné d'un escadron de lanciers et de

I'infanterie de Louvain, dont les insurgés venaient d'expulser la garnison. A six heures nous nous trouvames

devant la ville ou tout reposait, rien ne parut plus simple que d'entrer dans la ville et l'occuper militaire-

ment; il n'en fut rien et alors nous nous arrêtames devant la porte. Sentant la faute je me rendis auprès

du général pour le persuader de continuer la marche et lui proposais sur le peu de confiance qu'il semblait

avoir sur I'infanterie, de faire descendre de cheval les lanciers et mes canonnierstant je pourrais me passer pour

le seivice des pièces, et d'entrer la lance et le sabre au poing dans la ville rebelle. Peu a peu tout se mit en

mouvement dans rintérieur, les remparts se garnirent d'hommes armés et le coup de main se trouva manqué.
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L'occupation de Ia ville me semblait d'autaiit plus urgente que toute communication se trouva ainsi

interrompue de fait entre Liège et Bruxelles, foyer de rinsurrection; mais toutes mes instances n'abou-

tirent a rien et lorsqu'enfin j'obtins la permission d'öuvrir Ie feu et de provoquer par cela Ie combat,

Tordre vint de neus retirer. Le général partit et rinfanterie fit sa retraite si précitammant que les insurgés

enhardis sortirent et se seraient peut-être rendu maitres de mes pièces si dans ce moment de crise je ne m'étais

rendu auprès du Colonel command' l'infanterie prétendant être venu a lui de Ia part du général pour faire

avancer ses tirailleurs. Mes pièces se trouvaient ainsi entièrement dégagées et hors de daiiger d'étre coupées.

Je me retirais avec le reste en bon ordre et nous retournames a Malines pour rentrer dans notre mortelle apathie.

,,Un jour je fus appelé a un conseil de guerre; on me fit connaitre la demande d'un officier supérieur

d^infanterie, qui me désirait auprès de lui afin de diriger une tête de pont a Sas van Campenhout avec Ie

but de défendre ce pont. Je pris la liberté d'éniettre une opinion toute contraire; d'après mon idéé, il

ne fallait pas faire tant d'ostentation devant une insurrection aussi mal organisée et viser plutot a donner

une bonne legon; que d'abord un ouvrage ne retiendrait pas les individus qui ne se trouvaient pas dans

la même obligation qu'iine armée et pouvaient passer partout ailleurs; qu'il fallait plutót les attirer en dega

du caiial et du pont en attendant qu'ils se ramassent en masse pour ensuite tomber dessus, les passer au

fil de l'épée ou les noyer dans le canal. On me demandait si j'osais signer qu'on fit part de cette opinion

au PRINiCE, et je répondis que rien ne me serait plus agréable, mais pour eet acte de vigucur 011 n'était pas

mur et on ne fit rien. Enfin sonna l'heure qu'il fallait agir, nous eümcs 1'ordre de marcher sur Bruxelles."

In het „Journaal van J, Ph. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN, Kapitein

Command' der 2= Rijd. Batterij", door hem bijgehouden van af 3 September 1830 tot en met den

30^^™ d.a.v., vinden wij de voornoemde gebeurtenissen door hem uit een zuiver artilleristisch oogpunt

beschreven. Wij vonden daarin aangaande het gebeurde van 3 tot 20 September, den dag waarop

de troepen zich in de richting van Brussel in beweging stelden, het volgende opgeteekend:

„3 September 1830. Op heden hebben wij omstreeks 3 uur des morgens moeten inspannen ten einde

eene mobiele colonne te begeleiden gedirigeerd wordende op Leuven. Omstreeks 800 pas van de stad

genaderd zijnde, heb ik de eerste sectie in batterij gesteld op den weg zelve, de tweede links en rechts

van den weg. Nadat eenige onderhandelingen hadden plaats gehad tusschen den kommandeerenden Generaal

en de oproerlingen is ons door laatstgenoemden het intrekken der stad stellig geweigerd en zijn wij door

geweerschoten begroet geworden, die echter geen noodlottige gevolgen hebben gehad maar mij gewaarborgd

omtrent de koelbloedigheid en goede wil onzer kanonniers.

„De bedekking wijkende nadat zij de oproerlingen weder in de stad hadden gejaagd, oordeelde ik

het noodzakelijk de links en rechts van den weg opgestelde stukken insgelijks terug te trekken op de

chaussée, aangezien het terrein niet toeliet dezelve langer te longeeren, en deze beweging te dekken door
de eerste sectie. De tirailleurs insgelijks terugtrekkende heeft de laatstgenoemde sectie insgelijks deze

beweging moeten volgen en heb ik dezelve wederom op duizend passen in batterij gesteld; ofschoon wij
ook hier door het geweervuur bemoeijelijkt werden heb ik mij dit moeten laten getroosten daar dit het
laatste punt was hetwelk ons eene positie voor het geschut opleverde, ik heb daar stand gehouden totdat
eene stellige order van den PRINS ons terugriep naar de brug bij Kampenhout alwaar de Generaal TRIP
mij goedgunstiglijk toestond met de halve batterij naar Mechelen te retourneeren. Twee gedrukte paarden
waren de eenige resultaten van dezen dag nadat wij genoegzaam twintig uren onder de wapenen waren geweest.
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„4 September. Heden is de rechter halve batterij alhier aangekomen in den best mogelijken staat en
door mij aan de Brusselsche poort onder dak gebracht en is mijn advies gevraagd omtrent de noodzakelijk
heid van eene sectie te plaatsen aan de Kampenhoutsche brug.

„Ik heb vermeend hierop te moeten antwoorden dat die post naar mijn inzien te sterk was om

gemakkelijk geforceerd te worden, dat de gesteldheid van het terrein links en rechts van de weg de

schoonste repli-stelling voor eene retireerende infanterie opleverde en dat inplaats van de paarden te

extenueren en bovendien de manschappen te demoraliseeren door niet dadelijk te mogen vuren indien de

insurgenten in macht zich vertoonden, ik het beste vond altijd eene sectie ingespannen in het park te
laten die dan bij eene wezentlijke attaque, als wanneer iedere verdediging legaal werd, dadelijk in draf de

korte distantie gedekt door cavalerie konde doorloopen, zich in batterij stellen en het offensive hernemende,
de insurgenten met succes op de brug van Kampenhout konde terugwerpen, alwaar zij of hunne vernietiging

in het water, afgesneden door onze infanterie, of in ons schrootvuur zouden vinden; dat ik hierdoor geloofde

een goeden indruk op de insurgenten te maken en de paarden in staat te houden om naderhand die

strategische bewegingen te kunnen verrigten die misschien noodzakelijk zouden worden.

„5 September. Op het appèl van 10 uur alles present, de paarden in goeden staat, de linker halve

batterij geheel gelogeerd aan de Leuvensche, de rechter aan de Brusselsche poort.

„6 September. Geen nieuws.

„7 September. Bij de aankomst van den Generaal SCHUURMAN is het noodig geoordeeld de

batterij te verplaatsen naar de Antwerpsche poort, ten dien einde heb ik nog 's avonds de localiteit opgenomen
alsmede de plaatsing v. h. park.

„8 September. De batterij verplaatst en heb ik mij uithoofde van ongesteldheid naar huis moeten

begeven.

„9 September. Den geheelen dag te huis gebleven uithoofde van ongesteldheid en alleen slechts

de noodige papieren onderteekend.

„10 September. De stallingen en emplacementen nagezien en de noodige arrangementen gemaakt
ten einde het harnachement geregeld te hangen. Met den generaal geaboucheerd om alles naar buiten te

brengen en een loods aan te maken voor de wacht der grenadiers.

„II September, Zondag zijnde alleen appèl gehouden om 10 uur met de ongezadelde paarden en
mij verder bezig gehouden met bouwen van de loods voor de grenadiers, ten einde hun lokaal met de

nog in de stad overgebleven paarden te betrekken.

„12 September. Maandag de batterij buiten de Antwerpsche poort geconcentreerd, op het middag

appèl de wapens gevisiteerd.

„14 September. Morgenappèl als naar gewoonte, des namiddags inspectie over het harnachement.

„15 September, Inspectie in marschtenue, de stukken ingespannen en de batterij verplaatst ten einde

dezelve tot eene geschikte afmarsch te plaatsen en de stukken drooger.

,,i6 September. Gewone appèls, het park geïnspecteerd en geaboucheerd met den Kapitein VAN

NIEUWKUYK te Waerloos over het expedieeren der emplacementslijsten.

„17 September. Gewone appèls en theorie voor de onderofficieren en korporaals.

,,i8 September, Zoo als boven, wandelrijden en theoriej inspectie der bepakking.

„19 September. Zondag gewone appèls.

In den avond van den volgenden dag marcheerde de batterij naar Vilvoorde."
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N het Deel I van het Historisch Museum gaven wij op blz. 208 en 209

een overzicht van enkele portretten en reliquiën onzer voorgangers, die in

het tijdvak van 1816—1830 hunne beste krachten aan het Korps gewijd

hebben, en wier beeltenis der „Historische Verzameling" tot sieraad strekt.

De toen vermelde namen treffen wij voor een groot gedeelte aan in de moeilijke

dagen van 23 — 26 September; zij waren die van hen, dragers van dienzelfden ouden helden

geest, die het Korps ten allen tijde heeft bezield. Als aanvulling van het reeds in Deel

V. I vermelde, kunnen wij er met rechtmatigen trots op wijzen, dat nog worden bewaard:

Ten eerste. Van den Majoor C. F. KRAHMER DE BICHIN (MWO4), (EL5):

Eene sabel met scheede. De sabel voorzien van een stalen gevest met 3 beugels,

voert op den kling ter eene zijde het opschrift: ^.^Honneur et patrie \ aan de andere zijde

de initialen van den Majoor. Geschenk van den Hoogwelgeboren Heer Jhr. F. A. MEIJER,

Voorts een stukje bebloed decoratielint van de Militaire Willemsorde, een gedeelte

van het lint dat de borst van den brave sierde, toen hij op den 23=^^®" September 1830

te Brussel den heldendood stierf. De toenmalige i® Luitenant C. W. VOET sneed het

af tot aandenken aan den betreurden doode.

Een haarlok herinnert evenzeer aan den gevallen held; zij \vas, nadat zij even

voor de ter aarde bestelling was afgenomen, in een papier gewikkeld, dat nog in het Museum

wordt bewaard en waarop met potlood het volgende bevel uit die dagen vermeld staat:

.,,Aan den Heer Generaal Majoor POST ie zeg^en^ dat ingevolge order van den

IT Lniéenafié'Gcneraal TRIP het Reghnent Lanciers zich moet begeven vóór Dichem,

zijnde het 4° Escadron reeds alhier aajigekornen.

Vóór Dichem 22 Sept. i8jo De Kolonel

te Nössegkcm. POSSON.

Beide voorwerpen werden geschonken door den met den rang van Majoor

gepensionneerden Kapitein der Rijdende Artillerie C. W. VOET.

Een met bloed bevlekte Sjerp, welke door den Majoor in den strijd gedragen

werd, kwam in het bezit van den i® Luitenant Baron VAN HEECKEREN. Een gedeelte

van een visite kaartje, waarop de naam van den Majoor KRAHMER, is daaraan

nog vastgehecht. De sjerp is een geschenk van den Hoogwelgeboren Heer F. J. Baron

VAN HEECKEREN, Gep'' Luitenant-Kolonel der Huzaren. In een desbetreffende brief, In

dato 9 December 1879, verklaart schenker, dat zijn vader dikwijls bij zijn leven heeft verteld,

dat hij deze sjerp als gedachtenis aan zijn Majoor kreeg. In een brief van i Augustus

1883 vermeldt hij verder, dat ieder der officieren die met den Majoor KRAHMER DE

BICHIN te Brussel geweest waren, een aandenken aan hun dapperen aanvoerder gekregen

hebben; aan zijn vader viel ten deel de sjerp, gedrenkt met het bloed van den Majoor,

die naar de schenker vermeent, door een schot in de zijde doodelijk getroffen werd.
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EN tweede. Van den toenmaligen i" Luitenant M. T. ELOUT (MWO4), (EK5), (MK):

Een koppel pistolen voorzien van slagschoorsteenen en waarschijnlijk uit het tijdperk
omstreeks 1837. Op den loop is gegraveerd: W. PAKKER, Holborn, London Maker to

his Majesty. Verder eene portefeuille, bevattende schietstaten en andere bescheiden uit de jaren 1832—1843,
belangrijk voor het nagaan der oefeningen, zoomede de bewegingen, die bij het Korps in de genoemde
jaren hebben plaats gehad.

Voornoemde souvenirs werden den 2^*=" September 1890 door den zoon des Oud-Rijders, den

i^ Luitenant der Artillerie M. A. ELOUT, toenmaals te Delft in garnizoen, in bruikleen aan het

Korps afgestaan.

Ten derde. Van den toenmaligen i^ Luitenant]. WOORTMAN SPANDAW (MWO4), (MK):

Een photographisch cabinetportret in lijst, dat echter eerst veel later vervaardigd werd; het stelt den
Oud-Rijder voor in de uniform van Luitenant-Kolonel der Rijdende Artillerie.

Ten vierde. Van den toenmaligen 1^ Luitenant M. G. VAN RADEN (MWO4), (EK5), (MK):

Een gesp met vier decoratiën klein model, zijnde het Ridderkruis der Militaire Willemsorde 4*^ klasse,
dat van de Orde van den Eikenkroon, het Metalen Kruis en het Herinneringskruis 1813—181.5,

benevens een bronzen miniatuurkanon, van den Oud-Rijder afkomstig. De gesp werd ten geschenke

ontvangen van den Gep''. Luitenant-Kolonel der Huzaren H. P. VAN RADEN, op het tijdstip der
schenking nog 1"= Luitenant. Het kanon werd aan de „Historische Verzameling' den 2isten ju]i 1892
afgestaan door den Gep^ Majoor der Infanterie M. A. A. J. VAN NECK; de teekening er van
vond reeds hare plaats op blz. 90 van het P Deel van ,,het Historisch Museum .

Ten vijfde. Van ten toenmaligen i" Luitenant W. A. SODENKAMP (MWO4), (MK); Eene
Militaire Willemsorde 4"= klasse, klein formaat en een Metalen Kruis, beide geschenken van zijnen
Zoon, W. A. SODENKAMP, destijds 1"= Luitenant der Artillerie.

Ten zesde. Van den toenmaligen 2= Luitenant DONNY (MWO4): Eene groote tenue giberne,
destijds geschonken door den eigenaar, Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal A. T. DONNY,
Buitengewoon Adjudant van Z. M. den KONING DER BELGEN.

Ten zevende. Van den toenmaligen i" Luitenant C. W. VOET (MWO4), (MK): Een portret

in pastel, den Oud-Rijder voorstellende in de uniform van Kapitein der Rijdende Artillerie-, de omge
slagen mantel is voorzien van een zwart fluweelen kraag. Geschenk van den Kapitein van het
1"= Regiment Veld-Artillerie B. A. SANDERS (12 October 18S9).

Ten achtste. Van den toenmaligen 2*= Luitenant G. A. C. GALLOIS (MW4), (EK3), (NL3), (MK):

Documenten betrekking hebbende op zijn militaire loopbaan, een sabel met scheede, die eenmaal door

den Oud-Rijder werd gedragen en eenige Decoratiën als: 2 Ridderkruizen van de Militaire Willemsorde
4'' klasse, een Metalen Kruis, een Kruis voor 15-jarigen en een voor 20-jarigen dienst en een lint
van de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Al deze voorwerpen werden ten geschenke ontvangen

door tusschenkomst van den Kapitein der Artillerie C. HOEKWATER, in dato 20 Maart 1899, van den
Oud-Vice-President van den Raad van Indië, den Heer W. O. GALLOIS, te 's Gravenhage woonachtig.
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EN 7iegende. Van den toenmaligen Kapitein W. Baron BENTINCK TOT NIJENHUIS
(MWO4), (MK): Eene Militaire Willemsorde 4' klasse, een IMetalen Kruis en een lauwertak.
Laatstgenoemd huldeblijk werd door H. K. H. de PRINSES VAN ORANJE aan voornoemden

Kapitein als aandenken geschonken, bij gelegenheid van de intrede en overgave te 's Gravenhage op
24 Augustus 1831 van het bij Hasselt veroverde geschut. Deze reliquiën werden aan de „Historische
Verzameling" in bruikleen afgestaan door den Baron VAN AERSSEN BEYEREN VAN VOSHOL
en den Baron BENTINCK VAN SCHOONHETEN, Gep-. Ritmeester der Cavalerie in Oost-Indië,
schoonzoon van den Oud-Rijder.

Ten tiende. Van den toenmaligen 1= Luitenant J. WICHERLINK (MWO4), (MK): Een Metalen
Kruis zonder decoratielint en een lauwertak. Ook deze symbolieke bladeren was de Oud-Rijder zoo
gelukkig bij dezelfde hiervoren genoemde plechtigheid uit de handen van H. K. H. de PRINSES
VAN ORANJE te mogen ontvangen.

Beide souvenirs zijn een geschenk van Mejufvrouw THOMASSEN a THUESSINK te Olst.
Ten elfde. Van den toenmaligen 1-= Luitenant Jhr. W. P. J. BARNA ART (MWO4X (MK):

Eene Militaire Willemsorde 4' klasse en een Metalen Kruis, geschenken van zijn Zoon Jiir. F. W. '
BARNAART, toenmaals Kapitein der Artillerie.

Van de Oud-Rijders C. G. A. VAN GORKUM, T. C. Graaf VAN LIMBURG STIRUM en
I. KOPS, bezit de Historische Verzameling helaas geene voorwerpen, die ons aan hunne eervolle
loopbaan herinneren. Hunne photographische portretten worden echter in het Album van het Korps
bewaard.



830

ERPLAATSEN wij ons weder in gedachten naar het Hoofdkwartier van Z. K. H. PRINS

FREDERIK DER NEDERLANDEN te Antwerpen, vanwaar de bevelen voor de aanstaande

operatiën zouden uitgaan.

Op de volgende bladzijden is aangegeven hoedanig de samenstelling was van het Nederlandsche
Leger op den 19®^ September 1830.

Tot den Staf van PRINS FREDERIK behoorden: de Luitenant-Kolonel J. C. DE WALDKIRCH,

de Kapitein-Luitenant ter zee C. B. VAN DEN BOSCH en de Majoor A. P. P. C. R. E. DE CEVA
(Adjudanten); de Luitenants W. J. Graaf VAN DER GOLTZ en G. A. G. Baron VAN DER DUIJN
VAN MAASDAM (ordonnans officieren), terwijl nog toegevoegd waren: de Kapiteins P. H. Graaf

VAN LIMBURG STIRUM en E. ARTAN.

Uit de ordre de bataille blijkt dat er waren:

Twee Brigades Infanterie^ de eerste sterk 5169, de tweede 6624 hoofden, respectievelijk

gecommandeerd door de Generaal-Majoors A. SCHUURMAN en C. A. DE FAVAUGE.

Ee7ie Brigade Cavalerie, sterk 1123 hoofden, onder commando van den Generaal-Majoor POST.
Bij de Infanterie-Brigade SCHUURMAN was ingedeeld de Batterij Rijdende Artillerie N''. 2,

bij de Infanterie-Brigade FAVAUGE de Batterij Veld-Artillerie N°. 5*^, gecommandeerd door den Kapitein

J- F. VAN NIEUWKUYK, en waarbij waren geplaatst: de i® Luitenants Y. C. W. VON DASSEL
en J. W, BLANKEN en de 2® Luitenants Y. C. W. COLET en E. STEINMETZ.
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AATSTGENOEMDE Batterij behoorde tot het 4*^ Bataljon Veld-Artillerie, waarvan nog

eene halve Batterij, onder bevel van den Kapitein PIETER WILLEM KUYPERS — die

later geroepen zou worden om het bevel over het Korps Rijders te voeren — in het begin

van den opstand naar den Citadel van Gent was gemarcheerd. Bij deze halve Batterij waren ingedeeld

de 1® Luitenant L. RIGANO en de 2*= Luitenants W. E. BRAND en L. C, VON PFAFFENRATH

VON SONNENFELS.

Eene Divisie-Artillerie^ onder bevel van den Kolonel P'REDERIK CAREL LIST. Behalve de

twee reeds genoemde Batterijen behoorden hiertoe de drie Batterijen Rijdende Artillerie N°. i, 3 en 4
ter gezamenlijke sterkte van 390 hoofden.

In zijn commando werd de Kolonel LIST ter zijde gestaan door den reeds herhaaldelijk met
eere en bewondering genoemden Majoor der Rijdende Artillerie KAREL FREDERIK KRAMMER

DE BICHIN, die met het onmiddellijke toezicht over enkele der ingedeelde Batterijen was belast.
De i*' Luitenant T. C. VAN RIJNEVELD was als Adjudant aan den Kolonel LIST toegevoegd.

Voorts behoorde nog tot het leger een zelfstandig Detachement samengesteld uit 3 escadrons

Huzaren en i bataljon Infanterie, onder de bevelen van den Kolonel W. B. E. Baron VAN BALVEREN
het telde 1447 hoofden.

De totale sterkte van het leger bedroeg volgens de sterktestaten van den 19^^" September
14753 combattanten. Zie verder Bijlage f.

Het Offtcierskader, dat bij de Rijdende Batterijen geplaatst was, had sedert de laatstelijk door
ons vermelde opgaven geene verandering ondergaan.

De sterkte en de standplaatsen waren op den 19^^" September de volgende:
Batterij N". i (DINAUX), sterk 123 hoofden, te Cumptich; Batterij N^ 2 (VAN COEHOORN),

sterk 120 hoofden, te Mechelen; Batterij N". 3 (KOPS), sterk 119 hoofden, te Hove van Mortsel;
Batterij N". 4 (BENTINCK), sterk 148 hoofden, te Antwerpen.

Van deze waren de Batterijen N°. i, 2 en 3 bestemd om het leger naar Brussel te volgen.
De Batterij Veld-Artillerie N^ s'' (VAN NIEUWKUYK) was op den 19^^^^ gekantonneerd

te Waerloos.
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NGEVOLGE de bevelen van Z. M. DEN KONING, die verlangde, dat aan de vrienden

van orde binnen Brussel de sterke arm zoude oreboden worden tot herstel van het wettigr
O  ̂

gezag, werden de troepen eindelijk op den 22^^^" September naar de zijde van Vilvoorde

enger saamgetrokken; het Hoofdkwartier verliet des voormiddags ten elf uur Antwerpen.

Den ineezetenen van Brussel werden 's KONINGS bevelen in de volgrende Proclamatie
O  O

kenbaar gemaakt:

^^Anx habiiants de Brnxelles.

Bruxellois !

roi^ notre ang7iste père^ socaipe^ de cojicert avec les rcprésentmiis de la nation

et de la seiile ma^iüre qtii soit compatible avec leurs sermenis^ d'exa??iiner attentivement les

voeux émis par vous.

^^Cependant Vordre est sans cesse irotible dans vos imirs; tandis qiiavec im zèle et nne

activité dignes des plus grands éloges^ vous veillez a la défense des proprietés p7ibliqnes et

pai'ticulieres^ tin petit no7nbre de factieux cachés parmi vo7cs exciie la pop7ilace a7t pillage^ Ie

peuple a la révolte^ Vainnée a7i dhho7i7ie7ir; les inteiitions royales so?it dé7taiurées^ les a7dorités

sa?is force^ la liberté opprimée.

^^Confor7né77te7it atix ordres d7(. roi^ no7is ve7io7is apporte7' ̂  eet état de choses q7ii r7nne

votre cité et éloigne de phcs eii phis p07ir cette 7'ésidence royale la possibiliic dètre Ie sêjo7ir

du monarque et de rhéritier dti trd^ie^ Ie se7d remede véritable et efficace^ Ie rétablissement

de Uordre légal.

^,Les légio7is 7iatio7iales vo7it efitrer dans vos a7c nom des lois et ct la de77ta7idc

des meille7irs citoycns, pour les soiilager iotis dun service pcnible et leur prclcr aide etprotectio7i.

^^Ces officiers^ ces soldats^ 7mis so7is les drapea7ix dc rhonneiir ct de lapatric, sont z>os

concitoyens^ vos amis^ vos freres.

„/Z ne V071S apportezit point de réactiozis^ ni de vengeances^ rttais tordre et Ie repos.

Un génei'ezix oubli s'étendra S7ir les fautes et les demarches irrégzilières que les circojistazices

ont prodziites. Les a7ite7irs p7'incipa7ix dactes trop crimiiiels p07ir espérer déchapper a la

sévérité des lois., des étrangers qui., abusazit de Vhospitaliié so?it vezms organisei' par77ji vous

Ie désordre^ seront se7ils et jzistemezit frappés; letcr cause n'a rien de co7Jim7m avec la vbtre.

^^Efi conseq7iencc nous avo7ts ordonné et ordonnons ce qui S7{it^ ejt vertzt des po7ivoirs

a notis confiés:

Art. Les troupes 7iationales z'ezitreront dazis Brzixelles.

Art. 2. Tout obstacle d leur marche sera enlevé par les soins de Vautorité mzmicipalcy

de la garde urbaine., de la coznniission de si^reté et de tozis les bo7is habitazits.

Art. j. Les postes de la garde zirbaizie seront successivemefit reznis aux irotipes

nationales. Nous statuerons tiltérieurement S7ir Ie mode de service de la dite garde.
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Art. Les individus arniés., éirangers d la ville., se retireroni sans armes dans

leurs foyers. Toute troupe armee appartenant d d'autres communes qui se rendrait d

Bruxelles sera invitée d se retirer et^ au besoin., dissipée par la force.

Art. 5. Les couleurs adopties comme marqués distinctives par tme partie de la garde

nrbaine serofit déposées.

Nous 710US rèservons de déterminer les signes de ralliement qiCelle sera autorisée dporter.

Art. 6. Ladmmistratio7i municipale^ Ie comité de siireté^ Ie conseil et Ie comité de la

(^arde urbaine veilleront d Vexécution des dispositions qui precedent en ce qui les concer7ie.,

ainsi qu'ati maintie^i de Pordre jusqu'd ce que les troupes aient effecïué leur entree.

Art. 7. Les 7nembres de ces corps sont déclarés personnellemefit responsables^ d dater

de la notification des présentes^ de toute résista^tce qui pourrait ètre apportée d la force

publiqiie^ com7ne aussi de Vemploi illégal des deniers publiés ou municipaux, armes et munitions.

Art. 8. La gar7iiso7i sera Ie plus tot possible caser7iée ou campée de maniére d ne

point ètre d charge des habita7its,- elk observera la plus exacte discipliyte.

To7ite résista7ice sera repoussée par la force des ar7nes et les iftdividtcs coupables de

cette résista7ice^ qui io7nbero7it entre les 7nai7is de la force publiqtte.^ sero7it 7''entts au juge

con7pétc7it p07ir ètre pourstiivis criininellement.

7iotre quartier général dAnvers.^ Ie 11 Septefubre rS-^o.
FRÉDÉRIC, FRINCE DES PAFS-BAS."

„Cette proclamation faisait cesser toute espèce de doute et remettait la cause des Nassau au
sorts des armes", — lezen wij in ^^La Belgique depuis iSjo J7isq7i a 7ios jours.

LI
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IJNE MAJESTEIT had voor de door PRINS FREDERIK te volgen gedragslijn de

volgende directieven uitgevaardigd:

opperbevelhebber der zaken 'van oorloge tevens Kolonel-Generaal der

Landmacht wordt de last opgedrageii eene sterke bezetting m mijne Zuidelijke Residentie te leggen^

opdat het Wettige Gezagy waarvan de werking door oproer gestoord isy zal kuwmi hersteld wordenl'

Hieruit spreekt duidelijk, dat het geenszins in de bedoeling van den VORST gelegen heeft
om een krachtig offensief tegen den, zij het ongeregelden, maar toch in ieder geval ondernemenden en

moedigen vijand te richten; steeds bleef een weifeling in de Staatkunde der Regeering merkbaar.
De wapenen mochten alleen gebezigd worden om eventuëele hinderpalen in den marsch op te ruimen,

overigens had men zich lijdelijk te gedragen en inzonderheid er voor te waken, dat der bevolking
geene lasten werden opgelegd. Men moest een bevolking als vriend behandelen, waarvan het

zonneklaar bewezen was, dat zij met de meest vijandige bedoelingen optrad, met volle hand het zaad

des oproers strooiende, of als bespieders de sterkte en de stellingen der Nederlandsche Krijgsmacht
gadeslaande. De meest gewone maatregelen van veiligheid, die het oorlogsgevaar voorschrijft, mochten

niet worden aangewend; en terwijl het duidelijk was, dat de omstandigheden, waarin men zich bevond,

een streng optreden wettigden; dat de ontvangst allerwege vijandig was, schier overal beleedigende

taal, oproerige kreten vernomen werden, alsook de oproervlag wapperde en geweerschoten ons

begroetten, handelde men veelal als gold het een bevriend land. i)

En die tweeslachtigheid, die weifeling, welke haren somberen stempel gedrukt heeft op de

krijgshandelingen, 200 ongelukkig voor onze wapenen, trots den heldenmoed daarin ten toon gespreid,
zij heeft nog voortgeduurd na de nederlaag door ons in den vierdaagschen worstelstrijd binnen Brussels

muren ondergaan.

De Generaal FRIEDRICH VON GAGERN, een onzer kundigste officieren, die zich door groote
en edele eigenschappen van hoofd en hart onderscheidde, geeft een zeer juist en leerrijk beeld van
de gebeurtenissen van 1830. (Men zie de Levensgeschiedenis van den Generaal, door diens broeder

F. VON GAGERN uitgegeven.)

Nog gedurende de eerste helft van October schetst hij den toestand als volgt:

,,Overal lange gezichten, aan de eene zijde klachten over de bevelen, aan de andere zijde
over de uitvoering der bevelen. Hier reeds de eerste sporen van het wankelen der trouw bij de

Belgen; het begon bij de Cavalerie; overal gaven de officieren het slechte voorbeeld. Bij een

Kurassierregiment had de Majoor SALIS, een Zwitser, hevige woorden met den Belgischen Majoor

MERTENS, die reeds zeide; qu il ne croyait pas de son devoir être Ie bourreau de ses compatriotes.
De PRINS wilde het bijleggen; SALIS werd verwijderd. . . . De gevaarlijke vijand was reeds in

onze gelederen; de slechte gezindheid der Belgen, vooral der officieren werd duidelijker en stouter.

I) Zie „de Geschiedenis van het Regiment Infanterie" beoordeeld door Generaal KNOOP.
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„Eenigen hielden zich ziek; anderen verklaarden dat zij niet tegen hun vaderland wilden dienen;

sommigen vroegen reeds hun ontslag, en gingen weg zonder dat af te wachten. . . . Daarbij begon

de dienst der troepen reeds afmattend te worden, deels door de groote uitbreiding der voorposten,

deels omdat men in het inwendige der kantonnementen op zijne hoede moest zijn tegen verraad,

verleiding en overvalling.

,,Te Mechelen en te Antwerpen bivouacceerden reeds eenige bataülons op de marktpleinen.

Het werd voor de bevelhebbers uitermate moeilijk om zich goed te gedragen ten aanzien der Belgische

soldaten en officieren; mistrouwen en blijken van achterdocht konden hen, die nog goed gezind waren,

krenken en in hunne trouw doen wankelen; te veel vertrouwen kon de Hollanders in gevaar brengen;

toegevendheid en dubbelzinnige uitdrukking konden voor zwakheid en vrees doorgaan en de slechten

stoutmoedig maken; te groote strengheid eindelijk kon, bij de gisting der gemoederen, eene uitbarsting

teweeg brengen ..."

Wij namen bovenstaande regelen over, om het juiste licht te werpen op de zware taak, welke

op de schouderen van de Nederlandsche bevelhebbers rustte.

Men is zoo licht geneigd om over het optreden van de krijgsmacht bij den aanval op Brussel

en de daaropvolgende verrichtingen den staf te breken: de critiek is ook hier, als overal, zoo

eenvoudig; maar wanneer men zich juist voor oogen stelt met welke ontzettende bezwaren te kampen

is geweest, dan voorzeker is het „tout savoir c'est tout comprendre" hier meer dan ooit van toepassing.

ï

j/.- ^
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ER verdere voldoening aan 's KONINGS bevelen werd bepaald, dat het

leger den 22^^^" September in de richting van Brussel zoude oprukken, terwijl

aan den Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS, wiens troepen hunne

standplaatsen in Limburg hadden behouden, werd gelast om een diversie te maken naai

de zijde van Leuven, teneinde een deel van de strijdkrachten der opstandelingen derwaarts

af te leiden. Genoemde Generaal beschikte over eene Divisie Infanterie: het Regiment

Dragonders N°. 5 uit St. Truyen en de Batterij N". 7 van het Bataljon Veld-ArtilIerie

waren hierbij ingedeeld. Deze laatste werd gecommandeerd door den Kapitein BRADE,

terwijl voorts in de sterkte waren begrepen; de Luitenants J. A. LE CLERCQ en

W. H. VAN DER LOG.

Ook een Detachement van uit Sas van Campenhout werd naar de zijde der stad

Leuven gedirigeerd.

Nog waren alle troepen niet aangekomen op de standplaatsen, welke voor den

2 2^'^° September waren aangewezen, toen de vijandelijkheden reeds een aanvang namen.

Eenige benden opstandelingen toch, die uit Brussel naar Evere waren getrokken, beproefden

op den September een aanval op de voorposten der troepen, die onder de bevelen

van den Generaal-Majoor SCHUURMAN bij het Dorp Dieghem waren gebivoiiackeerd.

In de Mémoires van den Kapitein VAN COEHOORN lezen wij dienaangaande

het volgende;

„Nous bivacquames a Dychem (c'était Ie 20 Septembre). Le jour après les insurgés

s'engagèrent avec nos avant-postes et il y eut quelques morts et blessés de part et d'autre

et nous fimes encore Ia sottise de prendre une belle position militaire et faire un bel étalage

de nos forces; il s'ensuivit que Tennemi n'osait pas se hasarder dans Ia plaine et que tout

le matin se passa dans une inutile tirerie; devant nous nous avions un rassemblement d'après

peu 800 mauvais sujets, des têtes chaudes, instigateurs de tout Ie mal qui advint du pays;

il fallait d'après mon idéé extirper le mal en tachant de les abimcr tous d'un seul coup de

filet, je fis en sorte Ia proposition au général de feindre une retraite afin de les attirer dans

la plaine, les faire tourner alors par la cavalerie et tomber dessus, abandonnant a la lance

ce que la mitraille eut pu manquer, je fus merveilleusement seconde dans ma proposition

par le Colonel GANTOIS, aussi brave qu'intelligent un vrai homme de'guerre, mais il nous

fut impossible de persuader le général. Tous craignaicnt de tirer le premier coup de canon,

prétendant qu'il retentirait a travers tout l'Europe."

Wel mogen ze kenschetsend heeten deze laatste woorden!

In het „Dagverhaal betrekking hebbende op de gebeurtenissen in België in 1830

en 1831" — men zie Militaire Spectator' 1858 blz. 75 —vinden wij opgeteekend:

21 Sept. Brussel. Omtrent 2 uur verscheen een detachement HoIIandsche dragonders op

den weg van Schaerbeek, tot op een paar geweerschotsafstanden van de stad. Dit gaf alarm.
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Dc alarmklok luidde weldra van de St. Gudule; de generale marscli werd in de straten-op 't zelfde oogen-

blik geslagen en de burgerwacht kwam in het geweer. Ten half drie was een bataillon van die garde in
bataille voor de Schaerbeeksche poort. Twee stukken geschut, die men eerst boven aan de Rue Royale

had geplaatst, werden een oogenblik later iets lager en in batterij gebragt bij den uitgang van het tweede
retranchement en bij de burgerwacht. De Laekensche en Leuvensche poorten werden eveneens bezet en
tegen 5 uur had er bij Dieghem een gevecht plaats tusschen de vrijwilligers uit de stad en de dragonders.
Op dit tijdstip werd de proclamatie van PRINS FREDERIK in Brussel bekend. De barikaden werden
versterkt en men rigtte er overal nieuwe op. In den morgen zijn 150 vrijwilligers uit Leuven te Brussel
aangekomen, en werden in de St. Elisabeth gekaserneerd."

Bij de hiervoren bedoelde schermutselingen werden de Majoor C, F. E. DE THIERRY en de
Ritmeester KENENS van liet Regiment Dragonders N". 4 aan het hoofd gewond, laatstgenoemde door

een schot van COLLET, een der Luiksche bevelhebbers, die op denzelfden dag gewond en gevangen
genomen werd.

Op den 2 2^^^" September nu was het grootste gedeelte der troepen, dat bestemd was voor de
bezetting van Brussel, deels in kantonnementen, deels gebivouackeerd in en nabij Vilvoorde, Dieghem,
Woliive-St. Etienne en omstreken.

Het Hoofdkwartier was dien dag te Vilvoorde gevestigd-, daar werden in den middag de
verschillende commandeerende ofHcieren ontboden, teneinde bevelen te ontvangen voor den opmarsch

naar en het bezetten van de hoofdstad.

De aanval zou gericht zijn tegen het bovengedeelte der stad, dat de omgeving domineerde en
het uitgangspunt zoude vormen voor de verdere operatiën.

Ter bereiking van dit doel werden de troepen ingedeeld in vier colonnes, waaraan de opdrachten
verstrekt werden zooals zij op bladzijde 63 zijn vermeld.

Nog verder gingen de bevelen dan in de hier volgende staat zijn aangegeven. Immers wij vinden
vermeld dat eene reserve geformeerd zoude worden met opdracht te marcheeren .langs de boulevards,
een brug te slaan over de niet breede stadsgracht, de gemeenschap te onderhouden en de troepen,
welke in het inwendige der stad zouden strijden, tot soutien te dienen; Wanneer eenmaal de troepen
zich hadden geconcentreerd bij het Park, de twee Paleizen en de Place Royale moesten nadere bevelen
worden afgewacht voor de vermeestering der verschillende posten en wachten binnen Brussel.
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I® colonne

L* Kolonel

ARDESCH.

Rechter colonne

Generaal-Majoor

DE FAVAUGE.

Detachement

I® bataljon 9® Afdeeling Infanterie
I sectie (V. A. 2 Batterij) N°.

I® Luitenant VON DASSEL

(hierbij de Kap» VAN NIEUWKUYK)
I escadron (Reg* Dragonders) N''. 4.

Sterkte 22 officieren

940 minderen.

3 bataljons 15® Afdeeling Infanterie
2 secties (Batterij V. A.) N®. 5d
Luitens BLANKEN en STEINMETZ

Depót Reg* Dragonders N®. 4

Midden colonne

Generaal-Majoor
SCHUURMAN.

fc-

Linker colonne

Generaal-Majoor

POST.

Colonne

Kolonel

VAN BALVEREN.

3® bataljon 9® Afdeeling Infanterie
) I sectie Batterij V. A. N®, 5"^

Detachement ( . ̂ r-r^r t-t
I® Luitenant COLET

I Detachement Dragonders (40 man)

3 bataljons Afdeeling Grenadiers \
I bataljon 9® Afdeeling Infanterie
3 bataljons 10® Afdeeling Infanterie
1 bataljon ii* Afdeeling Infanterie
2 Escadrons Regiment Dragonders N®. 4
I Batterij Rijdende Artillerie N®. i
I  ld. ld. ld. N®. 2

3 Caissons met pionniergereedschappen.
Sterkte 152 officieren

5649 minderen.

2® bataljon Jagers
Instructie bataljon

3® bataljon 5® Afdeeling Infanterie
Afdeeling Kurassiers N®. 3

ld. ld. N®. 9

Regiment Lansiers N®. 10
Batterij Rijdende Artillerie N®. 3.

Sterkte 153 officieren

2773 minderen.

3 escadrons Regiment Huzaren N®. 6
I bataljon 5® Afdeeling Infanterie

Sterkte 39 officieren

996 minderen.

heeft in last zich te Vilvoorde te verzamelen,

den 23sten te 6 -v.m. gereed te staan bij de Trois-
Fontaines, te marcheeren langs den straatweg

naar de brug van Laeken en van daar naar de
Laekensche Poort (Forte Guillaume) ten einde
door een schijnaanval de aandacht af te leiden.
Bij ernstigen tegenstand 7i Bataljon en de V. A.
achterlaten tot bescherming van de brug en met

de rest naar links buigen om als reserve te dienen
voor de midden colonne.

blijft te Mechelen.

blijft te Vilvoorde.

zal zich bij Dieghem verzamelen, langs den straat
weg over Schaerbeek op Brussel marcheeren,

eene bezetting achterlaten aan de Schaerbeeksche
Foortj vervolgens de Rue Royale en het Park

bezetten en zich over de boulevards links van de

Schaerbeeksche Poort in verbinding stellen met
de linkercolonne.

zal zich verzamelen bij Woluwe-St. Etienne,
langs den straatweg op Brussel marcheeren, eene
bezetting achterlaten aan het kerkhof St. Josse-
ten-Noode, de voorstad van dien naam vermees

teren, de Leuvensche Poort binnenrukken, zich
langs de boulevards rechts in verbinding .stellen
met de midden colonne; langs de boulevards links
naar de Namensche Poort oprukken, deze bezetten
en van daar naar de Place Royale en het Park

oprukken.

heeft in last om langs den Gentschen straatweg
naar de Vlaamsche Poort op te rukken, deze te

bezetten en als de omstandigheden zulks veroor

loven in de stad doordringen.

Hoofdkwartier
I zal gevestigd worden aan de Schaerbeeksche

Poort, (i)
Totale sterkte der macht, welke op Brussel aanrukte 366 officieren en 10358 minderen, met zich voerende 26 vuurmonden.

(i) PRINS FREDERIK bleef aldaar het opperbevel voeren: niet in naam de Luitenant-Generaal A. D. TRIP, zooals door sommige schrijvers ten onrechte
« beweerd. ALBERTUS DOMINICUS TRIP, die het bevel over de gezamenlijke cavalerie van het leger voerde, was echter aan den PRINS toegevoegd. Voorts
stond JEAN VICTOR CONSTANT REBECQUE Z. K. H. als Chef van den Generalen Staf ter zijde.

t'
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M het stratengevecht te kunnen volgen achtten wij het raadzaam een platte

grond aan ons werk toe te voegen, zooals de stad zich in de beruchte

Septemberdagen voordeed. De voornaamste barricaden, vanwaar onze troepen

bestreden werden en de positiën door de Rijdende Batterijen ingenomen hebben wij op

. de Plattegronds detail-schetsen duidelijkshalve aangegeven.

Nauw waren in den namiddag van den 22^^"^ September de bevelen voor den

volgenden dag uitgevaardigd, of weder doemden de opstandelingen in grooten getale op.

Geven wij hiertoe het woord aan den Kapitein VAN COEHOORN, die dienaangaande

in zijne Mémoires het navolgende mededeelt;

„Dans 1'après-midi Ie général (SCHUURMAN) alla a Dighem et les insurgés grace

a notre immobilité s'enhardirent au point de nous attaquer; je ne pus résister au désir de

leur donner une petite legon; sans attendre des ordres en conséquense, je me rendis auprès

du colonel des lanciers, je lui demandais un petit peloton de lanciers et niasquent deux de
r

mes pièces par eux (sectie 1= Luitenant TINDAL) je sortis de notre ligne de bataille et

me portais a la rencontre des insurgés. Ces gens ne croyant voir arriver qu'un menu peloton

de cavalerie, tinrent bon, se massèrent et nous envoyèrent de coeur quelques balles, mais

an signal convenu la cavalerie fit a droite et a gauche et démasquant ainsi l'artillerie, deux

*  coups de canons suffirent pour les mettre en déroute et les cavaliers ne purent rassembler
qu'une vingtaine ou trentaine de prïsonniers. Si encore alors on avait voulu suivre mes

'  avis et poursuivre Ie succès nul doute que nous eussions en manoeuvrant avec un peu

d'habilité entré pêle-mêle avec les fuyards a Bruxelles suivis de nos masses et probablement

la ville eut été a nous, mais au lieu de cela on relacha les prisonniers et nous retournames

au bivacq de Ia veille, laissant ainsi tout Ie temps a I'ennemi de se préparer a la défense
et prendre des mesures en conséquence."

De stoutheid dezer ongeregelde benden had eene waarschuwing kunnen zijn tegen

een al te hooge gedachte van den goeden wil en van de macht der Brusselsche burgerij.

Men kwam er evenwel niet toe, te vermoeden dat deze ontmoetingen samenhingen met

een weloverlegd plan van verdediging, hetgeen toch inderdaad het geval was. Dringender
en drincrender werden de smeekbeden, die uit de stad tot den PRINS kwamen, vergezeld
van beloften van medewerking: zelfs van de Burgerwacht kwam de verzekering, dat
500 harer leden nog niet ontwapend waren en zich op de Place Royale of in het Paleis
gereed hielden om voor de troepen het bezetten van de stad gemakkelijk te maken.

Was het een wonder, dat PRINS FREDERIK de hoopd^Ieef voeden, aan zijne
opdracht te kunnen voldoen, en geen anderen tegenstand te zullen ondervinden dan een
bende muiters te midden eener burgerij, die hem met open armen zou ontvangen?

Hoe bitter zou men zich. echter zien teleurgesteld.
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ET gerucht van den opmarsch der troepen verspreidde zich in Brussel als een loopend
vuurtje ,0n fermait les boutiqueS; tout Ie monde courait aux armes, Ia patrie etait
déclarée en danger, Ie moment était suprème, et au milieu de Ia confusion génerale on

entendit pour la première fois les cloches de Sainte-Gudule sonner Ie tocsin, accompagnées bientót
par celles des autres églises et celles des villages environnantes. Bruxelles offrit de nouveau Ie tenible
aspect d'une ville, qui sans troupes disciplinées, sans généraux et sans fortifications se dispose a se
défendre. En quelques heures, de nouvelles barricades s'élevèrent comme par enchantement ■ les rues
furent dépavées; des pierres, de Ia chaux, des solives et des projectiles de toute espèce furent portés
au faite des maisons pour être lancés sur les assaillants. La Garde bourgeoise fut réunie sur la Grande
Place, et jointe a un corps de huit cents volontaires, forma une force de trois mille cinq cents hommes
armés ... Zietdaar de schets, die de schrijver van Belgique deptds i8jo etc." van den toestand geeft.

Zoo waren de omstandigheden op het oogenblik, dat de Proclamatie van PRINS FREDERIK

bekend werd; zij veroorzaakte eene ware paniek. Tal van jongelieden, die zich gecompromitteerd

achtten, zochten een goed heenkomen. Op het stadhuis werd de Proclamatie besproken, doch men ging
weder uiteen zonder een besluit te hebben genomen.

Toen namen de Heeren DUCPÉTIAUX en EVERARD het initiatief en begaven zich naar het

Hoofdkwartier van PRINS FREDERIK, wien zij uit naam van de gewapende burgerij betuigden, dat

het verzoek om binnen Brussel te rukken geenszins eene uiting van den volkswil, doch hoogstens die

van weinige personen geweest was.

In den nacht van 22 op 23 September werden zij in het Hoofdkwartier van den PRINS toege

laten ; de door hen gevoerde taal gaf Z. K. H. aanleiding om beide heeren in hechtenis te doen nemen

en naar Antwerpen op te zenden.

De ontvangen mededeelingen brachten geene verandering in de eenmaal door PRINS FREDERIK

genomen maatregelen; in den morgen van den 23^^^^ September stonden op het bepaalde uur de

colonnes ter bestemder plaatse voor den opmarsch gereed; gelijktijdig stelden zij zich in beweging.

Zonder den minsten tegenstand te ontmoeten, marcheerde de voorhoede der midden-colonne

door de dorpen Evere en Schaerbeek tot aan de Schaerbeeksche voorstad; de toegangen tot de stad

werden onbezet gevonden, en volgens gezegden van landlieden waren de Luikenaars en brigands —

zooals de gewapende vrijwilligers algemeen genoemd werden — weggetrokken: het voornemen om

de stad te verdedigen zoude zijn opgegeven.

Zoo naderde de voorhoede de Schaerbeeksche Poort. Geheel vooraan bevonden zich, behalve

de cavalerie-spits, verscheidene bereden officieren; daar was de chef van den Generalen Staf, vergezeld

van de beide stafofficieren, Luitenant-Kolonel DE GUMOÉNS en Majoor NEPVEU, daar waren ook

de Rijders: Kolonel LIST, Majoor KRAHMER DE BICHIN en de F Luitenants Jhk. MEIJER en

VAN RIJNEVELD.

Weldra zullen zij de barricade bereiken, die achter de Poort is opgeworpen, als plotseling een

krakend salvo weerklinkt, zoowel van achter de versperring als uit de belendende gebouwen afgegeven.
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N weinige oogenblikken verspreiden zich de tirailleurs rechts en links van den weg en

wordt het vuur beantwoord; ook de Sectie der Batterij N°. 2, door den 2" Luitenant

SODENKAMP aangevoerd, komt onmiddellijk op zeer korten afstand van het hek in

stelling. Links daarnaast voegen zich de beide stukken van den 1*= Luitenant PRINSEN derzelfde Batterij

en nemen den boulevard welke van de Schaerbeeksche Poort naar het Observatoire leidt, onder vuur.

Reeds de eerste salvo's der Belgen hadden noodlottige gevolgen: de Luitenant-Generaal

DE CONSTANT REBECQUE werd, op het oogenblik dat hij met de hand wenkende het bevel

gaf tot het vooruitbrengen der sectie SODENKAMP, door een geweerkogel in den arm gewond; het

paard van den Majoor KRAHMER werd gedood.

Eenige goed gerichte kogelschoten hadden spoedig het ijzeren hek ontwricht; tegelijkertijd

hadden de sapeurs eene bres gelegd in den muur aan de overzijde van de droge gracht, en nu drongen

de grenadiers de stad in, langs de „rue Royale" voortschrijdende naar het Park. Die heerlijke, anders

zoo vredige wandelplaats, sinds lange jaren de trots van Brussel's bewoners, was bestemd het tooneel

te worden van een bangen strijd; de kruitdamp zou zich kringelen tusschen de bruingetinte bladerkronen,

het bloed van menig dapper krijgsman vloeien door zijne lanen

Intusschen had zich de Hnker-colonne, met den Luitenant-Generaal TRIP VAN ZOUTLAND

aan het hoofd, zonder veel moeite van de voorstad St. Josse-ten-Noode meester gemaakt. Aanvankelijk

namen twee sectiën der Batterij N°. 3 stelling op eene hoogte links van den straatweg nabij het

kerkhof, vanwaar de Leuvensche poort en de boulevards onder vuur konden worden genomen. Later

trok de colonne de Leuvensche poort binnen en stelde zich met de midden-colonne in gemeenschap:

te vergeefsch was echter haar pogen om door de „rue de Namur" en de ,,rue Verte" tot de ,,Place Royale"
door te dringen, waardoor de verdedigers der barricaden aldaar in den rug zouden zijn genomen.

Wat de rechter-colonne betreft, deze was zonder tegenstand te ontmoeten tot de voorstad

Laeken doorgemarcheerd: zij vond echter de „Porte-Guillaume" bezet. Spoedig kwam de sectie Veld-
Artillerie in batterij en, opende haar vuur. Toch vermocht zij niet voldoenden steun te geven aan de
voorwaarts dringende Infanterie, welke door een overstelpend geweervuur van achter de hooge sterke
barricaden en uit de huizen begroet werden. Wel slaagde men er in de poort te vermeesteren en de

Belgische vlag neer te halen, doch niettemin was men genoodzaakt spoedig daarop, onder bescherming
van het geschut tot de brug van Laeken terug te trekken, welke ingevolge de opdracht, evenals de
ino-ano- tot de voorstad, bezet werd. Een der kogels had de poort getroffen ter plaatse van een

opschrift: Guiilauvic^ h ineilleur des prmces^ De paarden van den Kapitein VAN NIEUWKUYK
en den i' Luitenant VON DASSEL waren beide gewond.

De colonne VAN BALVEREN is voortgerukt tot de „Porte de Flandre", vindt daar schildwachten

die de oproerkleuren hadden afgelegd en het volk bezig met barricaden weg te ruimen; de menigte
heft zelfs welkomstgroeten en vreugdekreten aan!

Door deze gunstige teekenen misleid trektmen verder de stad in, den weg nemend door de,,rue de Flandre.
Op ongeveer 150 pas van de ,,Marché-aux-Porcs" gekomen stuit men echter op eene barricade, die sterk is bezet.
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Het binnentrekken der troepen door de Schaerbeeksche Poort. Donderdag 23 Sept.
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ET is negen uur geworden. Een losbranding, waarop de onzen dadelijk antwoorden, begroet

de troepen. 'Nauwlijks is dit vuur geopend of ook uit de huizen, die de colonne reeds

voorbij is, knallen schoten: ,,de toutes les fenêtres, de tous les toits, des pavés, des

meubles, des büches, de la ferraille, des poêles tout allumés et jusqu'a de Ia chaux furent lancés sur

les soldats; hommes et chevaux furent assommés, Ie désordre se mit dans les rangs" schetst L. HYMANS.

En is zulks te verwonderen? Immers neen. De vraag blijft gewettigd of het goed was gezien om in

de oproerige stad, welke zoo geruimen tijd van voorbereiding gelaten was, een detachement te doen

optreden, grootendeels uit cavalerie bestaande; uit elk huis, uit elk venster dreigde toch gevaar,

waartegenover de ruiter weerloos moest staan.

De Cavalerie wijkt terug, valt in verwarring op de Infanterie en de geheele colonne, na vele

verliezen te hebben geleden, trekt naar de poort terug. De Luitenant-Kolonel der Infanterie SCHENOFSKY

en de Majoor der Huzaren VAN BORSSELEN vallen als krijgsgevangenen den opstandelingen in handen.

Was het den dag van den gelukt de bovenstad binnen te dringen, het Park, de Paleizen

des Konings, van den PRINS VAN ORANJE en van de Staten-Generaal te bezetten, de Schaerbeekschef

en Leuvensche Poorten met de boulevards tot de Namensche Poort in bezit te houden, toch was men

geenszins meester van den toestand; immers nog altijd bleven de „Place Royale" en de straten

tusschen de „rue Royale" en de boulevards in het bezit der Belgen.

Deze waren weldra zoo actief opgetreden, dat men zich had moeten bepalen tot het zich hand

haven in de vermeesterde stellingen.

De bronzen monden zwegen, geen schot was er meer gelost dan voor het breken van plaatse

lijken weerstand was noodzakelijk geweest. Duidelijk bleek de wil van den PRINS om de stad voor
verwoesting te sparen. Nog trachtte Z. K. H. den strijd op minnelijke wijze te doen eindigen; de
Luitenant-Kolonel DE GUMOËNS, die zich hiertoe vrijwillig had beschikbaar gesteld, begaf zich,

weinige uren na het bezetten van het bovengedeelte der stad, met eene zending naar de opstandelingen.
Begeleid door een der gevangen Belgen, wien hij bij het vermeesteren van het Park het leven

had gered, aanvaardde hij zijne opdracht, doch werd, ofschoon van de parlementaire vlag voorzien,
schandelijk mishandeld. Hij kwam niet dan na groote omwegen, en op gevaar af van door het
grauw vermoord te worden, bij de kazerne ,,des Pompiers", waar hij door den Generaal MELLINET aan
de handen van het gepeupel ontrukt werd. Hier kon hij eerst het doel zijner zending doen kennen.
Men hield hem gevangen.

De oproerlingen hebben sedert voorgewend, dat om er aan te beantwoorden, van hunne zijde
parlementairs waren gezonden naar PRINS FREDERIK, en dat men in weerwil hunner witte vlag, op
hen was blijven vuren. Werkelijk werd aan den L^-Kolonel DE GUMOÉNS een vrijgeleide gevraagd
om door de Koninklijke troepen te geraken; maar de personen, die er gebruik van maakten namen
inplaats van den aangewezen weg langs de Namensche Poort, waar het gevecht minder hevig was,
de richting van de ,,rue Royale".
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Het was hun daar onmogelijk het vuur hunner eigen partij, die zich in een groot aantal huizen
verschanst had, te doen ophouden en zoo is het begrijpelijk, dat men hen niet heeft herkend.

Inmiddels stroomden benden van gewapende vrijwilligers binnen Brussel door de Hallsche en
Anderlechtsche Poorten, welke niet door de Nederlandsche troepen bezet waren, en vermeerderden
de strijdmacht waarover de Belgen beschikten. Zoo zeer had de opstand in kracht gewonnen, dat,
toen eindelijk de goedgezinde inwoners trachtten om tusschenbeide te komen en de vijandelijkheden
te doen ophouden, zij totaal niets vermochten uit te richten. Evenmin was het aan de Heeren
E. d'HOOGHVORST, DELFOSSE en zekeren POURBAIX, den chef van eene bende Luikenaars,
die zich in den nacht van 23 op 24 September aan het Hoofdkwartier van PRINS FREDERIK tot
het treffen van een schikking hadden aangemeld en werkelijk eene overeenkomst hadden medeonder-
teekend, te eenenmale onmogelijk om eenigen invloed op de menigte uit te oefenen, zoodat ook
hunne pogingen ijdel bleken te zijn geweest.

De bedoelde overeenkomst zou de vijandelijkheden gestuit hebben; de troepen zouden de
bovenstad hebben blijven bezetten, de benden Luikenaars naar Luik terugkeeren, nadat de door hen
gemaakte onkosten zouden zijn vergoed; voorts zou een algemeene amnestie worden afgekondigd.

In afwachting van de uitkomsten, welke de leden der zending bij terugkomst in Brussel zouden
weten te bewerken, bleven de Nederlandsche troepen werkeloos-, zij trachtten zulks althans in den
aanvang.

Maar weldra maakte die houding de opstandelingen zoo overmoedig, hun optreden werd
zoo stout en dreigend, dat het den onzen onmogelijk was in die lijdelijke houding te volharden; den
24sten -vverd onder de ongunstigste omstandigheden de strijd weder aangebonden.

Spoedig bleek de noodzakelijkheid o-m de troepen, die reeds drie dagen achtereen op de
openbare straat hadden gebivouackeerd en uitgeput waren tengevolge van de doorgestane vermoeienissen,
eenige rust te gunnen en door andere te doen aflossen.

Daarom zond de PRINS bevel aan den Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS, die zich te

Tongeren bevond, om met 7 bataljons Infanterie, de batterij Veld-Artillerie en het Regiment Dragonders
N°. 5 naar Brussel op te rukken. De Generaal-Majoor BERNHARD VAN SAKSEN-WEIMAR werd
aangewezen tot Commandant der i'^ Brigade, inplaats van den gewonden en naar Antwerpen
geëvacueerden Generaal-Majoor SCHUURMAN.

Het is bekend, hoe die tocht door de legerafdeeling van den Generaal CORT-HEYLIGERS

is verricht geworden, hoe de militaire geschiedschrijver een zeer streng oordeel geveld heeft over het

krijg.sbeleid door dien Commandant betoond i). Wij behoeven daarop niet nader in te gaan. Alleen
zij hier vermeld, dat de Generaal den 29^^®" September te Bossut uit een nummer van het dagblad:

„Z(? courrier des Pays-Bas' vernam, dat de hoofdmacht van het Nederlandsche Leger reeds uit Brussel

was teruggetrokken.

I) Zie 0. a. „Geschiedenis van het 7de Regiment Infanterie" door J, K. H. DE ROG VAN ALDERWEKE1.T,
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AN den Luitenant-Generaal Baron DE CONSTANT REBECQUE, de zoo bekende,

volijverige Chef van den Staf, die in weerwil van zijne kwetsuren, steeds te paard bij de
gevechten tegenwoordig was geweest, werd door den Opperbevelhebber de opdracht
verstrekt om naar 's-Gravenhage te vertrekken, ten einde den KONING van den toestand

te onderrichten en nadere bevelen te vragen.

Om de troepen tot volharding op te wekken vaardigde PRINS FREDERIK den September
1830 aan het leger de volgende dagorder uit:

Koninklijke Hoogheid den admiraal en kolonel-ge^ieraal is het alleraangenaamst

de troepen vari het mobile leger^ nog onder het belrachtefi van eenen moeijelijken pligt en in
het midden van het znmr, zijne hooge tevredenheid over het gehouden gedrag dezer dagen te
knmien doen kennenZ

,,Niet alleen met moed hebt gij, brave krijgslieden! gestreden-, maar met standvastigheid
groote ongemakken en ontberingen geledeny

„Dit heldhaftig gedrag is der nederla7idsche soldaten ivaardig, en koning en vaderla^id
«

zullen er u erkentelijk voor ivezen."

,,Laat ons volharden en zegenvieren, welras zulleri nieuwe troepen met denzelfden
ijver bezield u te hulp stwllen; maar dat na de overwinning, geen plunder of mishandeling
van ingezete7ien u onteei'e7i: opdat de inw07ie7's van Bi'ussel ons als broeders met als vijanden
aanzien, en moe glorie zal onbevlekt zijn. Hoe treurig zou het wezen eenige van u te moeten
straffen, omdat zij zich aan het oiiteerefid ^nisdrijf van plunder, moord of losbandigheid
zouden hebben schuldig gemaakt; maar neen! gij zult door uw verder gedrag steeds trachten
u belooningen te vcriverven. En willende dadelijk in de gelegenheid gesteld worden dezelve
na verdiensten te kunnen nitdeelen, zoo worden de korps-kommandanten uitgenoodigd, onverwijld
nominatief of te geven welke de krijgslieden zijn, die bij deze gelegenheid in het geval
zijn geioeest het meeste uit te munten, en nog meer te doen als eenvoudige pligt en dienst
vereischt!'

„Reeds heeft Zijne Majesteit besloten, eenen ingang van campagne aan het leger te
geven, gelijkstaande aan die van De Imtenant E. A. D. ALCANTARA, van
de f' afdeelhig infa^iierie, is bebloemd tot ridder van de 4^' klasse der militaire Willemsorde,
ter belooning van zipi moedig gedrag, bij gelegenheid van het dempe^i eener opstand te
Bergen in Henegoivwcn.

„De grootst mogelijke zorg voor de mafischappe^i zvordt m het algemeen aan de ko7n-
ma7idauten e,i officieren aanbevolen. Ook den jonge soldaten moeten steeds onder het oog
worden gehouden, dat de zorg voor hmme zvapenen het meest den goeden krijgstnan kenschetst,
en dat zekerheid en eer lig lelijk, door verzuim hieraan, in de waagschaal wordt gezet."
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ERWIJL de strijd werd voortgezet en de aanvallen der opstandelingen tegen de troepen
in het Park krachtig werden afgeslagen, waren zij elders gelukkiger geweest. Doorgedrongen
tot het Paleis des Konings hadden zij de aangrenzende gebouwen in brand gestoken, waardoor

de bezetting gedwongen was het Paleis te ontruimen. Weldra zou men genoodzaakt zijn zich uitsluitend
tot de verdediging van de stelling in de ,,rue Ducale" te bepalen, eene hoogst gevaarlijke positie.
Daarbij kwam, dat gelijktijdig aan het volk was aangekondigd, dat een voorloopig Gouvernement van
België zich had gevestigd en voor de Zuidelijke Gewesten in de plaats zou treden van het Koninklijk
Gezag. Onder zulke omstandigheden oordeelde PRINS FREDERIK de volvoering van den hem
opgedragen last — rustherstel en bescherming der vreedzamen — onmogelijk en het oogenblik gekomen
om de troepen aan het gevaar van zwaardere verliezen en nog dieper vernedering te onttrekken.

Zoo werd dan — weinig uren na het vertrek van den Generaal DE CONSTANT REBECQUE
— het Besluit genomen tot den terugtocht der troepen, welke den volgenden morgen te 3 uur een

aanvang nam.

Ziethier in gi-oote lijnen het algemeen verloop geschetst van den vierdaagschen worstelstrijd

binnen Brussel.

Die strijd, eindigende met den aftocht der Nederlandsche troepen in het holle van den nacht,

kan helaas nooit anders dan een oneer voor onze wapenen genoemd worden; de offers voor de barricaden

gebracht, zijn — we wezen er vroeger reeds op — nutteloos geweest. Toch, al moge de uitslag

noodlottig geweest zijn, valt er in de verschillende gevechten te wijzen op grootsche voorbeelden

van moed en zelfopoffering, of schitterende eigenschappen door velen onzer krijgslieden ten toon

gespreid. Met innige dankbaarheid mogen wij hier boekstaven, dat onder de Nederlandsche troepen

welke in die moeilijke omstandigheden met zoo uitstekende dapperheid de Driekleur en den Oranjewimpel

verdedigd hebben, de Rijdende Artillerie de haar van oiids toekomende eereplaats behield.

Wij mogen na zeventig jaren nog met trots terugzien op de heldenfeiten, daar door de onzen

bedreven, en telkens en telkens weer komt eene gedachte van oprechten eerbied en dankbare hulde

in ons op voor de mannen, die den naam van het Korps opvoerden tot zulk eene hoogte! Die over

denking is verheffend; immers zij brengt ons telkens opnieuw tot het besef, wat wij allen aan dien schoonen

naam, door onze voorvaderen als kostbaar kleinood nagelaten, verschuldigd blijven. . . .

De verrichtingen van de Rijdende Artillerie zijn in het uitmuntend werk van Jiir. J. W. VAN

SYPESTEIN op de blz. 245 tot 277 medegedeeld. Terecht looft Dk. J. BOSSCHA hoogelijk dit

gedeelte uit het geschrift van den kundigen auteur. Sedert zijn, voornl. tengevolge der onvermoeide

nasporingen van de zijde van het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf, eene menigte

gegevens betreffende de gebeurtenissen binnen Brussel bekend geworden. Zij waren ons van onschatbare

waarde bij de samenstelling van het overzicht der door ons Korps bedreven daden, welke in de

volgende bladzijden eene plaats zullen vinden.

Verplaatsen wij ons in gedachten dan weder op dien morgen van den 23^'^'* September, toen
de verschillende colonnes tot den opmarsch gereed stonden.
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25 September i850
OEN op 23 September 1830 de hoofdaanval zich tegen de Schaerbeeksche Poort richtte

en eenige juiste kogelschoten van de sectie SODENKAMP den toegang hadden geopend

ï ontving de Kapitein VAN COEHOORN den last van den Majoor KRAHMER om deze

sectie voorwaarts te laten rukken. Verscheidene verliezen hadden wij reeds te betreuren. De korporaal

BOSSONG, de kanonniers klasse VAN BREUKELEN en TEMPEREUR waren buiten gevecht

gesteld. De eerste, door twee kogels in den linkerbil en het rechterbeen zwaar gewond, had, ofschoon

krimpende van pijn, nog de tegenwoordigheid van geest om aan den Kapitein VAN COEHOORN de

pijpjestasch te overhandigen, toen de sectie zich gereed maakte om op te leggen; de beide kanonniers

weigerden hun stuk te verlaten. De kanonnier TEMPEREUR, wien vóór de poort de koperen

stormbandketting in de kin was geschoten, werd hiertoe echter ten slotte genoodzaakt toen een kogel

hem nabij het Park ten derde male trof en den rechter arm verbrijzelde. Tengevolge van deze

verwonding moest hij later dit lichaamsdeel missen.

Ook waren twee paarden, o. a. dat van den Majoor KRAHMER, gedood.
.  . a la tête de mes deux pièces", zoo lezen wij in de „Memoires de JEAN PHILIPPE Baron

DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN''^ „d'unc forte allure pour amoindrir les pertes je travensais

des barricades enfongant des insurgés en passant a travers les balles qu'on nous tirait des maisons jusqu'a
ce que nous fümes arrêtés par une barricade qui obstruait entièrement la rue". i) II fallait revenir sur nos pas,
enfoncer les rassemblements qui s'étaient de nouveau formés après notre passage et prendre position a la porte,
heureusement sans essuyer des pertes notables. En attendant l'infanterie et la cavalerie cntraiciit en ville . . ,

1} Deze barricade sloot de „rue Royale" af, ter jilaatse waar de „ruc Treurenbcrg" cn de „rue dc Louvain" met baar sanienkonien.
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KT ccn Compagnie van het 3'' Bataljon Grenadiers aan het hoofd, door den

Kapitein HARDY aangevoerd, rukken thans de Bataljons in den stormpas

voorwaarts. Onder een hevig vuur worden de friesche ruiters en de ver

sperring opgeruimd, het half ontwrichte poorthek geopend, en de daarop geplaatste

oproervlag (i) vermeesterd. De Majoor KRAHMER, vergezeld van den Luitenant

JiiR. MEIJER volgt aan het hoofd der Sectie Rijdende Artillerie, die in de colonne

geplaatst is tusschen het 1^^"= en het 2^^^' Bataljon, aangevoerd door de Luitenant-Kolonels

MATHON en ANTHING. SODENKAMP voert zijne sectie te voet aan: hij heeft de

rijpaarden buiten de Schaerbeeksche poort gedekt opgesteld.

Ofschoon zware verliezen lijdende — behalve de Kapiteins PÉROT, AKERSLOOT,
VAN HOUTEN en HARDY en de Luitenants DOELMAN, DE SCHEPPER en LEBRUN,

die werden gewond, werden nog een honderdtal onderofficieren en manschappen buiten

gevecht eesteld — eelukt het aan de Grenadiers, onder het geraas der trommen, het
O  ö ' O '

gedonder van het geschut, het knallen der geweren en het luiden der klokken, om

gesteund door het Artillerievuur het Park te bereiken. De aangrenzende straten en d^

Koninklijke Paleizen worden bezet: van de daken wappert weldra de Oranjevaan.

Versterkt door het flankbataljon der 10" Afdeeling neemt de Kolonel KLERCK,

die aan het hoofd van het i" Bataljon de stad is binnengereden, ter voldoening aan

het van PRINS FREDERIK ontvangen bevel n.1. om de Koninklijke Paleizen te bezetten

en zich in het Park staande te houden, de volgende dispositiën: twee Compagnieën van

het 3" Bataljon Grenadiers bezetten de Paleizen van Z. M. en van PRINS FREDERIK;

een Compagnie van het i" Bataljon wordt in het Paleis der Staten-Generaal geplaatst.

Aan de vier hoeken van het Park worden sterke Detachementen opgesteld, welke een

tirailleurlinie ontwikkelen: de overige troepen staan als reserve in de middenlanen

van het Park.

De sectie SODENKAMP is den Grenadiers op den voet gevolgd; nabij het Paleis

worden de vuurmonden weder in batterij gesteld en het vuur geopend op het „Hotel de

Belle-Vue" en het „Café de rAmitié", die door eene barricade zijn vereenigd.

Onze teekening geeft het oogenblik weer waarop de genoemde troepen door de
,,Rue Royale" ten aanval oprukken. Zij is eene reproductie naar eene der lithographieën
in* het welbekende ,,Maison du Roi" te Brussel: bevattende een geheele serie

van afbeeldingen, alle betrekking hebbende op de in 1.830 plaats gehad hebbende
gebeurtenissen. Wij maakten met deze collectie kennis toen wij voor de bestudeering
van dit tijdperk in den afgeloopen zomer een bezoek brachten aan België s hoofdstad.

(i) Tn het Historisch Museum vuu het Rcgimettt Grenadiers en Jagers, sedert het jaar 1885 opgericht, wordt het van
ile Schaerbeeksche Poort ncergcriikte vaandel bewaard. Nog treft men daarin aan: de Belgische vlag door den Gienadter
CriKlS'l'IAAN GUfiCKR, op 23 Sept. 1830, van Jict lick in het Jlrnssclsclie Park neergehaald.
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Het oprukken der Hollanders door de„rue Royale." Donderdag 23 Sept.



7^ de opstand in BELGIË — 183O.

E teekening tegenover blz. 68 behoort mede tot de zooeven genoemde verzameling.
Onder de zich daar bevindende Schilderijen merkten wij op: ,,La déroute des troupes
hollandaises dans la rue de Flandre a Bruxelles" door JOSEPH SEVERDONCK en

„L'attaque du Pare en 1830" door de schilders DELVAUX en VAN ASSCHE. (i)

(ij Het is jammer dat van de interessante collectie, welke zich in het „Maison du Rei" bevindt en op de
geschiedenis der stad Brussel betrekking heeft, geen catalogus bestaat.

Daarom noteerden wij, welke iithographiecn aanwezig zijn, die op den vicrdaagschen strijd binnen Brussel
betrekking hebben en dus ook voor ons uit een krijgs-liistorisch oogpunt van belang zijn Deze opgave volgt hieronder.

Wij wijzen er voorts op, dat verscheidene afbeeldingen naar de oorspronkelijke oplage voorkomen in het
Standaardwerk van den Heer L. HYMANS, ook in Belgiqiie depuis iSjjojusqu^anosjours,'^ De litographiën zijn:

„Souvenirs de la révolution beige de 1S30 et de l'indépendance de la Belgique. P. LAUTERS fecit. No. i—4.
1. Entree des troupes par la rue royale. Bruxelles Jeudi 23 Sept^ 1830.
2. Embuscade a la rue Royale. Bruxelles Jeudi 23 Sept^ 1830.
3. Rue de Flandre a Bruxelles. Charges des hussards de Boreel. 23 Sepf. 1830.
4. Rue de Schaerbeek a Bruxelles, Samedi 25 SeptL 1830.
5. Journée du 23 7''" 1830, rue du Louvain, Van Hemelryck 1830. Lith. de Jobard.
6. Bruxelles. Défense de la porte de Schaerbeek Ie 23 Septembre au matin 1830.
7. Bruxelles. Prise du Pare, Dimanche 26 1830. Van Hemelryck 1830. Lith. de Jobard
8. Bruxelles. Samedi 28"^" 1830. Place des Martyrs de la liberté. Van Hemelryck 1830. Lith. de Jobard. »

9. Jeudi 23 Septembre 1830. Verdediging eener bandcade nabij het Park, ld.
10. Hotel de Belle-Vue aprcs la bataille. Lith. de Jobard.

11. Cafc de l'Amitié et ancien hotel du Prince Frédéric. Mardi 28 Septr. 1830. Imp. Judenne.
12. Prise du Pare. Dimanche 26 SepP 1830. Imp. Judenne.
13. Journée du 23 1830. Position a l'entrée de la Place Royale des deux canons dont un dirigc par la Jambe

de Bois Imp. Judenne.

14. Vue de l'Entrée du Pare par la Place Royale. Lundi 27 Sept^ 1830. (P. Droggcrs).

15. La Porte de Schaerbeek, a l'Entrée de la Rue Royale, Pendant Ia journée du 23 Septembre 1830. hg. par
Madou. Imp. P. Simoneaii.

16. Position des Troupes a la Grille de la Montagne du Pare, Vendredi 27 Sept^ 1S30. Imp. Judenne.
17. Chansons patriotiques (Madou). Lith. de Dewasme Pletinckx.
iS. Les Barricades (Madou del) Imprimé et publié par Devo Becker.
19. Bruxelles 23, 24. 25 et 26 7'""'= 1830, La Jambe de Bois. Madou. Lith. de Dewasme-Pletinckx.
20. Bruxelles 24 Oct'"''^ 1S30. Funéraiües de Jenneval, auteur de la brabangonne et de ses compagnons; moits

au champ d'honneur. Madou. Lith. de Dewasme-Pletinckx.
21. Bruxelles. Les Etrangers. Madou. Dewasme-Pletinckx.
22. Réception des Hollandais a la porte de Laeken a Bruxelles.
23. Bruxelles, Jeudi 7^" 1S30. Entrée des troupes par la porte de Schaerbeek. Lith. de Daems.
24. Combat de la rue de Louvain derrière les Etats-généraux, pendant les journées des 23 et 24 Septembre

1830. Imp. Simoneau.
25. La maison de Mr. Libry-Bagnago dans la nuit du 25 au 26 Aoüt 1830.
26. Déroute d'uiie Division hollandaisc par la porte de Flandres Ie 25 Septembre 1830. Chromo, fig. par

Madou. Imp. P. Simonau.

27. Combat dans rintérieur du Pare, Dimanche 26 SeptL 1830. Chromo.
28. Entrée du Pare du coté de la Place royale après les journées dii 23, 24, 25 et 26 1S30. Madou. Chromo

Simoneau.

29. Reprise de l'Escalier de la Bibliothéque rue d'Isabelle, Ie 25 Septembre 1830. Lith. de Simoneau.
30. Bruxelles, Ie 21 Juillet 1831. Entrée du Prince de Saxe-Coboiirg par la porte de Laeken, Chromo. Imp.

Simoneau.

31. Place des Martyrs. Dédiéc a la Nation Beige. Lith. de Simoneau (Chromo)."
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Krijgsverrichtingen tegen Brussel op den September 1830.

Trots Fontaines
Sel.ItnM/-40Bi

algemeen plan

VAN DEN OPMARSCH
OP 23 SEPTEMBER.

MIWKH-COl

SCnDURMAK
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Schaerhoek

■(S-Jbsae ten Vooie

mee ■

LEGENDA.

Konmklijl: Fnleis.
Paleis van den Pnns van Oranje.

ld. StatCH'Generaal.

Tliedtre, du Pare.
Caserne des Annonciades.

ld. des Volontaires (St.-Elisaheth).
Café de VAtnitiè.
Rótel de Belhvue.
Observatoire.

Balustrade Henesey.
Jardin di'Italie.
Jardin botanique.
Bas fonds.
Pachéco (hospitaal in aanbouw).
Woningen van de Heeren Meeuws, uitge

plunderd en verwoest op 33 Sept.
Particuliere woning id. id.

' Barricades.

Defensielijn der opstandelingen
38134 Sept.

Ollt

Sobloi^

CC

i TIic« ■

\  ! I

Scliaal
500-V.

LEGENDA.

+ Sectie artillerie in gei rchlsatelliug.
Si Sodenkamp (Ie positie).
vR van Raden.
T Tindal.
P Prinsen.
LS van Limburg Stirum.
vH van Ueeckeren van de Cloese.
G GuUois.
D Donny.
V  Voet.
C de Constant Rehecque.
E Eïont.

Charge !0e lanciers onder /'J.schiceiler.
+ Plaats vaar Krahmer de Uichin sneu

velde.
Defensielijn ran hel lege.r 33j3-1 Sept.;

de juiste sfandqjlaatsen der troepen
honden uit den aard der zaak niet
worden aangegeven.
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P het oogenblik dat de Sectie SODENKAMP afmarcheerde, had ook de Luitenant
PRINSEN de order ontvangen om met zijne Sectie de stad mede binnen te trekken. De
stukken namen stelling op den boulevard tusschen de Leuvensche Poort en de ,,Place d Orange.

De Sectim van de P Lidtoiants VAN RADEN C7i TINDAL kwamen aan het Schaerbeeksche hek
in batterij: zij bewezen belangrijke diensten door het opdringen der vijandelijke benden aldaar te beletten.

De Batterij N\ x (DINAUX), die aanvankelijk met 2 Bataljons Infanterie en met de Dragonders
N^ 4 bij het dorp Evere links van den straatweg was opgesteld, vervolgde omstreeks 8 uur den
weg naar de hoofdstad. Een uur later vinden wij de batterij terug aan de Schaerbeeksche Poort;
order om te vuren had zij toen nog niet. Ten einde beter gedekt te zijn tegen het geveervuur des
vijands de Luikenaars, het vrijkorps VAN RODENBACH en de vrijwilligers van de 6'' sectie
waren in dit gedeelte met de verdediging belast — nam de batterij een stelling achterwaarts in;
alleen dc Sectic van de7i Lnitemmt Graaf VAN LIMBURG STYi? Wontving den last om de stad
binnen te trekken. Te 9 uur kwam één stuk in batterij bij het hek op den boulevard, vanwaar de „rue
Royale" kon worden bestreken, het andere op eenigen afstand rechts daarvan; daar de 9^ Divisie de
Grenadiers niet had kunnen volgen, was genoemde straat toen eenmaal de troepen er waren door
getrokken, niet in ons bezit gebleven.

Eerst omstreeks 11 f uur ontving ook de Sectie van den i"" Luitenant Baron DE CONSTANT
REBECOUE de order om voorwaarts te gaan; het terrein harer werkzaamheden zou het Park wezen.

De Batterij N"". 3 (KOPS) was in de morgenschemering van den de nabijheid van
Brussel aangekomen.

De Batterij-Commandant gelastte aan den T Luitenant Baron VAN HEECKEREN VAN DE
CLOESE om met zijne Sectie en die van den Luitenant GALLOIS stelling te nemen links van den
straatweg, op eene hoogte welke het kerkhof van St. Josse-ten-Noode begrenst. In deze positie was
men blootgesteld aan het vuur uit twee stukken geschut, die op de ,,boulevard de VVaterloo" waren
opgesteld; toch leed men slechts zwakke verliezen.

Niet lang werd hier standgehouden; immers op het oogenblik dat de vuurmonden door den
Luitenant VOET aangevoerd (i), aanvankelijk op den straatweg in batterij gekomen, met

de Afdeelingen Kurassiers N". 3 en N^ 9 en het Regiment Lansiers N^ 10 door de Leuvensche
Poort de stad binnenrukken, legden ook de beide Sectiën VAN HEECKEREN en GALLOIS op:
de eerste veranderde voorwaarts van stelling en werd geplaatst op den boulevard tegenover de „Place
d'Orange" thans „la Place des Barricades"; zij vond eenige dekking achter eene borstwering, die den
toegang tot de „Place d'Orange" afsneed, en stelde hare voorwagens en de afdeelingen achter het
hoekhuis van den boulevard en de „Place d'Orange"; weldra opende zij tegen de vensters van de voor

liggende huizen een krachtig kartetsvuur, dat het van daaruit afgegeven geweervuur deed ophouden.
De houwitser-Sectie GALLOIS keerde naar het bivouac terug.

I) De Luitenant GALLOIS had een zijner vuurmonden aan de Sectic VOET moeten afgeven. Dit stuk was vervangen door eenen houwitser
van de Sectie DONNY.
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E Luitenant DONNY kwam met het kanon a 6 waarover hij het bevel had behouden,

eerst links van de Sectie VAN HEECKEREN in batterij; vervolgens nam hetzelfde stuk

een positie in tegenover de „rue de Louvain" met de ,,rue du Nord" ter rechter en de

„rue du Cale" ter linkerzijde. Het stuk behield tot tegen den avond dezelfde standplaats.

Nauwlijks waren de Afdeelingen Kurassiers N°. 3 en N°, 9 door de Leuvensche Poort op den

boulevard gedeboucheerd of aan den i'' Luitenant VOET werd gelast om voor het front der colonne in

batterij te komen. Op het oogenblik dat aan dien last werd voldaan viel de kanonnier i'' klasse

KIECHT aan de zijde van zijn luitenant zwaar gewond ter aarde; twee paarden waaronder dat van

den wachtmeester DEN NIEUWENBOER, den commandant van het stuk dat onder toezicht stond van

2*= Luitenant GALLOIS, werden gelijktijdig buiten gevecht gesteld. Vermoedelijk waren schoten

met windbuksen, uit de vensters der huizen afgegeven, welke deze verliezen veroorzaakten.

Wanneer men nu de opstelling der vuurmonden heeft nagegaan, dan zal daaruit duidelijk zijn

gebleken, dat het plan van aanval voor een groot deel tot uitvoering was gekomen.

Thans kregen de Afdeelingen order om de stad te verlaten; de dekking der stukken werd

aan een door den Majoor DE LENNE gecommandeerd Escadron, van het Regiment Lansiers N*". 10,

opgedragen.

Hierop ontving de Artillerie van den i® Luitenant VOET het bevel om op te leggen en voor

waarts van stelling te veranderen. VOET rukte door een zijstraat naar de „rue Ducale" en kwam hier

met twee stukken — een stuk was niet gevolgd — tegenover een tweetal vuurmonden der opstande

lingen, bij het Paleis van den PRINS VAN ORANJE opgesteld, in positie. Nadat eenige schoten

waren afgegeven werden de vijandelijke stukken teruggetrokken.

In versnelden gang doet VOET thans naar het plein op de boulevard vóór de ,,rue de Namur"

oprukken en het vuur openen, eerst op de vijandelijke stukken — vermoedelijk dezelfde waarmede

men reeds den strijd had aangebonden — en toen deze geretireerd waren tegen eene barricade welke

de „rue de Namur' afsloot, alsmede tegen de hoekhuizen van die straat en den boulevard.

Weldra slaagt de Luitenant VOET er in om het vijandelijk vuur tot zwijgen te brengen, waarop

onder aanvoering van den Majoor NEPVEU, die met een geweer in de hand het aanvalspunt aanwijst

en gevolgd wordt door den 2"= Luitenant CREIJGTHON (i) van het Instructie-Bataljon, mede met een

buks gewapend, door de Infanterie de tegenoverliggende barricade genomen wordt. Een verder doordringen
naar de „Place Royale" was echter onmogelijk; wel werden achtereenvolgens alle huizen van de ,,rue

de Namur" van opstandelingen gezuiverd.

De Belgen kwamen intusschen met de beide stukken geschut, waarmede zij in den morgen op

de „boulevard de Waterloo" waren verschenen, telkens weder opdagen, doch VOET noodzaakte hen

iederen keer weder terug te trekken.

I) De 2e LuUeiiant CREIJGHTON werd voor zijne Krijgsverrlcluingen te Brussel benoemd tot Ridder der Militaire tViUemsorde 4e klasse.
Later overgeplaatst bij het leger iu Oost-Indie, is hij ais Luitenant-Kolonel gepensionneerd.



Lansier van het Regiment N°. lO. 1830 — 31
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AN de Lansiers werd alsnu gelast een charge te doen. Aangevoerd door den Ritmeester
J. B. M. ESCHWEILER, door de 2'' Luitenants Jhr. C, H. F. VAN CAPELLEN, Jhr. M.
A. DE BELLEFROID en E. H. E. Graaf VAN BYLANDT (i) naderen zij, onder aan
houdend en hevig geweervuur de stukken, die op korten afstand tegen hen worden

losgebrand. Wel worden eenigen gedood en gewond doch niets kan hunne vaart stuiten. Niet alleen

veroveren zij een der stukken, — een kanon a 3 tc — doch noodzaken zelfs de opstandelingen, die
er bij stonden, het mede terug te voeren. Het werd in triomf eerst naar de Leuvensche Poort, en
vervolgens in het bivouac buiten de stad gebracht.

Onze hulde aan het 10° Lansiers op den 23^^®" September.

De voorstad naar de zijde van Namen en de Namensche Poort waren bezet door Infanterie

van de 5*" Afdeeling.

De Lansiers stelden zich op rechts van de Ai'tillerie.

Intusschen was de reserve gevolgd en bezig een brug over de gracht te slaan.

Talrijke bewijzen van moed en plichtsbetrachting waren in de bovenbeschreven gevechtsmomenten,

door het personeel der Rijdende Artillerie gegeven.

Toen bevel kwam om op te leggen en voorwaarts van stelling te veranderen richtte de

doodelijk getroffen kanonnier KIECHT, die op den grond lag uitgestrekt, zich een weinig op en

riep zijnen krijgsmakkers toe zich dapper te gedragen en zich vooral door een blikkendoosvuur op

den vijand te wreken. Enkele dagen later overleed de brave aan zijne bekomen wonden.

Nauwlijks had de Sectie VOET op het Plein voor de Namensche Poort afgelegd of de wacht

meester PETERSEN en de kanonniers FURRER en CHRISTIAANS vielen gewond neder; 3 paarden

waren gedood.

Bij een der stukken, gecommandeerd door den wachtmeester ZWEERS, brak de affuitbalk bij de

stelschroef; men verving het door den achtergebleven vuurmond, die echter niet van een slagtoestel

was voorzien. Onder een hevig vuur en terwijl verscheidene kogels op het aangevoerde stuk aansloegen

werd de slagtoestel van het ontredderde kanon door voornoemden wachtmeester, bijgestaan door den
korporaal DENDAL, afgenomen en op het eerste bevestigd. Daarna werd het gedemonteerde stuk
onder den voorwagen aangeslagen en in het Paleis van den PRINS VAN ORANJE in veiligheid gebracht,
vanwaar het nog denzelfden dag naar het bivouac achter het kerkhof St.-Josse-ten-Noode, vervoerd werd.

De opstandelingen die zulks bemerkten, trachtten door een allerhevigst geweervuur het weg
voeren van dien vuurmond te beletten; niettegenstaande dat vuur, werden.de voorschreven werkzaam

heden met een voorbeeldelooze bedaardheid door de kanonniers volbracht.

r) De Ritmeester ESCHWEILER eu de 2= Luitenants Jhr. DE BELLEFROID en Graaf VAN BYLANDT zijn voor het bovenstaande feit met
de Militaire Willemsorde 4e khsse begiftigd geworden.

De 2e Luitenant Jhr. VAN C.APELLEN is in liet j.aar 1843 onder de regeering van KONING WILLEM 11 tot ridder van die orde benoemd.
Nog u-erd bij Kon. Besluit van 3 Februari 1S32 No. 121 benoemd tot Ridder 4" klasse der WiUemsorde, en wel voor zijne verrichtingen bij

diezelfde gelegenheid, de trompetter van het Regiment Lansiers No. lo, J. B. M, BREYE.
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OG zij vermeld, dat toen het nieuw aangevoerde stuk eenige schoten had afgegeven,

eveneens de affuitbalk brak; teneinde het stuk niet verder onnoodig aan het vuur bloot

te stellen werd het achteruit gebracht. De Kolonel LIST vermeende de oorzaak van

het breken der affuitbalken te moeten toeschrijven aan den sterken schok welken de affuiten kregen bij

den terugloop op de zware straatsteenen. Op zijn last werden daarom de steenen opgenomen daar, waar
de stukken in vaste stellingen waren geplaatst, waartoe bij elk stuk pikhouweelen werden uitgedeeld.

Bij de Sectie van den Luitenant DONNY werden in den loop der dag de korporaal GILLET

en de kanonnier 2" klasse HUNN gewond en i paard gekwetst.

Geven wij thans een oogenblik het woord aan den Heer HYMANS die in het 2" Dl. van zijn

werk op blz. 326 en 327 van den toestand in dit stadium van den strijd het volgende zegt:

„Dans ce premier moment l'aspect de Ia ville était désespérant. Tout semblait perdu; on ne

voyait pour Ia défendre que quelques hommes presque isolés manquant d'ensemble et n'ayant que

peu de chefs déterminés.

„La mitraille sifflait par tout Bruxelles, les boulets pleuvaient, les feux de peloton répandaient

l'effroi. Des quatre points d'attaque, c'est a dire de Ia porte de Hal, de lancienne place de Louvain

vers Saint-Gudule, de la Montagne du Pare et de la Place Royale, toutes soutenus par de rartlllerie,

partaient des feux successifs et soutenus. Le tocsin sonnait sans interruption; on battait la générale

dans tous les coins de la ville; des cavaliers parcouraient les rues pour réclamer des armes et dés

bras, et au milieu de ce tumulte effroyable, de tout ce fracas, on voyait transporter des blessés et

des morts; des femmes faisaient de la charpie; ou courait porter des vivres et des rafraichissements

aux combattants, qui volaient au feu en chantant la Marseillaise

„Le brult se répandit que les portes de Laeken et de Flandre étaient forcées et que lennemi

savangait par le bas de Ia ville.

„Cette nouvelle alarma un instant Ia population. Mais vers onze heures et demie Ia bourgeoisie

et le peuple reprirent courage et ne crurent plus la résistance impossible: la bravoure des hommes

placés a Tancienne porte de Louvain, centra des communications ennemies, avait provoqué ce mouvement

de confiance.

„II fut accru par la nouvelle, bientót répandue dans la ville, de la résistance hcroique que des

volontaires liégois au nombre de cinquante, opposèrent aux Hollandais, qui tentaient de s'emparer de

rObservatoire. Grace au courage et aux généreux efforts des volontaires liégois, ils restèrent maïtres

de ia position.

„En ce moment, l'ennemi occupait Ie quart environ de la ville; la partie droite du boulevard,

a partir de la porte de Schaerbeek; la rue de Louvain jusqu'a celle de l'Orangerie; toute Ia rue de

lOrangerie; la rue Ducale; partie de la rue de la Loi; toute l'enceinte. du Parc; les palais du Rol et
du Prince d'Orange; la rue de la Pépinière; la rue Verte; Ia rue de Namur jusqu'au débouché de

cette dernière et celle des Petits-Carmes; enfin le boulevard, a droite de la porte de Namur jusque

vers le nouveau Pachéco et tous les boulevards intermédiaires."
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NMIDDELS werd de strijd allerwegen hardnekkig voortgezet; het hevigst woedde hij In

de nabijheid van de ,,Place Royale": voet voor voet betwistten de opstandelingen ons

de stellingen, die het sleutelpunt der positie in de bovenstad vormden, van waaruit bijna

geheel Brussel kon worden beheerscht.

De aldaar opgerichtte barricade was bezet door de best bewapende verdedigers. Hier voerde

ook CHARLIER het bevel, en werkte met een stuk geschut, door hem bij de ,,Pont-de-fer" opgesteld,

tot de verdediging mede.

We zagen, hoe de Sectie SODENKAMP in de nabijheid van het Paleis des Konings had

postgevat en haar vuur tegen de verdedigers van de ,,rue Royale" richtte.

De Majoor KRAHMER achtte deze stelling niet voordeelig, rukte daarom met één stuk voor

waarts, en plaatste het op 150 pas van het ,,Hotel de Belle-Vue" in de „rue Royale" in batterij.

De Luitenant SODENKAMP zeer terecht het gevaarlijke van die positie inziende, vooral wanneer

daar slechts één vuurmond stond, deed met goedkeuring van den Majoor KRAHMER ook het andere

stuk naast het eerste in batterij komen.

Niettemin bleef de toestand voor de Artillerie hier uiterst gevaarlijk: op de rechterflank toch»

was ook het hooge terras van het „Café de l'Amitié" door de opstandelingen bezet; daar knalde

zonder ophouden een allerhevigst geweervuur; in front werd de sectie bestookt door de bezetting der

haar tegenoverliggende barricade.

Met groote koelbloedigheid werd een kalm en goed gericht vuur door de bediening der vuur

monden onderhouden; dan, ongedekt als zij daar stonden werden achtereenvolgens van de 18 man

schappen 13 buiten gevecht gesteld, terwijl van de 11 nog overgebleven trekpaarden 9 werden

gedood en 2 gekwetst, die later met levensgevaar gered werden.

Door woord en daad vuurt de Majoor KRAHMER, midden tusschen beide stukken geplaatst,

zijne Rijders aan. Ziet, hoe de kloeke held, zelf den wisscher hanteerend, zijne minderen ten voorbeeld is.

Helaas, ook hem spaart het lood der opstandelingen niet! Een kogel doorboort de giberne en dringt

in de linkerborst tot in den rug door. Met de kreet ^^Mo7i Mon DieuT stort KRAHMER ter

aarde; de kanonniers KASSEÉ en DELMOTTE snellen onmiddellijk toe en dragen den beminden
Chef naar het Park en van daar naar het Paleis des Konings. Nog voordat geneeskundige hulp

aanwezig is, heeft KRAHMER den geest gegeven.

Wat de Rijdende Artillerie in den Majoor KRAHMER DE BICHIN verloor zullen wij hier

niet nogmaals behoeven neder te schrijven. De edele karaktereigenschappen, de groote krijgsmans

gaven, welke den held van Friedland en Waterloo sierden, schitteren zoo helder in de geschiedrollen

van het Korps; onze pen behoeft geen pogingen aan te wenden om meer licht te doen vallen op

den eervollen loopbaan van onzen grooten voorganger. De algemeene achting en liefde welke men

KRAHMER toedroeg, de bewondering voor zijn beproefden moed, de groote leegte door zijn ver

scheiden te weeggebracht, teekenden het best wat het Korps, ja de geheele Natie, met den held ten

wrave droeg.
O  O



w
• - •;-(r^

■ ̂ ii»i«i,i.ini,k^M7P.f,'l^.^

. »vvrr''T:^:-.,

'- • -''v

t^SïËvi","»^ -ii-vT >7-

1

i- VCi4V(i^ih

Het sneuvelen van den Majoor K. F. KRAMMER DE BICHIN te Brussel op 23 Sept.
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ET Vorstendom WALDECK, waar KRAHMER het levenslicht had aanschouwd, derfde

een zijner edelste zonen, die, zooals de Oud Generaal-Majoor H. BEIJERMAN,
Adjudant in Buitengewonen Dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, in zijne hiervoren

aangehaalde feestrede getuigde — de woorden in het door hem gedichte Rijderslied ,,re5oit la mort,
ne se rend pas", met zijn bloed heeft bezegeld. Hoe treffend juist drukte de Generaal uit, wat ons
allen bezielde, toen hij aan KRAHMER's sneuvelen herinnerende zeide, dat zijn naam zal blijven
schitteren „als een diamant pp een rouwkleed", dat hij ,,met onuitwischbare gulden letteren in s Lands
Historie staat geboekstaafd."

Hoe gelukkig is het Korps om de souvenirs te bezitten, op blz. 51 vermeld; zoolang de Rijdende
Artillerie een plaats in Neêrland's weerkracht inneemt, zullen die reliquiën, haar tot groote daden
prikkelend, aan „de Historische Verzameling" tot sieraad strekken.

„Het lied der Rijdende Artillerie, op muziek gezet" en door ons op blz. 43 en 44 van het
..Gedenkboek Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie' opgenomen, wordt in het Museum bewaard:
in rood marokynlederen band gebonden, als geschenk ontvangen van den toenmaligen Eerste-Luitenant der
Rijdende Artillerie M. W. DE JONGE VAN ELLEMEET.

De schilderij, die zich in het Museum bevindt, is een der fraaiste proeven van het talent van
onzen medewerker, den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT. Zij werd aan het Korps geschonken

door de Officieren van het Regiment Grenadiers en Jagers bij gelegenheid van het Jubileum in 1893
(Zie ..Gedenkboek enz." blz. 40 en 41) en verplaatst ons volkomen in de treurige Septemberdagen van
1830. Wij verzochten den Heer HOYNCK naar zijne schoone conceptie eene aquarel te vervaardigen,
welke wij, als een bescheiden hulde onzerzijds aan den onvergetelijken Rijder, in ons werk opnamen.

Een levensschets van den Majoor KRAHMER DE BICHIN komt voor in het ..Vaandel

Tijdschrift voor onderofficieren, I N°. 5; deels ook in ..Eigen Haard" 1879, door den sedert, bij Koninklijk
Besluit van 2 November 1897 N°. 28, benoemden Directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief van

den Generalen Staf, Kolonel F. DE BAS. Het is ons een genoegen naar deze biographieën te

kunnen verwijzen.

11;.
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A het sneuvelen van den Majoor KRAHMER bleef de Luitenant SODENKAMP, zijne
kleederen doorboord met kogels, waarvan vier vóór in de chakot, en onderscheidene in

jas en epauletten, met vijf nog overgebleven manschappen het vuui' voortzetten. Weldra,
helaas, noopte gebrek aan munitie hem tot zwijgen. De vijand vermeenende, dat geen enkel
schot meer voorhanden was, waagde nu eenen aanval op de nog slechts zwak verdedigde stukken.
Hoezeer had hij zich echter misrekend! De kanonnen waren nog van de twee laatste schoten voorzien
en op het oogenblik, dat de Belgen aan deze zijde van de barricade naderden, brandde een kogel- en
kartetsschot op hen los; velen der aanvallers werden gedood of gekwetst, de overigen namen ijlings
de vlucht.

Thans was alle munitie uitgeput; machteloos bleven de onverschrokken Rijders aan een steeds
in hevigheid toenemend geweervuur blootgesteld.

Ten slotte genoodzaakt tot achter de heg van het Park terug te wijken, gelukte het aan
2 Compagnieën Grenadiers om den opstandelingen te beletten de stukken te naderen.

In de gevaarlijke stelling tegenover de ,,Place Royale" onderscheidde zich in het bijzonder de
wachtmeester GERARDTS. Ofschoon ernstig aan het hoofd gewond, was hij niet te bewegen om zijn stuk
te verlaten; met een doek het bloed stelpend, bleef hij zijne functiën als stukscommandant waarnemen,

totdat uitputting hem deed neerzijgen. Op last van Kolonel LIST werd hij naar het hospitaal
te Vilvoorde en den 26^''=" d.a.v. naar Antwerpen vervoerd, alwaar hij den 4^*^" October 1830 overleed.

Bij de Sectie van den 2" Luitenant SODENKAMP, — zoo lezen we in het Journaal van den
Kapitein VAN COEHOORN — smeerde een kanonnier koelbloedig een stuk brood, terwijl genoeg
zaam al zijn kameraden waren gedood of lagen te zieltogen. Hij bood het zijn Luitenant aan met
de woorden: ̂ ^Luitenaiit^ dat heb ik nog van de7i boeri^

Volgens de aanteekeningen voorhanden in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf

waren werkelijk op dit moment ,,alle manschappen en paarden van de beide stukken met uitzondering
van den 2*" Luitenant SODENKAMP, een kanonnier en i paard, gedood of gewond."

De beide voorwagens waren ,,reddeloos geschoten."

Zetten wij thans het verhaal der gebeurtenissen op den 23®^^" September voort.

Eenige oogenblikken, nadat de Luitenant SODENKAMP het overschot zijner bediening had
moeten terugtrekken, kwam de Sectie van den Luitenant DE CONSTANT REBECOUE in draf

opgereden en stelde onder het hevig geweervuur des vijands zijne stukken in batterij: één in de laan

welke van de „Place Royale" naar het Paleis der Staten-Generaal geleidt, ter hoogte van de stukken
der Sectie SODENKAMP, het andere op den hoek van het bas-fonds, dat zich in het Park

bevindt tegenover het ,,Hotel de Belle-Vue".

Met kartetsen werd het geweervuur van achter de barricade beantwoord; wel verminderde

het hierdoor in hevigheid, doch onzerzijds werden weldra eenige manschappen en paarden buiten

gevecht gesteld.
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OEN bij een der stukken achtereenvolgens 3 kanonniers waren gewond, schroomden de
Majoor van den Generalen Staf NEPVEU, die van uit de „rue de Namur" na het gelukkig
aldaar volbrachte wapenfeit zich naar het Park had begeven, alsook de Luitenants MEIJER

en DE CONSTANT REBECQUE geen oogenblik om persoonlijk het stuk mede te bedienen.
Spoedig was op de „Place Royale" door den vijand een stuk geschut in batterij gesteld, dat

onder leiding van CHARLIER, bijgenaamd Ja Jambe de Bois' zijn vuur op de Sectie opende; het
werd echter na weinige schoten tot zwijgen gebracht.

De Luitenant DE CONSTANT REBECQUE bleef zijne stelling behouden, terwijl het bevel
over het stuk, voor het bas-fonds geplaatst^ werd overgenomen door den i*" Luitenant SODENKAMP,
die van hier de vuurmonden zijner eigen Sectie in de „rue Royale" kon verdedigen.

Het Artillerievuur in het Park werd achtereenvolgens versterkt door dat van de Sectie van

den I' Luitenant ELOUT en door een der houwitsers van de Sectie van den 2*= Luitenant GALLOIS.
Eerstgenoemde officier had de order ontvangen om ten \ 2 uur de Schaerbeeksche voorstad te

verlaten en Brussel binnen te trekken. De Sectie marcheerde langs den ,,Boulevard de 1 Observatoire
naar de Leuvensche Poort en stelde zich daar onder de orders van den Kapitein KOPS. Op zijn

last rukte zij naar het Park en kwam dicht bij het hek tegenover het Paleis des Konings, in batterij,
richting nemende op en ongeveer 200 pas verwijderd van het „Hotel de Belle-Vue". Reeds weinig tijds
na het openen van het vuur werden 2 manschappen gewond en 2 paarden gedood.

De 2® Luitenant GALLOIS ontving des namiddags ten 2 uur de last om uit het bivouac nabij

St. Josse-ten-Noode naar het Park op te rukken. Aldaar aangekomen werd hem door den Kapitein
KOPS voor een der houwitsers eene plaats aangewezen op den linkervleugel der Artillerie-linie, nabij
den kleinen vijver tegenover het Paleis des Konings. In deze positie, welke tot Iaat in den avond
behouden bleef, werd het paard van den Luitenant GALLOIS door twee kogels gewond; op last
van den Artillerie-Commandant besteeg hij het paard van een der gewonde manschappen der
Sectie ELOUT.

Van schier alle zijden braakte de artillerie thans projectielen op den verdediger; toch trachtte
men te vergeefs verder in de stad door te dringen; de hechte gebouwen van het Park cn de
„Place Royale" waren in blokhuizen herschapen, die zelfs aan de kanonskogels weerstand boden en van
waaruit de opstandelingen door schietgaten, uit vensters en kelderopeningen onze soldaten, vooral
de oihciereii op de korrel namen. Zoodra men uit het Park de aangrenzende straten wilde binnen
dringen, stuitte men op onoverkomelijke versperringen: steenen, huisraad, karren, rijtuigen, aardhoopen
waren tot reusachtige barricaden samengevoegd, waarvan de opruiming onder den kogelregen uit de
belendende gebouwen ondoenlijk was. Alles, steenen, pannen, meubelen, zelfs kokende olie en sterk
water werden uit de verdiepingen der woningen op de dikwerf opeengehoopte troepenmassa s nedcr-

gestort

De zending van den Luitenant-Kolonel DE GUMOËNS bleef, zooals wij reeds mededeelden,
zonder het gewenschte resultaat.
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EEDS was de zon ter kimme gedaald, en nog altijd weerkaatsten de echo's van geschut
I en geweervuur. Het was toen, dat de Majoor van den Generalen Staf NEPVEU het voor
nemen opvatte om het ,,Hotel de Belle-Vue" bij verrassing te nemen, en daartoe vrijwilligers

deed oproepen uit de troepen, die in het Park stonden. Hij zou, terwijl het vuur door den i' Luitenant
DE CONSTANT REBECQUE tijdelijk werd gestaakt, zich op de „Place Royale" vertoonen en
daarmede het teeken geven voor den aanval op het Hotel.

Door de kelders van het Paleis des Konings had de Majoor NEPVEU, gevolgd door een
peloton vrijwilligers, zich een weg naar het Plein gebaand; maar toen de troepen, welke uit het Park
de beweging zouden steunen, voorwaarts schreden, werden/zij door het moorddadig geweervuur der
Belgen tot staan gebracht. De onderneming mislukte; de positie, die door haar val de vermeestering
van Brussel zoude veroorzaakt hebben, bleef in handen van de opstandelingen.

De duisternis viel, en hulde de bloedige tafereelen in een aschgrauw kleed. De Rijdende
Artillerie, uitgezonderd de i" Luitenant VOET, die met zijne manschappen op den boulevard onder den
blooten hemel overnachtte, keerde naar het bivouac te Evere terug, de bewaking harer stukken in de
,,rue Royale" aan de troepen in het Park toevertrouwende.

De overige Korpsen handhaafden hunne stellingen. De nacht verschafte aan de vermoeide
krijgers eenige rust.
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OG in den avond van den 2 3sten September had een te Brussel allerwege aangeslagen
proclamatie aan de bevolking kond gedaan, dat een voorloopige commissie met den

Baron VAN DER LINDEN d'HOOGHVORST als President en JOLLY, oud-officier

der genie, als Vice-President, de leiding der zaken op zich had genomen.

Uit dit lichaam was een deputatie benoemd, bestaande uit de H.H. VAN DER LINDEN

d'HOOGHVORST, PALMAERT FILS, POURBAIX, DE COPPIN en DELFOSSE, welke in opdracht
hadden gekregen zich naar 's PRINSEN hoofdkwartier te begeven, ten einde in overleg met Z. K. H.
te trachten een einde te maken aan het bloedvergieten.

In den nacht van den 23®^®" op den bij PRINS FREDERIK toegelaten, verklaarde de

Baron d'HOOGHVORST, dat geen wapenstilstand mogelijk was dan bij evacuatie van de stad.
De PRINS antwoordde, dat hij daartoe geen order kon geven, dan onder autorisatie van den

KONING; dat hij evenwel van harte wenschte den ondergang der stad te voorkomen en dus de
vernieling niet zou uitbreiden; dat de troepen strikt verdedigend zouden optreden, en dat het beste
bewijs, hetwelk men geven kon dat men de anarchie meester was, daarin zoude gelegen zijn, dat men
het gevecht deed ophouden.

Verder merkte Z. K, H. op, dat het doel waarmede de troepen in Brussel gerukt waren, zou
bereikt wezen, zoodra de burgerwacht georganiseerd en het gepeupel tot de orde terug gebracht was.

Ten slotte verklaarde de PRINS dat, zoodra men zou opgehouden hebben de Koninklijke
troepen als vijanden te beschouwen, men zou kunnen onderhandelen en den dienst der troepen met
de burgerwacht gezamenlijk regelen of de rust door eenig ander middel verzekeren.
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bgg-Qn reeds te dagen, toen de deputatie naar Brussel terugkeerde;
omstreeks half zes v.m. bereikte zij het raadhuis.

Onder begunstiging van den nacht hadden onze troepen de eerste huizen
binnen de Namensche Poort bezet en zich geconcentreerd in en nabij het Paleis

des Konings. Eenige nieuwe Detachementen hadden het Park bereikt.
Aangezien PRINS FREDERIK naar aanleiding van de gevoerde onderhandelingen

nog altijd hoop koesterde, het doel zijner komst te zullen bereiken, vaardigde Z. K. H.
een order uit, waarbij aan de troepen werd gelast zich enkel tot de verdediging
te bepalen. Het gevolg was, dat de reeds op den 23^^^" ingenomen stellingen niet
werden versterkt: geene aardewerken werden opgeworpen, geene versche strijdkrachten
kwamen de ter plaatse aanwezige aanvullen. En toen nu in den morgen van den
24sten September de alarmklok de inwoners van Brussel weder ten strijde opriep

de ,,Commission provisoire d'ordre public" had de door den PRINS gestelde voorwaarden
onaannemelijk verklaard, en besloten er niet anders op te antwoorden ,,què coups
de canons" — en het gevecht door de opstandelingen met groote hevigheid werd hervat,
waren onze troepen in het nadeel.

De tegenpartij had zich den nacht ten nutte gemaakt de straatversperringen uit
te breiden en den munitie voorraad aan te vullen.

Gewapende afdeelingen uit Halle, Gosselies en Anderlecht waren haar in de
nachtelijke uren de hand komen reiken. Ongehinderd waren de z.g.n. vrijheidsvrienden
de niet door onze troepen bezette poorten van Halle, Anderlecht en Ninove binnengetrokken.

Aangezien geene rationeele insluiting had plaats gevonden, moest men het
lijdelijk aanzien, dat op deze wijze gedurig van buiten versterking en toevoer binnen de
stad werden gebracht; in den namiddag van den September waren de eerst
binncngekomenen gevolgd door de vrijwilligers van Braine-lAlleud, Waterloo en Genappe.

Met opgewonden kreten door het volk ontvangen werd elk dier Detachementen
na aankomst overvloedig op sterken drank onthaald. Die feestelijke ontvangst
werd gevolgd door nieuwe aanvallen op onze troepen, op den boulevard bij de
Namensche of Schaerbeeksche Poort, in de „rue Royale , nabij de „Place Royale ,
vooral in het Park.

Volgen wij thans verder het verloop van den strijd.
Omstreeks half negen was deze op nieuw over de geheele lengte van de „laie

Royale" en in de aan het Park grenzende straten ontbrand. De opstandelingen trachtten
uitvoering te geven aan hun besluit om aanvallend op te treden, de door onze troepen
ingenomen stellingen te vermeesteren en de verdedigers in de door hen bezette Paleizen
te vernietigen.
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ET afwisselende kans werd er gestreden; nu en dan deed de regen, welke bij tusschen-

poozen in stroomen neerviel, den strijd in hevigheid verminderen, doch daarna ontbrandde

l~ deze weder met vernieuwde woede ,on se battait sur tous les points. A la montagne
du Pare la victoire était incertaine; dans la rue de Louvain 011 était repoussé. La lutte continuait ardente

dans la rue de Namur; Ie combat était vif dans la rue Ducale, terrible au centre, et notamment sur la

Place Royale. Mais l'avantage n'était pas peur les révoltés a l'observatoire, oü l'ennemi pourvu d'une

demie-batterie, mitraillait Ie boulevard, Ia porte de Laeken et toute la rue Royale jusqu'au Pare. . .

— aldus schetst de schrijver van ^,La Belgique etc^) den toestand gedurende de eerste uren van

den strijd. — „Alors les Hollandais exaspérés, résolurent de détruire la ville. Derrière Ie palais du Prince

d'Orange des batteries formidables furent érigées — volgens LOUIS HYMANS was het ,,une batterie

d'obusiers", inderdaad slechts 4 stukken — et des fusées furent lancées. Des incendies éclatèrent partout.

II semblait que la ruine de la révolution fut certaine. Mais, après Ie premier moment de stupeur une

nouvelle fureur vint a la nuit tombante animer les habitants, tandis que de son quartier-général Ie Prince

d'Orange — hier wordt natuurlijk PRINS FREDERIK bedoeld —„s'étonnait d'une résistance si opiniatre,

y^Pourquoi Ie drapeau orange ne jiotte-t-il pas encore sitr les toiirs de Sainte-Gudule ? Coviment

des rebelles peuvent-ils avoir tanf d'armes et de inunitions?" — demandait-il".

Dat er achter het Paleis van den PRINS VAN ORANJE geschut was opgesteld, staat ook

vermeld in de Aanteekeningen, welke zich bevinden in het Krg. Archief en het jaar 1830 betreffen.

Zij zijn ontleend aan het nog maar zeer zeldzaam voorkomend Werk: ̂ ^Esqtdsses historiques de la

Révolution Beige en van de hand eens onbekenden schrijvers. Een Exemplaar berust op de

„Archives de la commune" te Brussel, gecatalogiseerd onder 937. In deze Aanteekeningen lazen wij:

Un seul point de communication fut établi par les troupes entre Ie boulevard et l'extérieur;

outre les 3 portes qu'elles occupaient ce fut par une sorte de pont, jetée au-dessus du mur d'enceinte, a demie

abattue, derrière Ie palais du prince d'Orange, — dit was de brug waarvan wij op blz. 62 en 84 gewaag

den — et qui servait pendant les 4 jours de la bataille, au passage et aux manoeuvres de I'artillerie et de la

cavalerie . . .La batterie de 4 obusiers de 8 pouces s'établit sur la hauteur derrière Ie palais du prince

d'Orange; elle dominait de la toute Ia ville et pouvait choisir les lieux, les maisons vouées a l'incendie et a la

destruction; elle resta stationnaire pendant les quatre jours et fut silencieuse toute cette première journée du 23 ....

Welke stukken daar hebben gevuurd is ons niet gelukt nader vast te stellen. Niet onwaar-

schijnlijk behoorden zij tot een Batterij Veld-ArtilIerie. Rijders kunnen 't niet zijn geweest.

Uit een en ander in bovenstaande regelen vervat zou men de gevolgtrekking kunnen maken,
dat PRINS FREDERIK ten slotte besloten had, zijne Artillerie in te zetten, ten einde de stad door

een vernielend vuur tot onderwerping te brengen.

Nu men reeds meester was van de bovenstad, terwijl wij weten, dat in den namiddag van
den 24^ten weifeling bij de tegenpartij begon te ontstaan, vermeenen wij te mogen aannemen, dat op
dit oogenblik van een bombardement goede resultaten te verwachten zouden geweest zijn. Wellicht
ware een gedeelte der stad in puin geschoten of door de vlammen verwoest; daarentegen zouden

stroomen bloeds waarschijnlijk zijn gespaard. . ..
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OOR een bombardement werden door den PRINS geene bevelen uitgevaardigd. Wel is

waar vuurde een gedeelte der Artillerie tegen den avond met gloeiende kogels op
de stad, en sprongen verscheidene granaten in de straten en in de huizen, waardoor

O. a. de manége in de „rue des Douze-Apótres" en een huis in de „rue Royale" in brand geraakten, doch
dit vuur, alhoewel sterker dan tot nu toe was afgegeven, diende slechts om localen weerstand te breken.

Al bracht het den vijand niet tot wijken, sloeg toch een groot gedeelte der welgezinde burgerij
de schrik om het hart. Zich niet door kogel- en granaatvuur latende weerhouden, spoedden eenigen
van hen, op eigen initiatief, naar 's PRINSEN hoofdkwartier, om thans van hunnen kant op een
wapenstilstand aan te dringen.

Ook ditmaal gaf de PRINS ten antwoord, dat hij niets vuriger wenschte, dan aan het bloed
vergieten een einde te maken — edoch, het intreden der burgerwacht bij de Koninklijke troepen,
stelde Z. K. H. als voorwaarde voor het staken der vijandelijkheden.

Nu was echter van het bestaan eener burgerwacht geen sprake meer: de aanvoerders ont
braken. Het Voorloopig Bewind, hoewel pas sedert enkele uren geconstitueerd, en bestaande uit de
HH. Baron VAN DER LINDEN dHOOGHVORST, Ch. ROGIER en JOLLY verkeerde reeds in

staat van ontbinding. Alleen de Baron d'HOOGHVORST was op zijn post gebleven; de overige
leden beschouwden de zaak als verloren en waren verdwenen.

In de stad teruggekeerd trachtten de welgezinden het volk te doen bedaren; zelfs priesters
poogden hunne betrekking des vredes dienstbaar te maken om aan de volkswoede paal en perk te stellen.
Dan, de eenmaal ontketende stroom is niet meer in zijn vaart te stuiten; deze krijgt nog nieuw voedsel,

toen openlijk een brief bekend gemaakt wordt van den Heer DE NEEF, Commandant van de
burgerwacht van Leuven, aan den Heer d'HOOGHVORST, inhoudende dat de stad Leuven in den
morgen van den 27^^^" omstreeks 7 uur aan de zijde van de Mechelsche Poort was aangevallen, dat
men er verscheidende granaten in geworpen had en daarop is teruggetrokken

Bloedrood was de zon aan den westertrans ter kimme geneigd; weder hulde de duisternis

zoovele tooneelen van jammer en ellende, die deze dag had gebaard, in een rossig gekleurde
lijkwade ; nog altijd weerklonken van alle zijden het geknetter van het geweervuur en het gedonder
van het geschut.

Eerst omstreeks lo uur nam het gevecht een einde; toen dreunde van onze zijde ook het

laatste kanonschot. De Artillerie, die in de afgeloopen uren bijna al hare munitie had verschoten,

keerde naar het bivouac te Evere terug; de Luitenant VOET bleef echter ter plaatse. De andere

troepen behielden hare stellingen.

Aan de vermoeide krijgers, gelegerd rondom de weldra hoog opvlammende bivouacvuren,

beschenen door de zilveren stralen der opkomende maan, werd door de zorg van den i® Luitenant

HARDENBERG een krachtige soep verstrekt; ook nu schonk de nacht hun, althans gedurende de

eerste uren, eenige zoo onontbeerlijke rust.



krijgsverrichtingen

BINNEN BRUSSEL

VAN 24 TOT 26 SEPTEMBER 1830.

LEGENDA.

Hoof

AmbCHaT^ce

Hm/
Vluro ! -s-

"TïIrWö

2r]«<iir ''^ouvatff

m

Place

Royale

(PSAbloiï

Stiblaii

LEGENDA
• Porie

•de NaiH j üectie artillerie / Ü4 Sept,
(f) / in gevechlHstellin^ op / 26
'i' ) i 2ti
LS van Ijimbury Slirnm.

vG rrin Gorkum.

El 1'^lout (U- positie.)

vH Van IleecK-eren van de Cloeae

G G(illoi.i.

V Vort.

D  Itonny.

C de Constant Itebecque
vR van Unden

T  'J'i)id(ii.
Scliaal

SOöM.

Koninklijk Paleis.

J), Paleis van den Prins van Oranje.
j. ld. Staten-Generaal.
J. Thedtre du Pare.
e, Caserne des Annonciades.
f, ld. des Volontaires (St.-Elisabeth).

g, Café de VAmitié.
ll. üótel de Bellevue.

i, Observatoire.

Balustrade Hetiesey.

1, Jurdin Italië.

B. Jardin hotanique.

n. Bas fonds.

0. Pachéco (hospitaal in aanbouw).

'Woningen van de Heeren Meeuws, uitge

plunderd en verivoe.st op 23 Sept.

(|. Particuliere woning id. id.

ir. IS woningen verbrand op 24 Sept.

S. Manige royale in brand geschoten op

24 Sept.; dientengevolge 6 aangrenzende

woningen verbrand.

t. Woning van den Heer Deneufforge (Hotel
Bavenstein) gedeeltelijk verbrand op
24 Sept.

n. Woning van Libry Bagnano, uitgeplun

derd en verwoest 25(26 Sept.
T. Id. Hoofdcommissaris van Politie
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lEN we thans welk aandeel door de Rijders was genomen aan den op 24 Sept. gevoerden strijd.

Onder bevel van den Batterij-Commandant rukte de Linker halve Batterij N". i

(DINAUX), te 6'/, ure v.m. uit het bivouac te Evere naar Brussel op. De tot deze halve
Batterij behoorende Sectiën, gecommandeerd door de i® Luitenants Graaf VAN LIMBURG STIRUM

en VAN GORKUM, kwamen in batterij aan de Schaerbeeksche Poort; uit deze stelling werden de

Poort van Laeken, de „boulevard de l'Gbservatoire" en de geheele ,,rue Royale" bestreken.

De U Luitenant VAN GORKUM voerde het commando over de 3 stukken, welke zich het

dichtst bij de „rue de Schaerbeek" bevonden. Toen in den namiddag de abt FÉLIX, in priester
gewaad met het crucific in de hand, uit het hoofdkwartier van PRINS FREDERIK terugkeerde — men

vermoedde dat hij aldaar voorslagen ter verzoening was komen doen — werd de order ontvangen om

het vuur te staken. Van weerszijden zwijgen de metalen monden. Eene vuur-pauze treedt in, doch

deze wordt helaas noodlottig voor den i' Luitenant VAN GORKUM, volgens VAN SYPESTEIN

ook voor den kanonnier VERBREGGE; beiden worden door de opstandelingen gevangen genomen.

Van dit ongelukkige voorval geeft VAN SYPESTEIN de volgende beschrijving:

„Een van de kanonniers had zich intusschen mede in die straat begeven, hetgeen door den Luitenant '

VAN GORKUM eerst werd opgemerkt toen hij zich tegen de gewapende opstandelingen te weer stelde.

De Luitenant VAN GORKUM, met het doel den kanonnier terug te halen, begaf zich derwaarts, doch

werd weldra door gewapende Belgen omringd en gevangen genomen. Naar het stadhuis gebragt, werd hij

pas den volgenden dag door Baron VAN DER LINDEN d'HOOGHVORST in de gelegenheid gesteld de

stad te verlaten, waarin hem ook behulpzaam was de heer VAN BAKKENES, toen boekhouder van den

heer BREST VAN KEMPEN, die hem tot aan de poort vergezelde.

„De schildwacht in de meening gebragt hebbende, dat hij eene verkenning ging doen, liet hem door

gaan. Op die wijze ontsnapte hij en kwam vervolgens bij de voorposten van het leger behouden aan, trok

van daar naar Vilvoorden en verder naar het hoofdkwartier, alwaar hij bij de batterij terugkwam."

In zijn werk ^J^orte Geschiedeyiis der Nederlandsche Rijdende Artillerie'' geeft de Kapitein

VIRULY VAN POUDEROYEN aangaande dit voorval eene andere lezing. Men luistere:

„De 2' Luitenant VAN GORKUM stond met een sectie in de „rue de Schaerbeek" met verbod om te

vuren. Een troep muiters kwam opdagen en scholden de Hollanders in de verte al uit voor „Kaaskoppen";

maar zij durfden niet te naderen, hoewel zij zachtjes opdrongen. De 2= Luitenant VAN GORKUM ging toen

naar hen toe, vergezeld van zijn oppasser JEAN DU MORTIER, die Vlaamsch en VVaalsch sprak, om hen tot

bedaren te brengen, tevens een wachtmeester gelastende de sectie te doen afmarcheeren en in veiligheid te

brengen. Bij de bende komende, werd hij dadelijk ingepakt met de woorden „a la potence''. Zijn oppasser,

die een Belg was, werd vrijgelaten. De 2' Luitenant VAN GORKUM werd in de gevangenis gezet met het

aangename vooruitzicht den volgenden dag aan een vrijheidsboom opgehangen te worden. Zijn oppasser

wist evenwel blauwe kielen te verkrijgen en ging vergezeld van zekeren boekverkooper den volgenden

morgen naar de gevangenis, die slecht bewaakt werd. Het gelukte toen aan den Luit. VAN GORKUM,

als muiter in een blauwen kiel gekleed, om te ontsnappen. Hij hield zich nog een dag in Brussel schuil,

en vervoegde zich den volgenden morgen vergezeld van zijn oppasser, wêer bij de Hollandsche troepen,

doch niet zonder veel moeite, daar zij voor muiters werden aangezien, en er op hen geschoten werd."
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ET vorenstaande werd door een ooggetuige aan familieleden des Oud-Rijders medegedeeld.
De Kapitein VIRULY acht de toedracht der zaak, zooals ze hier wordt voorgesteld,

meer aannemelijk dan zooals van SYPESTEIN dezelve boekstaaft.

deelen VIRULY's zienswijze, ons oordeel grondende op de woorden die wij vonden in

een Minuut, berustende in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf, luidende:
„De V. V, GORKUM, die tegen de orders van den Kolonel LIST zich in een pourparler met den

vijand had ingelaten, werd gevangen genomen."

De Sectie VAN GORKUM in den avond van den 24®^®" door den Kapitein DINAUX

persoonlijk uit de stelling bij de ,,rue de Schaerbeek" in het bivouac te Evere teruggebracht; zij

bleef daar, tot het leger den terugmarsch aannam.

De Sectie VAN LIMBURG STIRUM betrok des avonds ter plaatse het bivouac.

De Rechter halve Batterij No. /, bestaande uit de Sectiën DE CONSTANT REBECOUE en

ELOUT, verliet onder de bevelen van den Luitenant DE CONSTANT te 11 uur v. m, de leger^

plaats te Evere en rukte voort tot in de Schaerbeeksche voorstad. Aldaar ontving laatstgenoemde

Ofhcier <Je order om zich met zijn eigen Sectie te voegen bij het Regiment Dragonders N°. 4 en zich

te stellen onder de bevelen van den Generaal-Majoor BOREEL, aan wien de opdracht was verstrekt

om een verkenning te verrichten naar de zijde van het Linthout en den straatweg van Leuven;

volgens ingekomen berichten naderde een bende opstandelingen langs den straatweg Leuven—Brussel.

De gesignaleerde afdeeling kwam werkelijk opdagen; zij werd door de cavalerie-spits gesignaleerd;

toen zij echter onze colonne zag naderen, nam zij de vlucht.

De Sectie ELOUT trok te 12 uur v.m. Brussel binnen en marcheerde naar het Park, Op

last van den Kolonel LIST werd de tot deze Sectie behoorende houwitser, onder commando van den

wachtmeester BROUWER, waarbij ook de korporaal AUFTERHEIDE was ingedeeld, door den

T Luitenant Jhr. MEIJER in batterij gesteld op den hoek van het Park, vóór het bas-fonds, tegen

over het „Hotel de Belle-Vue" en het ,,Café de TAmitié". Moeilijk was hier de taak der bediening;

na elk schot toch liep het stuk sterk terug; het herstellen vereischte groote krachtsinspanning.

Daarbij waren de kanonniers blootgesteld aan een hevig vuur uit de tegenoverliggende huizen

afgegeven. Om de uitwerking hiervan te verminderen werd alsnu, ingevolge de bevelen van den

Kolonel LIST, een borstwering gemaakt van zware banken, die in het Park stonden, van ransels

van gesneuvelde manschappen, in één woord van alles wat slechts voorhanden was.

De werkzaamheden werden door de kanonniers met voorbeeldelooze bedaardheid uitgevoerd; door

het aanbrengen van verschillende voorwerpen achter het stuk trachtte men den terugloop te verminderen.
In deze moeilijke oogenbHkken was het, dat ook de Grenadiers, die met de Rijders hand aan

hand streden tot behoud van het Park, door het geweer- en geschutvuur der tegenpartij groote
verliezen leden; de Kapitein SCHMITZ en de Luitenant SLINGELANDT werden door eenzelfde

geweerkogel gewond. Van het 2*^ Bataljon Jagers werd de Kapitein WIMMER doodelijk getroffen en
de I Luitenant STAATS aan den arm gekwetst. (LANDOLT .,fieschiedkundige Herdenking enzj.
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ET andere siuk der Sectie ELOUT^ een kanon a 6 ü', werd door den Sectie-Commandant

in batterij gesteld in de zijlaan van het Park evenwijdig met de „rue Royale", richting

nemende op het ,,Hotel de Belle-Vue" en 200 pas daarvan verwijderd.

Een levendig vuur werd geopend tegen het gebouw, dat gansch andere tijden beleefd had.

Alhoewel het eenigen tijd werd voortgezet, verkreeg men niet de uitwerking, die men had venvacht.

Dit was dan ook de reden dat de stelling verlaten en aan het stuk een ander doel aangewezen

werd; op last van den Kolonel LIST kwam de Luitenant ELOUT later op den dag in batterij

tegen de stelling in de ,,rue Montagne du Pare", en wel op het snijpunt der lanen die het verlengde

vormden van deze straat en van die, waar zich de stallen van den PRINS VAN ORANJE bevonden.

Toen het vuur des avonds werd gestaakt, keerde de 2® Luitenant ELOUT met zijn Sectie

naar het bivouac te Evere terug.

De drie Sectiën der Batterij No. 2 (VAN COEHOORN')^ welke wij den vorigen avond naar

het bivouac te Evere zagen terugkeeren, verlieten dit op den 24^^®" vroegtijdig, doch bleven dien

dag buiten de stad in stelling. *

Van de Batterij No. j (KOPS)^ nam de i^ Luitenant Baron VAN HEECKEREN VAN DE'

CLOESE in den vroegen morgen van den 24sten weder dezelfde stelling in als den vorigen dag,

en hield van daar de opstandelingen in bedwang.

De Sectie GALLOIS marcheerde op het zooeven aangegeven tijdstip de stad binnen. Eerst

nam GALLOIS met zijne stukken positie nabij het Paleis des Konings; daarna werd een stuk door

hem in batterij gesteld in het Park en vuurde tegen een „hotel of estaminet" in de ,,rue Royale".

Toen de Sectie na het eindigen van den strijd de stelling verliet en naar het bivouac te Evere

terugkeerde, was op enkele schoten na al hare munitie verschoten.

Zooals wij reeds mededeelden, was de Sectie van den P Luitenant VOET., in den avond van

den September in bivouac gebleven op den boulevard tegenover de ,,rue de Namur." Toen tot

behoud van de stelling het nog beschikbare stuk niet meer benoodigd was, ontving VOET den last om

met dit stuk stelling te nemen in de „rue de Belle-Vue", halverwege tusschen het Paleis des Konings

en dat van den PRINS VAN ORANJE. Uit deze positie werd het vuur gericht op den muur van

het hooge terras naast het ,,Café de 1'Amitié" in de „rue Royale", die sterk was bezet en waar

achter de opstandelingen een hevig vuur op onze troepen onderhielden. Den geheelen dag bleef het

stuk zijne standplaats behouden. Eerst laat in den avond werd het teruggetrokken in de stallen van

den PRINS VAN ORANJE.

Op persoonlijke aanwijzing van den Kolonel LIST nam de P Luitenant DONNY, reeds te 7

uur uit het bivouac te Evere afgemarcheerd,' met den houwitser zijner Sectie, die den vorigen dag bij

de Sectie van den 2" Luitenant GALLOIS was gevoegd geweest, stelling ter rechterzijde en meer

voorwaarts van het hiervoren genoemde stuk. Hij onderhield dien dag een hevig vuur op het „Hotel

de Belle-Vue" en het ,,Café de TAmitié". Eerst toen de duisternis was ingetreden, legde de Sectie

op en marcheerde naar het bivouac te Evere.
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N de voorschreven positie werd de wachtmeester VERRIPS in den loop van den dag
gewond. Op last van den Kapitein KOPS werd hij vervangen door den wachtmeester

ZWEERS, die den vorigen dag onder den i® Luitenant VOET het commando had ge
voerd over de twee stukken, waarvan de affuitbalken waren gebroken *, nu bevond hij zich in het bivouac.

Deze wachtmeester, die zich reeds onder het oog van den i' Luitenant VOET den vorigen
dag bijzonder had onderscheiden, bewees ook op den 24s^en diensten. Toen de munitie van het

stuk, waarbij hij thans als stukscommandant dienst deed, verschoten was, bracht hij te paard onder

een zeer hevig vijandelijk vuur, uit de stallen van het Paleis van den PRINS VAN ORANJE her

haaldelijk nieuwen munitie-voorraad aan.

De 2® Luitenant DONNY werd hierdoor in staat gesteld om een krachtig vuur te onderhouden.

Op nieuw onderscheidde zich genoemde wachtmeester, zoo ook de kanonnier klasse MEIJER,
die bij hetzelfde stuk was ingedeeld. Toen toch het oogenblik was aangebroken, dat de voorraad

patronen der Infanterie, welke het Paleis des Konings bezet had, uitgeput begon te raken en deze

het teeken gaf, dat zij niet meer in staat was het vuur te onderhouden, boden beide Rijders zich

vrijwillig aan voor het overbrengen van zakken met infanterie-patronen naar hunne wapenbroeders.

Van den T Luitenant DONNY hiertoe vergunning bekomen hebbende, gaven zij blijken van

groüten moed en onverschrokkenheid, door de wijze waarop zij onder een hevig vijandelijk geweeiwuur

de zich vrijwillig opgelegde taak vervulden.

Ofschoon aan den wachtmeester ZWEERS — later benoemd tot 2" Luitenant-Magazijnmeester

te Delft — geenszins het voorrecht te beurt viel om te worden benoemd tot Ridder der Militaire

Willemsorde, geven zijne verriclitingen als wachtmeester der Rijders, zooals VAN SYPESTEIN terecht

opmerkt, hem aanspraak, dat ook zijn naam bij de Rijdende Artillerie in eervolle herinnering bewaard

blijve; het is ons een genoegen zijn naam ook in ons werk met eere te kunnen vermelden.

Behalve de wachtmeester VERRIPS, reeds bovengenoemd, werden 4 paarden, waaronder dat

van den Luitenant DONNY gewond; i paard werd gedood.

Na het sneuvelen van den Majoor KRAHMER rustte op de schouders van den Commandant

der Artillerie, den Kolonel LIST, een zware taak: persoonlijk toch moesten nu door hem de opstel

lingen van het geschut geregeld en het vuur geleid worden. Dan, zijn bekende geestkracht en

rustelooze ijver wisten alle bezwaren te overwinnen. Zooals wij reeds zagen, steeds ter plaatse waar

het gevaar het meest dreigde, met de grootste kalmte zijne bevelen gevende, had zijn voorbeeld op

allen zonder onderscheid de gunstigste uitwerking.

Is het te verwonderen, dat officieren en minderen zich beijverden om aan den beminden Oud-Chef

te toonen, dat de geest, welke door hem was aangékweekt, niet was verflauwd; om te doen blijken

van het vaste voornemen, dat allen bezielde, n.1. den eenmaal verkregen goeden naam gestand te

doen, bewijzen te geven, dat men de eer van het Korps, door dappere voorgangers als een heilig

erfstuk ongeschonden nagelaten, steeds als het dierbaarst kleinood beschouwde.
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F de gelegenheid zich nogmaals zoude voordoen, aan die gevoelens tastbaren vorm te géven?

De vermelding van de in den nacht van 24 op 25 September volvoerde, even schoone

als stoute daad, zal onzen lezers op die vraag een afdoend antwoord brengen.

JHR. CAREL HENDRIK MEIJER,

Majoor der Artillerie.

Trouw hadden de Grenadiers zich van de hun in den avond van den gegeven opdracht gekweten.

Met argus-oogen hadden zij de hun toevertrouwde stukken bewaakt; ook gedurende den afgeloopen dag

waren het de mannen van het Keurkorps geweest, die den vijand hadden belet, zich daarvan meester te

maken — edoch het was niet mogelijk geweest om de vuurmonden achterwaarts en in veiligheid te brengen.

Nu brak echter het oogenblik aan, dat een poging zoude gewaagd

worden, om den vijand voor goed de kans te benemen ze te bemachtigen.

Reeds in den namiddag had Kolonel LIST eene desbetreffende

opdracht verstrekt aan den Luitenant MEIJER, die den vorigen dag bij

hem de functiën van Adjudant had waargenomen, nadat de i"" Luitenant

VAN RIJNEVELD door een kogel aan het achterhoofd was gekwetst.

De Kapitein-Adjudant van de Afdeeling Grenadiers G. VAN

HOEY SCHILl HOUWER VAN OOSTEÉ — wiens naam wij reeds

met eere noemden op blz. 46 van het i" Deel van Historisch

Miiseum' — en de T Luitenant-Adjudant A. VAN CITTERS, namen

het aanbod van den Commandant der Afdeeling, den Kolonel Jhr. R. A. KLERCK, gretig aan, om
tot het doen gelukken van de onderneming den Luitenant MEIJER de behulpzame hand te bieden.

Ook aan den 2"^ Luitenant SODENKAMP, die als ordonnans-officier van den Kolonel LIST

dien dag dienst had gedaan en des avonds van een zending naar Vilvoorde terugkeerde, werd op zijn
herhaald en zeer goed verklaarbaar verzoek door den Artillerie-Commandant toestemming gegeven
.om den Luitenant MEIJER te vergezellen.

Omstreeks middernacht begeven zich VAN HOEY en VAN CITTERS, met een dertigtal
oudgediende en beproefde grenadiers van het 2" Bataljon, van het Paleis van den PRINS VAN

ORANJE zoo stil mogelijk naar het hek van het Park, in welks nabijheid, zooals men zich zal
herinneren, de stukken der Sectie SODENKAMP waren achtergelaten. Derwaarts marcheeren ook de
T Luitenants Jhr. MEIJER en SODENKAMP, vergezeld van den wachtmeester BAART en den

kanonnier klasse VERMEERE, met twee bespannen voorwagens.
Om I uur na middernacht, terwijl de maan in haar vollen luister aan den hemel schittert, en

de nachtelijke stilte slechts wordt afgebroken door het gekreun van gewonde menschen en paarden,
gelukt het om het beraamde plan ten uitvoer te brengen.

Voorzichtig wordt in de heg van het Park een opening gemaakt; plat op den grond voort-
kruipende bevestigt de kanonnier V klasse VERMEERE de sleeptouwen aan de affuiten, en een voor
een worden de stukken met behulp van de grenadiers door de opening in den heg binnen het Park
gesleept en opgelegd: behouden worden zij in het bivouac te Evere teruggebracht.
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E laat bemerkte de vijand, dat het geschut, hetwelk hij reeds als een wisse prooi

beschouwde, onopgemerkt was verdwenen

Nog slechts twee dagen hadden de Rijders met de Grenadiers dezelfde gevaren gedeeld; toch
was die tijd lang genoeg geweest om elkanders krijgsmansdeugden naar waarde te leeren schatten.
De dapperheid en onverschrokkenheid, van weerszijden betoond, hadden er toe bijgedragen om de
korpsen elkander te doen hoogachten. "Het thans volbrachte wapenfeit was wel geschikt om de reeds
bestaande verbroedering op nog hechtere grondslagen te bevestigen. Er ontstond eene oprechte

vriendschap tusschen Grenadiers en Rijders, welke tot op den huldigen dag is blijven voortbestaan.
Het laatst gevierde Jubileum gaf ons hiervan de zinrijke bewijzen. Den 20^^^^ April 1893 bracht

een deputatie van het Officierskorps van het Regiment Grenadiers en Jagers, namens die Officieren
aan het Korps Rijdende Artillerie zijne hulde, en schonk bij monde van den toenmaligen Majoor

H. G. J. VAN HOOGSTRATEN, aan het Korps het schoone historie-stuk, waarvan de reproductie op
blz. 87 een eereplaats inneemt. ,,Wij hopen" — zoo sprak de Majoor in den avond van 20 April —
,,dat het tafereel, dat op het doek voor ons vereeuwigd is, een blijvende herinnering zal zijn aan de»

roemruchtige geschiedenis van het Korps, en dat het aanschouwen daarvan, den band van kameraad

schap, die de Artillerie met de Grenadiers en Jagers verbindt, steeds nauwer zal toehalen . . .
{^^GedenkboelS' blz. 40 en 41.)

Werd na de aanvaarding van het Kunstwerk door den toenmaligen Korps-Commandant, den

Luitenant-Kolonel Jhr. V. A. DE PESTERS, Adjudant in B. D. van HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN, hulde gebracht aan het Regiment „dat op de vorenstaande wijze zulke onwederlegbare
bewijzen gaf van waardeering, hoogachting en kameraadschap", aan den Luitenant-Kolonel C. DE WIT,
sedert 7 April 1893 het commando over het Korps voerende, was het gegeven om namens de Officieren der
Rijdende Artillerie aan het Keurkorps onlangs op nieuw hulde te bieden. Op den Juli 1899 toch
— den dag waarop het Regiment Grenadiers en Jagers zijn zeventigjarig bestaan mocht herdenken —

bood de Commandant der Rijders aan den Chef van voornoemd Korps, den Kolonel J. R. DE BOCK,

Adjudant in B. D. van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, aller hartelijke gelukwenschen aan, er

de verzekering bijvoegende, dat de voor het Regiment Grenadiers en Jagers zoo gelukkige dag ook
door het Korps Rijders met warme sympathie zou worden gevolgd.

Ons is het een bijzonder voorrecht in deze bladzijden het Regiment gedurende de moeilijke dagen

van 23—26 September te kunnen herdenken. Wij rekenen het eene groote eer in dit gedeelte van

ons werk een plaats te geven aan de twee dappere Grenadiers die wij in het Park te Brussel kalm en
vastberaden voor ons zien staan, gereed om hun leven veil te hebben, waar plicht zulks gebood.

Verwijlen wij thans nog een oogenblik bij hetgeen er in den avond van den 24^^®" ten raad-
huize was voorgevallen, als inleiding voor de gebeurtenissen op den 25^^®" September.
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ON JUAN VAN HALEN, een Spanjaard van geboorte, bekend uit den vrijheidsoorlog

van 1823 in Spanje, was in den laten avond van 24 September door den Heer ROGIER,

lid der „commission administrative" aangezocht om zich aan het hoofd der vrijscharen te stellen.

volontaires ont besoin d'mi chef\ had ROGIER gezegd, ̂^vous allez-votis mettre d leiir tete\

Na kort beraad had VAN HALEN het commando aanvaard. Hij vestigde het hoofdkwartier eerst

in het Paleis van den PRINS DE CHIMAY, later in het ,,Palais de Tirlemont", voegde den Luitenant-

Kolonel PLETINCKX aan zich toe als Chef van den Staf en stelde met zijn hulp den Staf

verder saam. Aan de zijde der opstandelingen kwam thans meer eenheid in de leiding der operatiën.

Omstreeks middernacht werd onder tromgeroffel van het raadhuis aan de inwoners van Brussel

eene nieuwe proclamatie bekend gemaakt. In opgewonden bewoordingen werd het volk tot verderen

weerstand aangezet. Wij halen de volgende zinsneden aan;

„Bourgeois de Bruxelles, qui redoutez Ie pillage de vos maisons, sachez que 1'on répand dans les

rangs des soldats hollandais l'espoir du pillage. Prenez la ville, leur dit-ön, et deux heures de pillage

payeront vos efforts! Bruxellois, redoublez de bravoure et de vigilance. A vos barricades, a vos retranche-

ments, ajoutez de nouveaux retranchements, et de nouvelles barricades. Ce qui a presque décidé Ie

triomphe de la révolution a Paris, c'est rénorme quantité de pierres et de meubles lancés par les fenêtres.

„Munissez-donc vos maisons de ces formidables projectiles et que Tennemi écrasé et vaincu apprenne

combien il est dangereux et fatal, de se battre contre un peuple qui veut être libre et indépendant."

De proclamatie, op een gansch valsche voorstelling van de voornemens des Vorstelijken
Opperbevelhebbers gegrond — men herinnere zich 's PRINSEN dagorder — miste geenszins de gewenschte
uitwerking.

„Pendant une grande partie de la nuit" — zoo lezen wij in .^Brnxelles d travers les dges' — „de
nouvelles barricades furent construites aux endroits qu'on s'attendait a voir attaqués. Les femmes elles-mêmes

s'en mêlaient et, grace a leur concours, 200000 pavés furent remués en quelques heures. Dans plusieurs
quartiers on fit bouillir de l'eau et on s'approvisionna de chaux vive. Des roues. des échelles, des tonneaux,
des cuves. des établls, destinés a devenir des projectiles,^ furent montés dans les chambres et dans les greniers."

Onder deze omstandigheden brak de morgen van 25 September aan. Reeds omstreeks vier uur

weerklonken eenige geweerschoten; door de duisternis begunstigd, had een afdeeling grenadiers o-etracht
langs het terras in het „Hotel de Belle-Vue" door te dringen; zij was echter ontdekt en al vurende

teruggetrokken. Eenige oogenblikken daarna liet de alarmklok zich op nieuw hooren. Een onaf
gebroken tromgeroffel riep de opstandelingen wederom op tot den strijd. Deze werd hervat; tegen
zes uur knetterde het geweervuur langs de geheele linie, welke door den verdediger allerwege was versterkt.
Luiksche vrijwilligers hadden in den afgeloopen nacht de gevaarlijkste punten der stelling bezet.
Na korten tijd begint het vuur echter in hevigheid te verminderen ; slechts zwak wordt de strijd in de eerste
uren door de insurgenten gevoerd. Het gerucht, dat er opnieuw onderhandelingen zijn aangeknoopt
aangaande het sluiten van een wapenstilstand, is zelfs oorzaak, dat voor een wijle een vuur-pauze intreedt.

Nauwelijks is het echter bekend geworden, dat de door PRINS FREDERIK gedane voorstellen
ten raadhuize zijn verworpen, of allerwege ontbrandt 'de strijd weder met vernieuwde woede.
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NZE troepen hadden de in den vorigen avond ingenomen standplaatsen

behouden; het hoofdkwartier was nog gevestigd achter den „Jardin botanique."

„A dix heures" — zegt HYMANS — „six pièces de canon, attelée chacune

de six chevaux, arrivèrent au galop par la rue Ducale, et après avoir tiré plusieurs volées

a droite ct a gauche du Vaux-Hall, allèrent prendre position dans Ie Pare.

„Cette batterie volante paraissait successivement aux débouchées des allées, vomissant

la mitraille sur les groupes de tirailleurs qui harcelaient Tennemi de trop prés. Le Pare,

la rue Ducale, les boulevards étaient enveloppés dans d'épais nuages de fumée. Les maisons

tremblaient; le bruit du canon étouffait celui des cloches. . .

Waarschijnlijk wordt met de batterij van 6 stukken de Sectie bedoeld van den

2" Luitenant DONNY, welke op den September des morgens ten 8 uur in het

bivouac te Evere de order had ontvangen, om de stad weder binnen te rukken en zich

onder de bevelen van den Kolonel Jhr. KLERCK te stellen. Zooals we zoo aanstonds zullen

zien, kwam werkelijk een stuk dier Sectie in batterij in de ,,rue Ducale", recht tegenover

de „rue Montagne du Pare." Ook den Luitenant VOET zullen we aldaar aantreffen.

Aan de verschillende aanvallen, door den vijand tegen het Park ondernomen, met

het doel om onze troepen, ten koste wat het wilde, daaruit te verdrijven, boden deze

den meest energieken weerstand; met groote verliezen werden de opstandelingen terug

geworpen in de „rue Royale" en in de ,,rue de TOrangerie." Een bewijs van groote

onverschrokkenheid gaf hier de grenadier CHRISTIAN GUGGER, een Zwitser van geboorte.

In den afgeloopen nacht was door de opstandelingen een vijandelijk vaandel op

het hek van het Park geplaatst. GUGGER verzoekt aan den Kolonel KLERCK,

dit te mogen halen; nadat dit gereedelijk is toegestaan, gaat hij alleen en onder een

hagelbui van kogels vooruit, en terwijl ieder hem verloren waant, komt hij een oogenblik

later met het veroverde vaandel behouden terug: een daad waarvoor hem later het

Ridderkruis 4® klasse der Militaire Willemsorde werd geschonken.

Inmiddels was men genoodzaakt geworden, voor en na alle beschikbare troepen

^ in gevecht te brengen. De reserve, opgesteld aan de Schaerbeeksche en aan de Namensche

Poort, ontwikkelde zich in gevechtslinie langs de boulevards: in westelijke richting tot

aan de Senne, in zuidelijke richting tot aan de ,,Porte de Hal." Zij nam levendig

deel aan den strijd, en wel aan den kant van den ,,boulevard de Waterloo", aan de achter-

> zijde der huizen van de „rue des Petits Carmes" nabij het „Hotel Aremberg" en over de

geheele lengte van de „rue aux Laines." In dit stadium van het gevecht had het front van

- aanval de grootste uitgebreidheid gekregen: het omvatte 2/3 gedeelte van de stad Brussel.

Omstreeks 12 uur v.m. deboucheerden 2 escadrons lansiers in de ,,rueDucale", stegen af

en rukten voorwaarts in de richting van het Paleis der Staten-Generaal. Aan hen was opgedra

gen om de bezetting van dit punt, welke reeds belangrijke verliezen had geleden, te versterken.
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De Grenadiers in het Park te Brussel 23—26 September.
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ET gedeelte der Rijdende Artillerie, dat bestemd was om dien dag binnen Brussel aan

den strijd deel te nemen, had in de afgeloopen uren aan de troepen een krachtdadigen

steun verleend.

De Sectie VAN LIMBURG STIRUM der Batterij N°. i, welke zooals men zich herinneren

zal, na het eindigen van den strijd op 24 September, in stelling was gebleven aan de Schaerbeeksche
Poort, belette aan de opstandelingen ook nu weder aan die zijde te naderen.

In het vroege morgenuur werd de Sectie gerejoigneerd door de

j overige Sectiën der Batterij No. /, welke onder de bevelen van den
Kapitein DINAUX, te 6V, uur v.m. uit het bivouac te Evere waren afge
marcheerd.

De I® Luitenant Baron DE CONSTANT REBECQUE was de eerste,

die order ontving om af te leggen aan de zijde der Schaerbeeksche Poort.

LOUIS HYMANS boekstaaft aangaande het optreden der Rijders aldaar;

CIIRISTOPH WILLEM VOET,

Kapitein der Rijdende Arlillcric.

„La batterie fixe, placée a Ia porte de Schaerbeek, continuait a balayer

la rue de ce nom et la rue Royale jusqu'a la me de Louvaiii."

Te 11 uur v.m. ontving de Kapitein DINAUX last om met de 3 Sectiën naar het bivouac te

Evere terug te keeren.

Op den terugmarsch werd aan de Sectie DE CONSTANT REBECQUE, omstreeks i uur n.m.,
een opnamestelling aangewezen achter het dorp Schaerbeek, tot dekking van een eventuëelen terug
tocht der troepen. Een detachement dragonders werd aan de Sectie toegevoegd.

In het bivouac te Evere werd in den loop van den dag de verschoten munitie aangevuld:

onder geleide van den i® Luitenant van het 4® Bataljon Veld-Artillerie Jhr. W. F. VON PESTEL,
die kort daarna bij het Korps Rijders werd overgeplaatst, waren de te Antwerpen achtergelaten caissons
te Evere aangekomen.

De Batterij No. 2 kwam den September niet in gevecht. In het Journaal van den
Kapitein VAN COEHOORN vinden we dienaangaande vermeld:

„25 September. De dienst werd als volgt gecommandeerd: een batterij in de stad bestaande uit
detachementen van dc onderscheidene batterijen, een kapitein op het plquet; DINAUX de oudste zijnde,

hield ik mij dien dag bezig de munitiën aan te vullen,"

VAN SYPESTEIN vermeldt: „den 28®^^" bleven zij — hiermede worden bedoeld de 3 van de

Batterij N°. 2 overgebleven Sectiën — ter hoogte van het hoofdkwartier, in de Schaerbeeksche voorstad.
De Luitenant VAN HEECKEREN der Batterij N°. 3, die in den avond van den 24^^^" met

het hem nog overgebleven stuk in positie was gebleven op den boulevard tegenover de ,,Place
d'Orange", stond in den morgen van 25 September in dezelfde stelling weder gereed om aan het
opdringen des vijands van die zijde weerstand te bieden. Door een welgericht kartetsvuur wist hij
ook nu de opstandelingen in bedwang te houden.
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OOALS wij reeds op blz. io6 met een enkel woord vermeldden, was de 2® Luitenant

DONNY in den morgen van den 25^^®" omstreeks 8 uur uit het bivouac te Evere opgerukt.
Aangekomen nabij de „Porte de Louvain" liet DONNY aldaar een stuk achter,

terwijl hij met het andere in batterij kwam in de „rue Ducale", recht tegenover de ,,rue Montagne
du Pare". Uit deze positie werkte hij krachtdadig mede tot het afslaan van verschillende aanvallen

des vijands uit de „rue Royale".

In de laan van het Park tegenover bovengenoemde straat nam ook de Luitenant VOET

stelling met de hem nog ten dienste staande 6 ui®''; hij richtte zijn vuur tegen de hoekhuizen der
„rue Montagne du Pare" en tegen de „rue Royale".

De oogenblikken, gedurende welke in den loop van den morgen tengevolge van de.
gevoerd worden onderhandelingen een vuur-pauze intrad, maakte de i" Luitenant VOET zich ten

nutte om het lijk van den gesneuvelden Majoor KRAHMER DE BICHIN, dat zooals men zich zal
herinneren naar het Paleis des Konings was overgebracht, op te sporen.

Toen door hem het stoffelijk overschot van den beminden Chef was ontdekt, bewees VOET
zijn Majoor de laatste eer, door hem ecne laatste rustplaats te bereiden in een grot, welke zich
bevond in het centrum der Koninklijke tuinen.

Tegen het middaguur werd door PRINS FREDERIK nogmaals een poging aangewend om
aan den strijd een einde te maken.

Op HoogstDeszelfs verzoek begaf zich de abt FÉLIX naar het raadhuis om over een wapen-
stilstand te onderhandelen.

De gedane voorstellen werden evenwel verworpen.
Nu besluit JUAN VAN HALEN een vernieuwde poging te wagen om zich van het Park

^meester te maken. Omstreeks één uur n.m. wordt door hem in de „rue Montagne du Pare" een
aanvalscolonne geformeerd. Het vuur van 4 stukken geschut — over 2 voerde CHARLIER h
Jambe de boii' het bevel — leidde den aanval in. Alhoewel met veel energie ondernomen en door
het artillenevuur, zoomede door het geweervuur uit de huizen van de „rue Royale" gesteund,
mislukte deze geheel.

Krachtig had de 6 gcr van den Luitenant VOET, opgesteld in de laan van het Park tegenover
bovengenoemde straat, ook nu weder tot de verdediging medegewerkt.

Persoonlijk leidt VAN HALEN een paar uur later een tweeden aanval tegen de stelling in
de „rue de fOrangerie", welke in den afgeloopen nacht door de grenadiers op de opstandelingen was
veroverd; dan ook deze wordt afgewezen. Nog een paar uur later tracht de Luitenant-Kolonel
PLETINCKX door het vuur van een stuk geschut onze troepen het naderen van de kazerne „des
Annonciades" te beletten, doch ook zijne pogingen lijden schipbreuk; hij wordt gevangen genomen
Overgebracht naar het hoofdkwartier van PRINS FREDERIK wordt op HoogstDeszelfs bevel de nog
zoo kort in functie zijnde chef van den staf naar Antwerpen overgebracht.
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NTUSSCHEN begon het na één uur hevig te regenen. Dientengevolge weigerden vele
geweren en begon het verdedigingsvermogen onzer troepen allengs te verminderen . . . .

ratés étaient fort nombreux et atteignaient même Ie chiffre exhorbitant de 80% par les temps

humides", lezen wij op blz. 681 van het werk van den Belgischen Kolonel ROUEN: armee
Belge^ Exposé historique de san organisation, de ses cosiumes et uniformes etcT

Zeer in het nadeel tegenover een vijand, die gedekt was en dus niet dat groote nadeel van
de weersgesteldheid ondervond, mag het ons dan ook niet verwonderen, dat de vernieuwde aanvallen
in den namiddag van onze zijde tegen het „Hótel de Belle-Vué" den sleutel van de stelling op
de „Place Royale' — ondernomen, met een ongunstigen uitslag werden bekroond

De duisternis maakte ten slotte aan den strijd een einde. Het laatste kanonschot werd op

den derden dag van den binnen Brussels muren woedenden strijd te zeven uur afgegeven. Omstreeks
negen uur keerden de Luitenants VOET en DONNY naar het bivouac te Evere teiug. De overige troepen,
dus ook de Sectiën DE CONSTANT REBECQUE en VAN HEECKEREN, behielden hunne stellingen.
Zwaar vermoeid richtten de krijgers zich in op hunne bivouac-plaatsen, legerende om de bivouacvuren;
bij welker schijnsel zij hun verkleumde ledematen trachtten te verwarmen. Somber gestemd, smartelijk
aano-edaan door het verlies van zoovele brave kameraden, zochten zij voor eenige oogenblikken

ö

in den slaap hun leed te vergeten. De aanbrekende nacht vermocht echter niet hun rust te
schenken.
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ROOT waren de verliezen op 25 September door beide partijen geleden. Meer dan 60

voertuigen waren van onze zijde benoodigd om de gewonden, waaronder de doodelijk

gekwetste Kapitein der Grenadiers R. SANDBERG, langs de Schaerbeeksche- en de

Leuvensche Poorten te evacueeren. De hospitalen „Saint Jean", „Saint Pierre", en „des Minimes'

lagen overvuld met gewonde Belgen.

Door PRINS FREDERIK werd omstreeks 9 uur n.m. nog een poging aangewend om tot een

■dergelijk te komen, doch HoogstDeszelfs streven stuitte af op den onwil der „commission administrative",
die van geene onderhandelingen meer wilde hooren. y^No7is ne iraitero7is jamais avec des mcendiaires'''
— was de ongemotiveerde en onverdiende kreet, die uit den boezem der vergadering was opgegaan.

De wapenen zouden nogmaals moeten beslissen: van weerszijden bereidde men zich voor op
een hernieuwden, hardnekkigen strijd.

Tot één uur na middernacht lieten de klokken als om strijd hunne onheilspellende tonen hooren-
gedurende den ganschen nacht weerklonken op alle punten der stad geweerschoten; zij deden de
vermoeide troepen telkenmale naar de wapens grijpen en hen de zoo hoog noodige rust derven.

Onder deze omstandigheden ging de nacht van 25 op 26 September voorbij.
In den vroegen morgen constitueerde zich een nieuwe commissie, in de Geschiedenis bekend

onder den naam van ,,Gouvernement provisoire": zij telde negen leden, waaronder die der „commission
administrative" waren begrepen. Haar eerste daad was het uitvaardigen eener nieuwe proclamatie,
waarin den volke werd verkondigd, dat alle betrekkingen met Holland waren afgebroken.

Dit besluit werd met gemengde gevoelens begroet.
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ERWIJL de proclamatie allerwege wordt besproken, verkondigt klokgelui

dat de Sabbath-dag is aangebroken. Voor de eerste maal sedert het uit

breken der vijandelijkheden, roept het de geloovigen tempelwaarts, — edoch

een zich ver voortplantend tromgeroffel onderbreekt de vreedzaam klinkende tonen.

In stede van kerkwaarts roept het de opstandelingen — wier gevechtskracht in

den afgeloopen nacht door versche benden vrijwilligers uit Nivelles, Fleuiais, Gosselies,
. Jumct, Gilly, Perwez, Leuze, Luik, enz nog aanzienlijk is vermeerderd — op, om het
zwaard aan te gorden tot verderen strijd.

Nog feller dan te voren, zal deze zoo aanstonds worden aangebonden.

Op hoog bevel stellen zich in den morgen van 26 September alle nog buiten
Brussel beschikbare troepen reeds vroegtijdig in de richting der hoofdstad in beweging.

Aan het hoofd van de Linker halve Batterij No. / — Luitenant DE CONSTANT

REBECQUE en 2^ Luitenant ELOUT — en de halve Batterij No. 2 — Luitenants

^ PRINSEN, VAN RADEN en TINDAL — marcheert de Kapitein DINAUX, omstreeks

6 uur v.m. uit het bivouac te Evere. (i)

Nabij de Schaerbeeksche Poort ontvangt de i*" Luitenant Baron DE CONSTANT

REBECQUE de order om met zijne Sectie dezelfde stelling in te nemen, waarin de
I® Luitenant Graaf VAN LIMBURG STIRUM zich tot op dit tijdstip had gehandhaafd, met

opdracht om de insurgenten het naderen der poort te beletten en tot eene hardnekkige
verdediging daarvan mede te werken.

Doormarcheerende langs den ,,boulevard de TObservatoire" en genaderd tot de
,,Place d'Orange" wordt door den Batterij-Commandant aan den 2® Luitenant ELOUT
met de 6 tger zijner Sectie — de houwitser, die er mede toe behoort, wordt gesteld
onder de bevelen van den Luitenant TINDAL — een positie aangewezen op den

hoek van dien boulevard en van de „Place d'Orange" tegenover het aan de noordzijde

gelegen groote gebouw, hetwelk reeds door een compagnie Infanterie was bezet.
De U Luitenant VAN HEECKEREN stond bij aankomst der Batterij nog op het

plein in positie. Aan hem wordt gelast op te leggen en te marcheeren naar het bivouac
^ achter het kerkhof St.-Josse-ten-Noode, ten einde aldaar de geleden verliezen te herstellen.

VAN HEECKEREN had den vorigen dag door een matten kogel eene lichte
, kneuzing aan den voet bekomen..

ELOUT ontvangt de order om de onbelemmerde gemeenschap der troepen van de
i Schaerbeeksche Poort langs den boulevard tot het Park te verzekeren. Aangezien de opstan-

delingen meester waren van alle straten, welke op de „Place d Orange" uitkwamen, door barri
caden afgesloten, was de hem aangerwezeh stelling begrijpelijkerwijze van groot gewicht.

(I) De Sccaeu vau de Luitenants v. GORKUiyi, GALLOIS, VOET en DONNY bleven in het bivouac te Evere.
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NGEHINDERD vervolgt de Kapitein DINAUX zijn weg tot nabij de Leuvensche Poort.

Hier is het de beurt aan de Sectie van den i"" Luitenant VAN RADEN om af te leggen:

van uit de hem aangewezen stelling moeten desgevorderd de „boulevard de rObservatcire"

en de „boulevard du Prince' worden geenfileerd.

Daar nadert de Kolonel LIST de Batterij, vergezeld door den Majoor van den Generalen

Staf NEPVEU en door den i' Luitenant Jhr. MEIJER.

Aan den Kapitein DINAUX worden door den Artillerie-Commandant nadere bevelen gegeven

aangaande de plaatsing van het geschut binnen het Park.

Een nadere verkenning der in te nemen stellingen wenschelijk achtende, rijdt de Kolonel LIST

met de hem toegevoegde officieren en den Batterij-Commandant, door zijn trompetter en zijn ordonnans

gevolgd, in snellen gang naar het Park.

Aangekomen in de laan, uitloopende op de ,,rue Montagne du Pare" op geweerschotsafstand

van de „rue Royale" worden de verkennende officieren door geweerschoten begroet, welke echter

niemand treffen; het waren de eerste schoten op dien morgen door de opstandelingen uit de „rue

Royale" afgegeven.

De schetsteekening tegenover blz. 114 van de hand van den Heer J. HOYNCK VAN PAPEN-

DRECHT brengt ons de historische plek in levendige herinnering, waar de Rijders aan het vijandelijk

lood blootstonden en waar onze groote voorganger aan den Kapitein DINAUX in den morgen van

26 September zijne bevelen gaf voor den artillerie-strijd.

Onzerzijds is de opname daarvan in dit gedeelte van ons werk een nieuwe bescheiden hulde

aan den Oud-Chef „par exellence", en een blijk van onzer aller groote vereering voor den man, wiens

naam zoolang Rijdende Artillerie zal bestaan, aan den Rijders-hemel onbetwistbaar zal blijven schitteren

als een ster van de eerste grootte, ons allen voorlichtend ter navolging. . . .

De uitgekozen stellingen worden zoo spoedig mogelijk bezet.

De I® Luitenant PRINSEN komt met één stuk in batterij in het Park, op den hoek van dit

lustoord en van de ,,rue Ducale", tusschen het Paleis van den PRINS VAN ORANJE en het Huis van

den Markies d'ASSCHE: het „Hotel de Belle-Vue" en het „Café de l'Amitié" worden hem als doelwit

aangewezen.

De ingenomen positie is zeer belangrijk, aangezien van hier ook het plein voor het Paleis des

Konings kan worden bestreken.

TINDAL legt met zijne twee houwitsers af op het snijdingspunt der laan, uitloopende op de

„rue Montagne du Pare", en die gelegen tegenover de straat, waar zich de stallen van den

PRINS VAN ORANJE bevonden: uit deze stelling kunnen het voorgelegen terrein van het Park en

de beide hoekhuizen, gelegen op het snijpunt van bovengenoemde straat en de ,,rue Royale", onder

vuur worden genomen.

In beide positiën wordt de artillerie door eene tirailleur-linie gedekt.
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E opmarsch onzer troepen is aan den Kolonel DON JUAN VAN HALEN niet ontgaan.

Terecht vermoedende, dat er van onze zijde tegelijkertijd een aanval zal worden

ondernomen tegen de ,,Place Royale" en de ,,rue Royale", neemt hij de volgende

gevechts-dispositiën, welke wij door L. HYMANS in het 2' Deel van zijn werk op blz. 338 aldus

beschreven vinden:

„Le comte VAN DER MEEREN fut chargé de tenir 1'armée en échec vers l'entrée de la rue Royale;

de gagner autant de maisons que possible peur retrancher les volontaires et de s'établir de plus en plus

dans les hotels faisant face au Pare.

,,Le général MELLINET devait prendre les mêmes dispositions a partir du café de VAmitié et de

Vhotel de Belle- Vne.

,,Les forces qui se trouvaient au centre devaient se déployer^ a l'abri de la dernière barricade de la

Montagne du Pare.

„Les volontaires de Leuze furent envoyés aux retranchements de la rue de Schaerbeek pour observer

les dernières réserves de l'ennemi stationnées au Jardin Botanique.

„Un autre détachement fut envoyé avec Ia même mission rue Notre-Dame-aux-Neiges et dans les

ruelles avoisinantes."

Alle dispositiën werden stipt uitgevoerd.

Onze troepen hebben de hun aangewezen standplaatsen ingenomen; het is 10 uur geworden.

Voorafgegaan door sterke tirailleurüniën rukken zij op uit het Park tegen de door den vijand

in de ,,rue" en op de ,,Place Royale" bezette stellingen. Het vuur der Sectiën PRINSEN en

TINDAL beschermt den opmarsch. Op een pistoolschotsafstand van de vuurlijn des verdedigers

gekomen, brengt echter een hevig vuur, dat op een afgesproken teeken langs de geheele linie

wordt afgegeven, den aanval tot staan. De Grenadiers, die de stelling bij de ,,passage de la Biblio-
thèque" nog in hun bezit hebben, worden genoodzaakt deze te verlaten en in het Park terug te

trekken, tengevolge waarvan de opstandelingen meester worden van het gedeelte der ,,rue Royale",

hetwelk evenwijdig loopt met het Park, en MELLINET alsnu in staat wordt gesteld om zijne artillerie

aldaar in te zetten.

„Deze artillerie — zoo lezen wij in het reeds meer door ons aangehaalde ̂ ^Dagverkaal^ enz."—
begon ten 11 uur te vuren op de troepen, die zich in het Park bevonden. Het vuur was zeer levendig tot drie

uur na den middag: op dat oogenblik bedaarde het een weinig: het heeft tot zes uur in den avond geduurd".

Nadat de eerste aanval der onzen tot staan is gekomen, ontspint zich een hevig tirailleur
gevecht; onafgebroken ratelen de geweren; de artillerie mengt zich in het koor en richt haar vuur

respectievelijk op de hoekhuizen van de „rue Montagne du Pare" en op het „Hotel de Belle-Vue."

„Durant toute cette journée Ia batterie ennemie placée devant le palais du Prince d'Orange et même

plus prés" — hiermede kan niet anders bedoeld zijn dan het stuk, onder de bevelen van den

I® Luitenant PRINSEN — „canonna si vivement l'hotel que les défenseurs craignirent plusieurs fois de

le voir s'écrouler ou deveiiir la proie des flammes" (L. HYMANS.)
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De Kolonel LIST in het Park te Brussel in den morgen van 26 September.
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MSTREEKS het middaguur beveelt Generaal DE FAVAUGE een hernieuwden aanval;

deze zal voorloopig alleen gericht zijn tegen „de Place Royale.' De artillerie zal haar
voorbereiden: zij ontvangt de order het „Hotel de Belle-Vue" — het sleutelpunt der

stelling op de „Place Royale" — onder vuur te nemen. PRINSEN versterkt op dit punt zijn vuur.,
De 1= Luitenant TINDAL verandert met een zijner houwitsers voorwaarts van stelling en komt in

batterij achter de heg van het Park, zijwaarts van de „rue Royale", dicht bij het rechter hoekhuis
der „rue Montagne du Pare". Ook hij opent zijn vuur op het sleutelpunt. Uit de tegenoverliggende
huizen uit de flank en zelfs min of meer in den rug beschoten wordende, bij welke gelegenheid

TINDALs rechter epaulet door een kogel wordt doorboord, schijnt het evenwel raadzaam het stuk

zijn oude standplaats weder te laten hernemen. Zoodra zulks is geschied, worden de beide houwitsers
op nieuw gericht op de hoekhuizen der „rue Montagne du Pare",

Onder bescherming van het artillerie-vuur zijn onze aanvals-colonnes uit het Park, de „rue

Ducale" en vanaf het Plein voor het Paleis des Konings voorwaarts gerukt tegen het punt, welks

bezit men elkander nu reeds drie dagen betwist. Met afwisselende kansen wordt er gestreden op het

terrein, begrensd door de barricade op de „Place Royale" en de eerste daar tegenover liggende

boomen van het Park.

Na drie achtereenvolgende aanvallen er niet in slagende om het sleutelpunt der stelling te

vermeesteren, wordt er uit het Park aan de zijde van de „rue Montagne-du-Parc" een nieuwe aanval

tegen de „rue Royale" ondernomen.

Nu zijn het weder de houwitsers van den Luitenant TINDAL, die het gevecht inleiden. Reeds

zijn onze troepen onder bescherming van het artillerie-vuur in de ,,rue Royale" doorgedrongen, als

MELLINET zijne stukken, die hij opgesteld heeft bij de „rue Treurenberg", demaskeert en onze

troepen noodzaakt weder in het Park terug te trekken.

Een vierde aanval onzerzijds tegen het „Hotel de Belle-Vue" ondernomen wordt evenmin als

de vorigen met succes bekroond.

Thans is het oogenblik aangebroken waarop door DON JUAN VAN HALEN een algemeenen

aanval tegen het Park wordt gelast

Reeds had een gedeelte der opstandelingen — de vrijwilligers uit Nivelles en Gosselies stonden

in de voorste gelederen — getracht door te dringen langs de ,,rue Verte" en de „faubourg de Namur"

en in den rug te komen van de bezettingen der Koninklijke Paleizen.

De I® Luitenant TINDAL had order ontvangen om achterwaarts van stelling te veranderen:

uit de tweede hem aangewezen positie in de „rue Ducale" achter het tegenover den hoek van het

Park gelegen huis van den Markies d'ASSCHE werkte hij verder tot de verdediging mede. Hij bleef

met zijne houwitsers zijne standplaats behouden, ook nadat de door DON JUAN VAN HALEN

bevolen algemeene aanval door de onzen was afgeslagen.

PRINSEN bleef uit zijn stelling voor het Paleis van den PRINS VAN ORANJE, het hem

eenmaal aangewezen doel onder vuur nemen.
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ET doel hetwelk de vijand zich met de aanvallen door de „rue Verte" en de „fau-

bourg de Namur" ondernomen, had voorgesteld n.1. om de Koninklijke Paleizen door de

bezettingen te doen ontruimen, werd niet bereikt; op beide punten werden de aanvals-

colonnes teruggewezen.

Ook de verschillende aanvallen tegen het Park, alhoewel met groote dapperheid volvoerd,

werden door onze troepen krachtdadig afgeslagen.

„Finalement les Beiges, harassés et épuisés renoncèrent a leur projet et rentrèrent en désordre dans

leurs anciennes positions, après avoir éprouvé des pertes considérables. („Z-a Belgique etc'' pag. 14.)

Van een verderen aanval werd dus voorloopig afgezien. Men besloot dezen den volgenden

morgen te hervatten.

In den toestand aan de Schaerbeeksche Poort en op de ,,Place d'Orange" was geene verandering

gekomen, sedert wij de Rijdende Artillerie eenige uren geleden aldaar stelling zagen nemen.

Door haar goed gericht vuur werkte de Sectie van den i"" Luitenant Baron DE CONSTANT

REBECQUE mede om de herhaalde aanvallen des vijands tegen eerstgenoemd punt ondernomen^ '

te doen verloopen. Trots het hevige geweervuur des vijands — de volontairs uit Leuven streden

hier in de voorste rijen — bleef DE CONSTANT zich den ganschen dag in zijne positie handhaven.

De i^ Luitenant ELOUT belette door zijn beleidvol optreden, met slechts één hem ten dienst

staand stuk, het deboucheeren der opstandelingen uit de ,,rue Notre-Dame-aux-Neiges".

In het Werk van Jhr. J. W. VAN SYPENSTEIN vinden wij dienaangaande op blz. 255 het

volgende vermeld:

„Vooral in de „rue Notre-Dame-aux-Neiges", waarin eene stevige barrikade op 100 a 150 pas van de

,,place d'Orange" was opgerigt, vertoonden zich de opstandelingen, die van achter die barrikade en daarna

uit de bijgelegen huizen, telkens door het schieten, de langs de boulevard voorbijtrekkende troepen trachtten

te verontrusten.

„Dit kon door het kanonvuur niet genoeg worden tegengegaan daar de bedoelde straat niet geheel

kon worden bestreken, hetgeen wel het geval zou zijn, wanneer het kanon kon worden geplaatst in de

porte-cochère van het gebouw, op de „place d'Orange" uitkomende. Daarom werd, nadat men gedurende

eenigen tijd een regelmatig vuur onderhouden had, op den hoek van de boulevard het stuk achter die

porte-cochère geplaatst en door de een weinig opengezette deuren gerigt, waarna de deuren geheel

werden geopend.

„Na drie welaangebragte schoten, waarvan het eerste door den wachtmeester DUTARTE en de

volgenden door den korporaal OLTHOFF waren gerigt, was de belgische vlag van achter de barrikade

nedergeschoten, waarna het stuk weder in de vorige stelling werd geplaatst. Gedurende het overige gedeelte

van den dag vertoonden zich de opstandelingen niet meer, en uit het stuk behoefde dus ook niet meer

te worden gevuurd".

De wachtmeester DUTARTE, bij het Korps bekend als een uitnemend richter, had bij oefeningen

in het schijfschieten meermalen premiën ontvangen.
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AS het aan de Rijders gegeven zich op dit gedeelte van het aanvalsfront te onderscheiden,

ook in het Park was zulks niet minder het geval. Hier deed zich de kanonnier 2® klasse

HESS van de Batterij N°. i, een Zwitser van geboorte, opmerken door zijne onverschrokken

heid. Terwijl hij de functie van N°, i waarnam, werd hij door een schampschot in de zijde gewond.

Met zijn Zwitserschen tongval riep hij den vijand toe: „ Wenn sie es nicht besser könne wie dasz^ da

mussen sie es nur lassen T

Kort daarna verbeterde de vijand de richting en trof hem zoodanig in den rechterarm, dat hij

genoodzaakt werd zich van het slagveld te verwijderen.

Bij hetzelfde stuk was kort te voren de kanonnier i" klasse CHRISTIAANS, die als N®, i

was ingedeeld, door een geweerkogel aan de beide dijen gewond. Juist had de Kolonel LIST, die

de richting van het stuk had gecontroleerd, de door dien kanonnier ingenomen post verlaten en bleef

als door een wonder ongedeerd.

Ofschoon het den vijand niet gelukt was om in het Park door te dringen, was hij toch

elders geslaagd. Langs de „rue de la loi" — op het „Plan Indicateur" aangeduid als „rue de

Brabant" —■ doorgedrongen achter het Paleis der Staten-Generaal, waren eenige opstandelingen er
reeds in geslaagd het daaraan grenzende ,,Hotel Torrington" in vlammen te doen opgaan, toen op
het oogenblik dat de duisternis aan den strijd een einde maakte, zwarte rookkolommen opstegen
uit de huizen, grenzende aan het Koninklijk Paleis. Wel is waar werd dit gespaard, doch het
doel hetwelk de opstandelingen zich hadden voorgesteld, n.1. om de bezetting te noodzaken het te
verlaten, werd bereikt; deze moest het Paleis ontruimen, en trok terug in de „rue Ducale".

Een vijftigtal Grenadiers onder de bevelen van den Kapitein-Adjudant VAN HOEY SCHILT-
HOUWER, en van den 2® Luitenant-Kwartiermeester HARDENBERG brachten onder het aanhoudend
'geweervuur der vrijwilligers van Charleroi, van Gosselies enz., die zich opgesteld hadden bij het,,Hotel
Belle-Vue", de kostbaarste zaken naar het Paleis van den PRINS VAN ORANJE over-, verscheidene
Grenadiers werden hierbij gekwetst.

„Le FRINCE FRÉDÉRIC fut, dit-on, vivement impressionné a la vue de 1'incendie qui dévorait
les batiments avoisinant le palais du Roi. Ces tentatives désespérées du peuple lui fi rent perdre tout
espoir de conciliation et influèrent grandement sur ses résolutions". (Brnxelles h travers les ages II Vol,
pag. 342J.

Het besluit, dat in die bange uren door PRINS FREDERIK werd genomen, bespraken
wij reeds op blz. 73 van ons algemeen overzicht der krijgsverrichtingen op 23—26 September:
wij zullen dienaangaande niet in herhalingen vervallen. Alleen zij nog de vermelding uit de
Staats-Courant van den September 1830 opgemerkt, dat naar aanleiding van de plaats gehad
hebbende gebeurtenissen, „de PRINS het besluit genomen had om de stad vooreerst aan haar lot over
te laten "
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ROTS den ongunstigen toestand, waarin onze troepen verkeerden, bereidde men zich

onzerzijds nogmaals voor, om den volgenden morgen den stnjd te hervatten.

De Kapitein DINAUX, aan wien in den avond van 26 September het bevel

over de gezamenlijke Artillerie in het sedert eenige uren door een helschen rossen gloed beschenen

Park was opgedragen, had dienaangaande reeds bevelen ontvangen. Aan hem was o.a. opgedragen

om in den muur naast het hek vóór het Paleis van den PRINS VAN ORANJE, aan de zijde van de

straat, een schietgat te maken, waarachter het stuk van den i® Luitenant PRINSEN zou worden

opgesteld, voorts achter het hek op het terras vóór dat Paleis een borstwering te laten opwerpen, ten

einde de Sectie van den r Luitenant TINDAL in een gedekte stelling te kunnen plaatsen.

Ook de Majoor BRONKHORST van het 2"" Bataljon Jagers had order gekregen om barricades

te doen opwerpen, aan de uitgangen van de ,,rue de Namur" en van de „rue Verte", toen omstreeks

10 uur n.in. aan de troepen werd bekend gemaakt, dat het leger den volgenden morgen tegen 3 uur

Brussel zou verlaten.

Alle gegeven orders werden hierop buiten werking gesteld.

In alle stilte werden de voor den terugtocht vereischte maatregelen getroffen en alle posten

ingerukt; onder bescherming van een achterhoede, samengesteld uit een Bataljon van de io® Afdeeling,
een Compagnie van het Flank-Bataljon Grenadiers en een Sectie Rijdende Artillerie, verlieten de troepen

op het bepaalde uur de stad, waar helaas voor zoo menig edel strijder een heldengraf was gedolven.



Het Hótel„de Belle-Vue" en het Paleis des Konings in de laatste dagen van Sept. 1830. j
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OEN in den morgen van 27 September eenige opstandelingen zich omstreeks vijf uur in het

Park waagden, ten einde zich aldaar omtrent den toestand te vergewissen, aangezien men onbe

grijpelijkerwijze, zelfs nadat er in enkele minuten 4000 geweerschoten tegen het Park waren

afgegeven, van onze troepen geen taal of teeken meer vernam, vonden zij de plaats geheel verlaten.

Ten hoogste verbaasd over den onverwachten terugtocht begaf het volk zich vreugdedronken

naar het Park, nam bezit van de Koninklijke Paleizen en verdere posten, heesch de Brabantsche vlag

in top, en kondigde door klokkengelui de bevrijding der hoofdstad aan.

DON JUAN VAN HALEN schreef o. m. aan het „Gouvernement provisoire".
„L'héroïque Bruxelles est libre. Le Pare et toutes les portes de la ville sont occupéspar nosbraves "

Toch was de vreugde, waaraan men zich overgaf, niet onvermengd; met smart werd gedacht

aan de offers, die waren gebracht, met weemoed gestaard op de vele verwoestingen.

„C'était en effet" — zegt HYMANS — „un spectacle affreux que Ia vue de ce beau Pare, théatre

de longs et terribles combats; des arbres mutÜés, les allées teintes du sang des morts et des blessés et

encombrées de débris de caissons et d'affüts, des cadavres gisant ga et la, a peine recouverts d'un peu de

feuillage; des statues, des grilles de fer renversées: ici une barricade faite de bancs et de troncs d'arbres,

la une redoute formée de cadavres de chevaux.

„La ville offrait un aspect non moins attristant. De tous cótés, des ruines et des décombres. Le

Manége incendié et avec lui les nombreux batiments qui l'entouraient; a la porte de Schaerbeek, seize

maisons nouvellement construites, devenues la proie des flammes et ne formant qu'un amas de cendres;

l'hótel Torrington et ses dépendances, les batiments attenant a I'aile droite du palais du roi et des files

entières de maisons des boulevards ensevelis sous les décombres; le café de VAmitiê, VHotel de Belle-Vne^

les autres hótels de ia place Royale, des rues de Louvain et de Namur criblés de balles et de boulets;

les fenêtres brisées, les intérieurs ruinés et dévastés, partout la désolation, la ruine."

Onzerzijds zij vermeld dat daarentegen de gedeelten der stad, welke onze troepen van af den
22sten bezet hadden, waar niet gevochten was, en waar de verdediger zich niet genesteld had, geheel

onbeschadigd zijn gebleven: zoo bijv. de ,,rue Ducale" en de boulevards van de Schaerbeeksche Poort tot die

van Namen over hunne geheele lengte, waar geen spijker is aangeroerd, zelfs geen enkele klacht is gehoord.

Verscheidene huizen aan het einde der ,,rue Royale" bij de Schaerbeeksche Poort zijn wel is

waar vernield — een daad van groot vandalisme van onze zijde, zooals L. HYMANS boekstaaft — maar

er was geen ander middel om er de tirailleurs uit te verdrijven, daar zij er telkens in terugkwamen.

Het doel wettigde hier de middelen.

Volgens Belgische opgaven bedroeg het verlies der insurgenten 450 man aan gesneuvelden en

1350 man aan gewonden, enz. Een der dagbladen schatte dit zelfs op 2000.

Alhoewel niet in zoo hooge mate, waren toch ook de verliezen der Nederlandsche troepen

zeer belangrijk te noemen. Zij telden des te zwaarder omdat hunne uitstekende en niet genoeg te

roemen dapperheid niet had vermoogd om Brussel te doen vallen, en de gebrachte offers — wij wezen

er vroeger reeds op — derhalve nutteloos waren geweest. Het totale verlies bedroeg 44 officieren en
857 onderofficieren en manschappen.
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AN de officieren waren er 5 gesneuveld of aan bekomen wonden overleden, 32 gekwetst
en 7 gevangen gemaakt of vermist; van de onderofficieren en de manschappen waren

103 gesneuveld, 596 gekwetst en 158 gevangen gemaakt of vermist; 26 paarden waren

gedood, 34 gewond en 6 vermist. (H. M. T. LANDOLT, ̂fiesckiedknndige herde7iking h\z. 40, 41.)
Onder de bovengenoemde opgaven bedroegen de verliezen der Rijdende Artillerie:

aan gesneuvelden; de Majoor KRAHMER DE BICHIN; aan gekwetsten; de Luitenant-
Adjudant VAN RIJNEVELD, 35 onderofficieren en manschappen; aan vermisten i kanonnier.

Behalve de reeds opgegeven verliezen moest de Rijdende Artillerie nog aan Materieel achter
laten: 2 voorwagens, die reddeloos waren geschoten, alsmede i affuit, waarvan de affiutbalk was gebroken.

De namen der gesneuvelde en gewonde onderofficieren en manschappen en van hen, die zich

in het bijzonder in de dagen van 23—26 Sept. binnen Brussel onderscheidden, komen voor in de
„Naamlijst der onderofficieren en minderen, die zich hebben onderscheiden in Koninklijken Neder-
landschen Dienst gedurende het tijdvak 1830—1898." (Bijlage lle). Wij namen de daarin voorkomende
mutatiën over uit het werk van Jhr. J. W. VAN SYPESTEIN, biz. 280, en vulden deze aan uit de

desbetreffende Aanteekeningen berustende in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf.
Het officieel opgegeven aantal der bij het leger gedoode, gewonde of vermiste paarden schijnt

te gering te zijn. Volgens de mededeelingen van VAN SYPESTEIN leed alleen de Rijdende Artillerie
een verlies van 68 paarden en wel respectievelijk op 23, 24, 25 en 26 September; 43, 11, 7 en 7,
daarbij niet gerekend de gedoode en gewonde paarden van den Majoor KRAHMER, van den Kapitein
VAN COEHOORN, van den Luitenant MEIJER en van de Luitenants DONNY en GALLOIS.

Ook blijkt zulks uit hetgeen de Kapitein VAN COEHOORN aangaande de verliezen zijner
Batterij in zijne Mémoires mededeelt. Daarin toch lezen we:

•  ■ * ■ !ij y perdis plus de trente chevaux .... ainsi a peu pres Ie tiers de I'effectif qui se trouvait au feu."
Dat het moreel der troepen na de vier dagen van strijd zeer was geschokt en de krachten waren

uitgeput bewijzen de volgende woorden uit VAN COEHOORN's geschriften:
„Ce combat infernal dura quatre jours; alors vint Ie signal de la retraite paree que nos gens n'en

pouvaient plus, paree que surtout on les avait mal employés; jugeant Ie moral de 1'armée après celui de
mes bons canonniers et prévoyant les funestes suites d'une obstination prolongée, je ressentis une espèce
de contentement en moi-meme de sortir de ee trou oü non seulement neus eussions enterré nos pauvres
soldats mais notre honneur sans la moindre chanee de reussir .... Les soldats exténués nous passaient dans
un morne silence la tête baissée et découragés au plus haut degré "

Het verlaten der eenmaal ingenomen positiën was dus onder de gegeven omstandigheden helaas
eene gebiedende noodzakelijkheid!

Een waardeerend woord richt VAN COEHOORN tot zijne onderhebbenden, waar hij zegt:
. Ma pauvre batterie se eonduisit merveilleusement; les hommes ne quittèrent leurs pièees

qu'après avoir regu de fortes blessures: ils s'en trouvèrent qui en regurent suecessivement jusqu'a trois sans
se faire panser, dautres qui après s'être fait panser revinrent au combat: j'y perdis a peu prés Ie tiers de
reffectif qui se trouvait au feu."
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E hulde door den Kapitein VAN COEHOORN aan zijne batterij gebracht was zeker wel

verdiend. Ook door den Kolonel LIST, die de Rijders van nabij had gadegeslagen en

met hen de grootste gevaren had gedeeld, werd geen billijke lof aan de Batterijen

onthouden. In zijn rapport van den 26^'^" September 1830 werd er op gewezen, dat het gedrag der

Artillerie gedurende die dagen uitmuntend was geweest — de moed en volharding, waarmede allen

gestreden hadden en de onverschrokkenheid, welke daarbij door alle officieren was aan den dag

gelegd, waren ,,boven allen lof verheven."

Trouw aan hun traditie tot in den dood, hadden de Rijders getoond hunne groote voorgangers

nog altijd waardig te zijn. Een schoon voorbeeld onder vele, getuigenis afleggende van die onwan

kelbare trouw, zij het ons vergund hier ten slotte nog te vermelden.

In den nacht van 22 op 23 September kreeg de wachtmeester GOEDSDEEL, Brusselaar van

geboorte, ingedeeld bij het 1® stuk van de Sectie van den Luitenant van HEECKEREN, een

bezoek zijner ouders, die hem ,,dringend verzochten zijne batterij te verlaten, hem voordeelige voor

slagen deden, ja zelfs den officiersrang toezegden, indien hij hen wilde volgen". GOEDSDEEL wees

de voorstellen met waardigheid af en verzocht aan zijn Sectie-Commandant verder in zijn nabijheid tè

mogen blijven om niet meer aan dergelijke verleiding te zijn blootgesteld.

Tot erkenning der door de troepen te Brussel bewezen diensten volgden bij Besluit van ZIJNE

MAJESTEIT KONING WILLEM I van den November 1830 verschillende benoemingen in onze

hoosfste militaire orde.

Wij vinden ze alle vermeld op blz. 281 en 282 van VAN SYPESTEIN's meergenoemd belangrijk

werk, terwijl de namen van hen, zoowel officieren als minderen, ook van degenen, die later nog in de

orde werden opgenomen, staan opgeteekend in de ,,Naamlijst der Officieren, onderofficieren, korporaals

en manschappen der Rijdende Artillerie, voorkomende in Deel V, i van ons werk ,^Hct Historisch

Mnsetm van het Korps Rijdende Artilkried

De Kapitein JEAN PHILIPPE Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN, reeds

vereerd met het Kruis voor moed, beleid en trouw, werd bij hetzelfde Besluit benoemd tot Ridder

der Orde van den Nederlandschen Leeuw.

Nog werden benoemd tot Ridders der Militaire Willemsorde 4® klasse de Kapitein-Commandant
van de Batterij Veld-Artillerie N°. 5^ J. F. VAN NIEUWKUYK en de K Luitenant Y. C. W. VON
DASSEL van dezelfde batterij.

Wij keeren in gedachten thans terug naar de batterijen, die in den morgen van den 27^^^"

September omstreeks 3 uur voor den terugtocht gereed stonden.
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NGEVOLGE de op den avond van 26 September ontvangen bevelen

moesten zich de verschillende colonneS; na het verlaten van Brussel, in de

vlakte van Diesfhem verzamelen.

Zonder verontrust te worden volgde de achterhoede der midden-colonne, waarbij

de Sectie van den Luitenant Baron DE CONSTANT REBECQUE was ingedeeld, de

hoofdtroep. De Sectie vari den 2*^ Luitenant ELOUT was ingedeeld bij de voorhoede.

De Batterij N°. 2 sloot zich bij de hoofdtroep aan; de Batterij N°. 3 volgde de

linker-colonne.

Naar gelang de verschillende colonnes in de vlakte van Dieghem opmarcheerden,

werden zij in slagorde geschaard; aan de troepen werden kantonnementen aangewezen,

ten einde aan menschen en paarden eenige noodzakelijke rust te schenken.

Zoo marcheerden de Batterijen N°. i en N°. 2, onder achterlating van de Sectie van

den 2" Luitenant VAN GORKUM, die bij de voorposten te Dieghem werd gedetacheerd,

naar St. Geertruid-Mechelen; de Batterij N®. 3 marcheerde naar Savetem.

De Afdeeling Grenadiers bleef te Dieghem; het Bataljon Jagers en het Instructie-

Bataljon werden in bivouac gelegerd, respectievelijk te Woluve-St-Etienne en te Sas

van Campenhout.

Het hoofdkwartier was te Dieghem gevestigd.

Op den 29^^^" September werden de Batterijen N®. i en N°. 2 verplaatst naar Contich;

de Batterij N®. 3 naar Waerloos. Van deze laatste werd de Sectie van den i® Luitenant

Baron VAN HEECKEREN te Mechelen achtergelaten; de stukken kwamen eerst den
30sten September bij de Batterij terug.

De Batterij N°. i trok den October de Citadel van Antwerpen binnen tot

herstel der geleden verliezen; de Batterij N°. 2 kwam dien dag noordwaarts van

genoemde plaats in kantonnement, Marcheerende over Maersel, deed de Batterij N®. 3

den 4"^®" October hare intrede in de Citadel, mede om de geleden verliezen aan

te vullen; zij vertrok den d.a.v. naar Merxem, welke plaats door haar werd belegd.

De Batterij N°. 4 was, zooals wij reeds in de inleiding van den Krijgstocht

mededeelden, het leger niet naar Brussel gevolgd. Zij was uit Breda den 1

September op de Citadel aangekomen, en bleef aldaar tot den October; bijna eiken

dag werd een halve Batterij of een Sectie binnen de stad gedetacheerd. Den October

marcheerde zij naar Contich, den 4^^^^ d.a.v. naar Brasschaet, alwaar zij voorloopig

bleef gestationneerd.

Het Hoofdkwartier werd den 30^'®" September verplaatst naar Waelhem aan de

Nethe; Cortenbergh werd op dienzelfden dag door den Generaal CORT HEYLIGERS bezet.

Nog vóór 's PRINSEN vertrek werd bij order in dato ,.Dieghem den 30^^^^" September"

de nieuwe indeeling van het leger in twee Brigades Infanterie bekend gemaakt.
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E eerste Brigade^ onder bevel van den Generaal-Majoor DE FAVAUGE, bestond uit

de 3 Bataljons der Afdeeling Grenadiers, het 2" Bataljon der 9% 3 Bataljons der 10® en

het 2" Bataljon der ii*" Afdeeling Infanterie.

De tïveede Brigade^ onder bevel van den Kolonel DE FAILLY, was samengesteld uit het

2® Bataljon Jagers, het Instructie-Bataljon en het 2^ en 3*" Bataljon der 5^ Afdeeling Infanterie.

Het bevel over de beide brigades werd opgedragen aan den Hertog BERNHARD VAN

SAKSEN-WEIMAR.

De Artillerie stond onder de bevelen van den Kolonel LIST; de Cavalerie, samengesteld uit

de Afdeelingen Kurassiers N°. 3 en N°. 9, de Regimenten Dragonders N''. 4 en Lansiers N°. 10, onder

bevel van den Generaal-Majoor POST. i)

PRINS FREDERIK behield het opperbevel over het mobiele leger. De Majoor NEPVEU

trad bij het Hoofdkwartier op als fungeerend Chef van den Staf.

Aan het leger te Velde werd den October de volgende nieuwe samenstelling gegeven.

Divisie Infanterie, Generaal-Majoor Hertog VAN SAKSEN-WEIMAR, Hoofdkwartier Antwerpen.

E' erste Brigade, Hertog VAN SAKSEN-WEIMAR, 3 Bataljons Grenadiers, het 2^^^ Bataljon
Jagers, het Instructie-Bataljon, het 2^'^ Bataljon der en het Bataljon der 5^^ Afdeeling Infanterie;

Tweede Brigade, Kolonel REUTHER, Hoofdkwartier te Antwerpen; 3 Bataljons der en

3 Bataljons der Afdeeling Infanterie;

Derde Brigade, Generaal-Majoor DE FAVAUGE, Hoofdkwartier te Mechelen; 3 Bataljons

der 3 Bataljons der 9'^^- en het 3^^ Bataljon der 13"^^ Afdeeling Infanterie; —

Divisie Cavalerie, Luitenant-Generaal TRIP VAN ZOUTLAND, Hoofdkwartier te Antwerpen;

Eerste Brigade, Generaal-Majoor POST, Hoofdkwartier te Antwerpen; Afdeeling Kurassiers

N°. 3 en N°. 9 en het Regiment Lansiers N®. 10;

Tiveede Brigade, Generaal-Majoor BOREEL, Hoofdkwartier te Waerloos; de Regimenten Lichte
Dragonders N°. 4 en Huzaren N°. 6 en N°. 8; —

Divisie Artillerie, Kolonel LIST, Hoofdkwartier te Antwerpen; Batterijen Rijdende Artillerie

N°. I te Brasschaet, N^ 2 te Eeckeren, N°. 3 te Merxem en N^ 4 te Brasschaet; Batterijen Veld-Artillerie
(4^ie Bataljon) N". 5^ en Bataljon) N^ 6=^.

Het commando over de Infanterie van het leger was opgedragen aan den Luitenant-Generaal
CORT-HEYLIGERS, die zich den 2^^^" October met een gedeelte van zijne troepen met het leger

onder PRINS FREDERIK vereenigd had en thans zijn hoofdkwartier te Mechelen vestigde.
Kort daarna, den 17^^^" October, gaf PRINS FREDERIK het bevel over de ti'oepen in België

over aan den Luitenant-Generaal CHASSÉ, en vertrok naar 's Gravenhage, ten einde aldaar de zoo

hoog noodige reorganisatie der strijdkrachten tot stand te brengen.

Zien wij, alvorens de troepen verder in hunne bewegingen te volgen, wat er intusschen na
hun vertrek uit Brussel, in de Zuidelijke Provinciën was voorgevallen.

1) De Majoor RAMAER wns van af 30 September belast met het bevel over de Divisie Rijdende Artillerie, bestaande uit de Batterijen No. i en No. z,
ook voerde hij dit tijdelijk over de Batterijen N®. 3 en No. 5''.
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ET „Gouvernement provisoire", dat daags na zijn optreden nog met een

tiende lid vermeerderd was, en wel met den uit zijne ballingschap terug

gekeerden zoo beruchten DE POTTER, verklaarde op den 4^*^" October

België tot een onafhankelijken Staat. Tevens maakte het bekend, dat een constitutie

ontworpen en ter beoordeeling gegeven worden zoude aan een Nationaal Congres van

200 leden, rechtstreeks door het volk te kiezen.

Dienzelfden dag droeg KONING WILLEM I den PRINS VAN ORANJE het

Bestuur op over de Zuidelijke Provinciën des Rijks, met volmacht om zoo veel mogelijk

door middelen van bevrediging de pogingen der welgezinden tot herstel van de orde

te bevorderen en te ondersteunen.

De PRINS vestigde reeds den dag daaraanvolgende zijn zetel binnen de muren van

Antwerpen. Dan, gelijktijdig met HoogstDeszelfs komst werd de wapenroep in Holland ge

hoord; die ki'eet, waarop Nederland antwoordde door als een man naar de wapens te grijpen :

weinig geschikt voorteeken, om aan 's Konings vredelievende woorden ingang te doen vinden.

Wat eene maand geleden de heilzaamste vruchten had kunnen dragen werd nu

een vergeefsch pogen

Inmiddels had de opstand zich over een groot deel van België uitgebreid; de
plaats gehad hebbende gebeurtenissen veroorzaakten dat het leger langzamerhand in
alle deelen uit elkaar werd g-erukt.

Na het vertrek der troepen uit Brussel was het Voorloopig Bewind begonnen
met het leger van den eed te ontslaan. Men achtte zich hiertoe gerechtigd omdat,

naar het heette Rot avait fait 7niirailler Ie pcuplé''. een machtspreuk, welke hare

kracht uit de laatste Fransche omwenteling ontleende. Deze zoogenaamde eedsontbinding
vond bij velen, die tot de Zuid-Nederlandsche troepen behoorden, maar al te gereeden

ingang. Het voorbeeld van ontrouw aan den wettigen Vorst, gegeven door officieren,

die verklaarden, ,,dat zij niet meer konden dienen tegen hunne opgestane landgenooten";
door anderen die hun vaandel verlieten en van het nieuwe Bewind zelfs aanstellingen in

hoogeren rang aannamen — eene nooit te rechtvaardigen of te vergoeilijken daad! —
was voldoende om ook vele der Belgische soldaten gemeene zaak met de opstandelingen
te doen maken. Niet alleen werd het leger hierdoor verzwakt, doch wat erger was,
de toenemende desertie bracht bij de Noord-Nederlandsche soldaten ontmoediging te
weeg en schokte het vertrouwen op hunne officieren en hunne kameraden. De zedelijke
waarde van het leger werd geheel verlamd.

Ongelukkig, ja driewerf ongelukkig leger, dat dikwijls in het oogenblik des
gevechts, geheele afdeelingen zag overgaan, om eenige oogenblikken daarna elkander

te bestrijden, soms in het gevecht zelf geheele Korpsen zag afdanken!
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LLENGS groeiden de strijdkrachten aan de zijde der opstandelingen aan. Uit de

ongeregelde vrijscharen, behoorende tot eene verbitterde en door de reeds behaalde

voordeelen tot geestdrift vervoerde bevolking, ontwikkelden zich de kiemen van een

nieuwe krijgsmacht.

Aan een Departement voor de zaken van Oorlog, welks zetel te Brussel was gevestigd, werd

de leiding dier krijgsmacht opgedragen.

De afval der Belgische Krijgslieden was oorzaak dat enkele dagen na den terugtocht der

troepen uit Brussel de meeste Belgische vestingen in handen geraakten der opstandelingen

„Bruges, Tournai, Mons^ Ostende, Tirlemont, Turnes, Ypres, Menin arborent Ie drapeau national

et ferment leurs portes aux Hollandais ; les Liégois remportent une nouvelle victoire a Sainte-

Walburge; Philippeville, Marienbourg, Charleroi, Namur capitulent; toutes les villes des provinces méridionales

se soumettent au nouveau gouvernement; on ofTfre de toutes parts des hommes, des armes, des munitions: Ie

pays entier se soulève comme un seul homme: Gand même obéit a l'impulsion générale et se décide a

envoyer son adhésion. II ne reste plus aux Hollandais que Maestricht, Venio, Termonde et Anvers."

Aldus beschrijft L. HYMANS den toestand.

In de hoogst belangrijke onuitgegeven Mémoires van den Oud-Rijder, den Generaal-Majoor

ERNST VAN LÖBEN SELS, Adjudant in b. d. van wijlen Z. M. KONING WILLEM III, door Z. H. E. G.

getiteld: ^^Besckeiden betreffende de jaren iS^o— i), ons op de meest bereidwillige wijze ter inzage

afgestaan door den Majoor der Artillerie C. M. E. VAN LÖBEN SELS, vinden wij in het stuk

sub II vermeld, aangaande het verloren gaan der voornoemde sterkten het volgende opgeteekend:

... „De vesting Ath geeft hieromtrent het voorbeeld. Het garnizoen dier plaatse was niet sterk, i Bataillon

Infanterie en eene Kompagiiie Artillerie. Sinds een vroegeren oploop werd de dienst aan de poorten gezamentlijk

met de burgerwachten gedaan. In den vroegen morgen van den 26 September verscheen aldaar de

Kolonel KNOTZER om als opperbevelhebber op te treden; hiervan maakte het gemeen gebruik om het

verraad te doen uitbreken. De troepen verlaten de casernes na eerst door het voorbeeld hunner officieren

dienst geweigerd te hebben. Laatste verklaren zich opentlijk als niet meer te willen dienen; de Kolonel

KNOTZER wordt gevankelijk naar het Stadhuis gebragt, en van hem in schijn om het leven van iemand te

redden de last gevraagd voor de Kapitein der Artillerie om het Arsenal te verlaten en zulks over te geven.

Dit geschiedt, en weinige oogenblikken daarna bevond zich de vroegere Majoor VAN DER SMISSEN, nu

Generaal, reeds daar, en bezig met een Belgische Artillerie-officier — de 2® LL LECOCQ van het gewezen

2® Batt. Veld-Artillerie — de manschappen tot het nemen van nieuwen dienst over te halen. In de namiddag

vertrekt genoemde 2® L', na tot Kapitein bevorderd te zijn, met eene te Ath uitgeruste Batterij naar Brussel,

I) No. I. Belgische opstand van 1830 (10 bladzijden).
No. 2. Opgave van het verzondene uit de Stapel- en Constructie-Magazijnen te Antu'erpen vóór den brand in de maand October 1830.
No. 3. Armeeringslijst voor de vestingen op het zuidelijk froutier.

No. 4. Staat der sterkte van dc Korpsen Infanterie en Kavallerie van het Mobiele Leger in Maart 1831, met een emplacementstaat.
No. 5, Extrait du Phare d'Auvers en extracten uit het gegeven verslag der Belegering van de Antwerpsclie Citadelle in December 1832.
No. 6. Inundatien van Noord-Braband enz. 1831 met i calque.
No. 7. De vesting Bergen. »

No, 8. Dag\-crhaal van gebeurtenissen te Bergen in Henegouwen en elders van af 24 Augustus 1830.
No. 9. Herinneringen uit dc maand Augustus 1S31.
No, 10. Tiendaagsche Veldtocht: Rapport van den Koloncl-Coinmanclant der Artillerie te Vclde.
No. II. Volksgeest der Belgen afgeleid uit den opstand van 1830.
No. 12. Registrc d'arines et fourniturcs dc lits 2c Compagnie; bevattende i reen, 3 November 1830, benevens brieven No. 200 t/m 409.
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eze eerste overwinning van het verraad op de troepen van den Staat was daarom van des te

grooter belang, omdat door het gegeven voorbeeld de val van andere plaatsen werd bespoedigd en de
vijand ook hier voor het eerst in het bezit van een vast punt met al deszelfs materieel geraakte.

„Den volgenden dag kwamen reeds geheele benden Kransche vrijwilligers zich hoofdzakelijk op Ath
richtende. Het gerucht hiervan veroorzaakte eenige onrust te Bergen in Henegouwen; aldaar evenwel brak

het reeds lang smeulende verraad eerst 's morgens van den 29 los, eindigende met het stellen in staat van

gevangenschap der ganschc Hollandsche bezetting. Ten bewijze hoezeer dat verraad diepe wortelen had

geschoten, zal het genoegzaam zijn aan te halen, dat een Artillerie-Officier 2) Belg van geboorte de onnozel
heid heeft gehad te erkennen, dat het eigentlijke ontwerp mislukt was, alzoo de zaak de vorige nacht te
12 ure had moeten losbarsten en met eene algemeene vei'moording der Hollandsche officieren beginnen!!
De toenmalige 2® Kapitein DUTILLOEUL heeft erkend, dat reeds 14 dagen vroeger tusschen Brussel en
Mons revolutionnaire betrekkingen hadden bestaan, en dat hij en eenige andere leden van dat Comité waren.

„Charleroy capituleerde op eene wijze welke men van eene met dusdanige middelen voorziene
vesting niet verwacht had. Een geheel Hollandsch Bataillon 4) legde hier de wapens neder cn rukte na

overgaaf der vesting naar Antwerpen.

„Doornik met een Belgische Opperkommandant 5) en eene Belgische Afdeeling Infanterie liet niet veel van

zich hooren. Verscheidene Belgische officieren hadden reeds den dienst geweigerd, toen ook alle de soldaten
weldra hunne wapens wegwierpen; de Generaal zocht eene gelegenheid te capituleeren, en vond dezelve geredelijk.

„Te Philippeville en Marienburg had hetzelfde als te Mons plaats, waardoor dan ook de Hollandsche

officieren gevangen werden gehouden.

„In Menen en Yperen was 't eveneens geschapen. Overal bleek de slechte geest der officieren, die door
hunne aanblazingen de soldaten hunne vanen deden verlaten.

„In beide gezegde plaatsen evenwel hadden de Hollandsche officieren veel gemak om op vrije voeten
te verblijven. Van hun, die gevangen geraakten, mag men zeggen, dat zulks door hunne eigene schuld was.
Aan de bezetting van Ostende gelukte het door middel eener Engelsche stoomboot Belgiën te verlaten.
Namen kapituleerde evenals Luik, laatstgemelde vesting evenwel op eenigsints betere voorwaarden. Het
laatst van alle de Belgische Vestingen eindelijk, werd de Citadèlle van Gent ontruimd, na eene capitulatie,
tengevolge van welke het garnizoen uitrukte, en zelfs hare bespannen vuurmonden medevoerde.

„In alle deze vestingen hadden dezelfde tooneelen boven beschreven plaats. Te Gent evenwel was
men bij tegenoverstelling der andere plaatsen niet in staat de Belgische soldaten de Citadelle te doen
verlaten, alzoo hunlieden juist het daarblijven was voorgepredikt; weshalve men na de ontwapening dezer
menschen, die overigens geen dienst wilden doen, met hun zeer verlegen was.

„Het volk gedroeg zich in alle plaatsen, welke zich door verraderlijke desertie der bezetting in
handen der opstandelingen gebragt zagen, overal hetzelfde. Steeds vond dezelfde lage ondankbaarheid plaats;
nergens scheen men eenig geheugen te hebben van hetgeen men aan het bestuur te danken had, en de
hoedanigheid van Nederlander — welke de Belgen de grootste voorspoed had aangebracht — werd overal
over het hoofd gezien om alle Hollanders en Belgen, en hierdoor slechts doodelijke vijanden elkander
tegenover te doen staan.

2) De 2® Lt. PARSAN van hetzelfde Corps, zoon v.an den benichte uit Dinanf.
3) De Kapitein HAMESSEN, BAGE, de Lt. GRANDE.

4) Het tweede Bataillon der 13 Afdeeling, voorbedachtelijk uit Maestricht naar Charleroy gezonden; hetzelve bestond geheel en al nit
Noord-Nederlanders en werd gekommandeerd door den toenmaligen Majoor SCHNEIDER.

5) De toen reeds gepensionneerde of op nonactiviteit zich bevindende Generaal WAUTHIER.
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Do Vlaamsche steden mogen met meerdere moeite in opstand zijn geraakt; toen zich eenmaal de
geestelijkheid in het spel mengde, en men 's volks driften in beweging bragt, vonden ook in deze zoo zeer

bevoorregte gewesten dezelfde gevolgen van eensluidende oorzaken — domheid en bijgeloof— plaats, welke

men als grondoorzaak der geheelc omwenteling kan beschouwen.

,.En mogt ook al in sommige plaatsen het aantal welgezinden noemenswaardig zijn, door geen hunner

is de hand aan het werk geslagen om het gemeen in toom te houden, of door hun voorbeeld geleid op een

beteren weg te brengen.''

Het ZOU ons te ver voeren, om al de bijzonderheden, waaronder de Belgische vestingen verloren

gingen, hier te vermelden. Trouwens deze zijn in hoofdzaak in de meeste geschiedkundige werken

opgeteekend en voor de geschiedenis van het Korps niet van overwegend belang, aangezien geen

der Oud-Rijders tot de bezettingen behoorde.

Bij de gebeurtenissen te Mons zij het ons echter vergund om een oogenblik te verwijlen.

Hier toch was het, dat ERNST VAN LÖBEN SELS, destijds 2" Luitenant bij het 2" Batt.

Veld-Artillerie en deel uitmakende van de bezetting van Mons, in krijgsgevangenschap geraakte, terwijl

wij hier ook weder de namen ontmoeten van twee geschiedkundige personen, reeds meermalen in oni

werk genoemd; den Luitenant-Generaal ANTON Baron DE HOWEN en den Oud-Rijder J. A. H. DE

LA SARRAZ, destijds Kolonel der Artillerie.

Bij Koninklijk Besluit van 15 September was aan den Luitenant-Generaal Baron DE HOWEN

met eenige meer dan gewone macht en met den titel van „Commandant-Supérieur" het bevel in de

vesting Mons opgedragen; den 19^^11 d.a.v. aanvaardde hij het commando. Op dat tijdstip voerde

de Kolonel JAMES ALBERT HENDRIK DE LA SARRAZ aldaar het bevel over de gezamenlijke

Artillerie.

In het hiervoren sub 8 vermelde ^^Dagverkaal" enz., vinden wij door VAN LOBEN SELS de

gebeurtenissen, die te Mons voorvielen van den 24ste" Augustus tot den 1 October — den dag,

waarop de te Mons in krijgsgevangenschap geraakte Noord-Nederlandsche ofHcieren naar Doornik

werden overgebracht — tot in de kleinste bijzonderheden vermeld. Als aanvulling van hetgeen

Dr. J. BOSSCHA in ^^Neer/audf heldendaden te la?id'\ IIP Deel blz. 595 e. v. mededeelt omtrent

het verloren gaan der vesting, geven wij van af den September het woord aan den als Generaal-

Majoor gepensioneerden Oud-Rijder, wiens beeltenis in de ,,Historische Verzameling" van het Korps

eene eereplaats inneemt en in het jaar 1893 ten geschenke werd ontvangen van den toenmaligen

Kapitein der Artillerie op n. a. C. M. E. VAN LÖBEN SELS, Lid van de 2® Kamer der Staten-

Generaal [ZieGedenköoek enz." blz. 31). Eene reproductie naar het origineele Portret doorj. W. PIENEMAN

geschilderd en in het bezit van den schenker — het in de ,,Historische Verzameling" aanwezige is eene

naar dit Portret vervaardigde copie — laten wij hier volgen. Het stelt ERNST VAN LÖBEN SELS voor,

den om zijne geschriften zoo vermaarden Oud-Rijder, in de uniform van T Luitenant a la suite

bij het Korps Rijdende Artillerie, en gekleed met de interim-jas.



ERNST VAN LÖBEN SELS,
I® Luitenant a la suite der Rijdende Artillerie.
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EN leze nu verder:

„29 Augustus, 's Morgens ruim zeven uur verlieten de soldaten van het piket Infanterie

der hoofdwacht hunne posten. Een hunner stelde zich als dronken aan en riep zijne makkers

om weg te gaan. Te vergeefs trachten eenige officieren door zachtheid dezen man tot bedaren

te brengen; eer men er om dacht kwam het gansche, aldaar gelegerde Bataillon met wapens en ransels

beneden op de markt en liep schreeuwende weg. Niets konde deze onverlaten terugbrengen. De Generaal

HOWEN komt op de markt, houdt een oogenblik twee a driehonderd man staande, hun zelf een oogen-

blikkelijk ontslag aanbiedende, teneinde ten minsten hunne naam niet met een onuitwischbare schande te

bezwalken; dan alles was te vergeefs; ook hij word beleedigd; er vallen zelfs enkele schoten. Het Bataillon

Flankeurs was ook reeds in de caserne op de been geraakt, en na eenige malen door goede en gepaste

aanmaningen tot stilstaan gebragt te zijn, werd ook aan hen, door het over alle kanten door de stad

heenstroomende volk, van de bezetting der hoofdwacht de weg tot eene schandelijke desertie en het laagste

verraad geopend. Eene kompagnie die van den Kapitein GEYER wederstaat echter voor het grootste

gedeelte door de brave oproeping van haren hoofdman, en rukt met het kader naar de markt. Terzelfder

tijd wordt door dezelfde middelen aan de poorten gelijke oogmerken bereikt.

„Aldaar werden vele stukken verlaten, anderen geladen doch niet gevuurd; bij alle werd evenwel

de munitie vernietigd, en van sommige de laadgereedschappen geborgen. Alle aldaar zijnde Artillerieofficieren

kwamen naar het Arsenaal om berigt te geven. Aan het Arsenaal kwam spoedig de eerste tijding van

dit losgebroken verraad, met order om met alle bespannen stukken, naar de markt te rukken; doch ook

alhier bespeurde men terzelfder tijd, dat aan het volvoeren van dezen maatregel niet te denken viel.

„Van alle zijden vlugteden de bezettingen der poorten en wallen langs dit gebouw. De Kommandant

DUVIVIER verscheen zelf en eischte de sleutels van de Kruitmagazijnen, tevens een hoop burgers mede

brengende welke wapenen eischten, waaraan allen door het aanwijzen der bergplaatsen van de uiteengenomen

geweeren konde voldaan worden.

„Eenige oogenblikken daarna, nadat nog twee veldstukken waren aangespannen, verscheen de Kolonel

DE LA SARRAZ, een gedeelte der met geweren voorziene kanonniers medebrengende. Aan de Artillerie-

cazerne was alles dien nacht rustig geweest, en was ook eerst door eene aanmaning van gezegden Kollonel,

dat de getrouwen zich bij hem zouden voegen, en de overigen zich konden verwijderen, door het meerendeel

der zich toen aldaar bevindende manschappen, hoofdzakelijk stukkerijders, de desertie bij dit corps voortgeplant.

Hetzelfde vond na de aankomst van gezegde Kollonel in het Arsenaal plaats. Terzelfder tijd gelaste deze

Hoofdofficieren twee Belgische Artillerie-officieren om zoo goed mogelijk voor het Arsenaal te zorgen; van

deze bestemming werd aan de andere officieren kennis gegeven, het hun vrijlatende aldaar te verblijven

of zich met gezegde Kollonel en een nog niet onaanzienlijk piket zoowel Infanterie als gewapende kanonniers

naar het hoofdkwartier te begeven. Op de markt op deze wijze en met het Vaandel der 3' Afdeeling

verschijnende was aldaar reeds de vroeger vermelde Kompagnie Flankeurs met de kaders vereenigd.

„Dan ook hier heerschte eene algemeene verwarring, aan het geven van orders, van welken aard ook,

werd niet meer gedacht. Langzamerhand werden gezegde nog gewapende manschappen ontwapend;

weinigen vrijwillig, velen op indirekte aanmaningen der chefs. Doch ook nergens werd geweld gebruikt.

De Kollonel NYPELS deed zeiven ontwapenen. De Kollonel DE LA SARRAZ weigerde orders te geven;

de beide veldstukken waren nog met kanonniers voorzien, doch door het steeds opdringende en niet bijtijds

teruggehoudene gemeen buiten alle werking gesteld.
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De Generaal HOWEN was nog eenigen tijd, na de vroegere vruchtelooze poging om het wegloopen tegen
te gaan op de markt gebleven, doch ook toen op verzoek van vele goede burgers en leden der Regeering

als het ware genoodzaakt zich van daar te begeven. Zijn eerste oogmerk was eene bijzondere woning

te betrekken, doch op verzoek dierzelfde regeering teneinde zijn persoon te beveiligen in het Stadhuis

teruggekomen; toen eindelijk zoo te zeggen de geheele Militaire magt verdwenen was, werden alle

Hollandsche officieren, welke zich aan het Stadhuis vereenigd hadden, bij den Generaal geleid, en aan hun

onder anderen gezegd, dat zij meester waren hunner daden en dat de Generaal den volgenden morgen hoopte

te weten werwaarts zich te begeven: als hebbende een officier met een lid der regeering naar het hoofd

kwartier van PRINS FREDERIK gezonden.

„Het meerendeel der officieren verkoos toen reeds dadelijk op het Stadhuis te verblijven. Gezegde

officier mogt evenwel niet de poort uitrukken, eerbiedigende het gemeen noch de orders der regeering

noch die van den Kommandant der garde urbaine.

„Ten einde de getrouw geblevene manschappen voor alle beleediging te beveiligen en tevens voor

hunne voeding te kunnen zorgen werden dezelve zoo veel mogelijk op het Stadhuis bij elkander gebragt

en door de stad voor hunne voeding gezorgd. In den achtermiddag bespeurden de officieren zeer spoedig

dat men hun als gevangenen op het Stadhuis beschouwde; 's avonds zelfs moesten zij hun woord van eer

geven van niet te zoeken om voor dien nacht te ontsnappen.

„30 September. Op dezen dag vertrok de Generaal HOWEN met verdere hoofdofficieren ingevolge

bekomen orders naar Brussel. Het zoo schandelijk gedrag van het Monsche gemeen was na het afscheid

van hunne achtenswaardige chefs, voor de achterblijvende officieren grievend.

„Terzelfder tijd dat laatstgemelden ingevolge dezelfde orders uit Brussel als gevangenen te Bergen

moesten verblijven, zagen zij hunne voormalige Belgische kameraden reeds in nieuwe diensten door het

Gouvernement provisoire aangesteld en ook door hun die dezen aanvaarden, aldus laaghartig hunnen eed

breken 13).

„October. Den vorigen dag de groote zaal van het Stadhuis betrokken hebbende, zagen wij aldaar

eene bespannen Batterij over de markt rukken voor Brussel bestemd. Behalve de driekleurige Echarpe

waren de oude uniformen behouden, terwijl wij ook nog den volgenden morgen vernamen, dat deze Batterij

te Halle door een opgevat misverstand in verwarring was geraakt.

„2—8 October. Is in onze gevangenschap niets bijzonders voorgevallen. Vele burgers en officieren die in

de eerste dagen hunne oude betrekkingen nog toonden niet vergeten te zijn, bleven langzamerhand weg,

en schenen ook laatstgemelden meer dan genoegzaam begrepen te hebben dat hunne bezoeken ons niet

dan onaangenaam konden wezen.

13) Met eenige zekerheid mag men aannemen dat het gedrag der Belgische officieren in Mens, de stempel heeft gedrukt op de revolutie van

dit land. Een hunner de Lt.-Kol. DUTILLOEUL, toenraaal 2® Kapt.-Ingenieur, heeft later de onbeschaamdheid gehad om zelfs in Doornik aan de
gevangene officieren te komen zeggen, dat er reeds vroeger een Comité in Bergen bestond, dat hij, HAMESSE, BÜZEN, GREINOL en meer anderen

hiervan leden waren. Itoe ondertusschen de meerderheid der officieren tot de laagheid hunner eedsver breking heeft kunnen geraken blijft onbegrijpelijk.
Het voorbeeld van Frankrijk en het met vooi'dacht uitstrooien vaii allerlei geruchten wegens aan het ongelooflijke grenzende begane gruwelen te Bmssel,

de verborgen baat tegen liet Gouvernement, naar hunne denkbeelden alleen HoUandsch gezind, komen als de meest waarschijnlijke redenen voor.
Geen hunner schijjit zich evenwel bedacht te hebben om deze stap te doen: ten blijke daarvan waren reeds den 30 hunne aanstellingen aangekomen,
Bij geen hunner schijnt het denkbeeld opgekomen te zijn om iets voor hunne voormalige wapenbroeders te bewerkstelligen, terwijl het toch meer dan
waarschijnlijk was, dat alleen op een aanmaning van hun, aan ons de vrijheid zoude gelaten zijn. Men moet zich in bedaardheid deze zaak beschou
wende, verwonderen over het algemeen lage %'an dat gedrag, en \\"egens den overmoed en het hoogdunkende van hmnie handelwijze, zoodat ver
scheidene dezer verraders hunne kameraden nog durfden komen zien. In het ongeluk zijnde, is men blijde van ook zelfs de geringste blijken van
deelneming te ondervinden, zonder dat moet het ons allen grieven \'an niet aan hun allen dadelijk met duidelijke woorden te hebben getoond, hoezeer
hunne handelwijze hen verachtelijk maakte in onze oogen.
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Dagelijks zagen wij hoopen gewapenden zoo wel als ongewapend volk op de markt verschijnen en
van daar verder gaan. De eerste maal alleenlijk hebben deze zoogenaamde Belgen uit Frankrijk in het

Stadhuis gehuisvest tot geene geringe hindernis van sommigen onzer. De aalmoezenier VAN HAREN wiens

woning in de eerste dagen zoo schandelijk geschonden was, bekwam na twee dagen in ons midden te hebben

doorgebragt een ontslag, en bragt het vaandel der 3® Afdeeling naar 's Hage. 14)

„Van tijd tot tijd kwam een onzer kameraden het getal der gevangene officieren vermeerderen, zoodat

wij ons van 26 op 32 gebragt vonden. Steeds hadden wij ons over het gedrag der stedelijke regering ten

onzen opzichte te beroemen, en alle welgestelde burgers toonden toen ook reeds dat onze toestand door

hun naar waarde werd geschat i menig onzer vond in deze dagen gelegenheid in vele menschen goede trouw

en wezentlijk verlangen om ons behulpzaam te zijn, op te merken; terwijl ook weder van de andere zijde

door even zoo veel menschen van ons ongeluk gebruik wierd gemaakt om zoo mogelijk onzen laatsten

droppel bloed als het ware uit te zuigen, door overdreven vorderingen of onbillijke koopen aan te gaan;

doch hetgeen nog schandelijker was, menigeen ondervond ook dat zoodanige wezens als door hen, jaren

lang waren bevoordeeld, hun niet alleen verlieten maar zelfs zich hun goed toeeigenden "

14) „VAN HAREN binnenkomende was zooals van zelveii spreekt zeer opgewonden. Weinig oogenblikken daarna komt de Advocaat L'ANGE

hem het antwoord op een briei]e brengen; VAN HAREN uitvai'cnde tegen de maati'cgel, waarvan liij het slachtoffer was, zeide onder anderen: „que

voulez-vous q\re je fasse iel, an milieu J'Héritiques et d'exconmnlés? Je serais damné comitie eux. Et bieii si voits ne voulez me reidcher,... je vous

excomunic tous. Vovts me traitez en criminel, voici ma place". Zich tevens in de Bank der beschuldigden gaan zettende." i)

i) Aan VAN HAREN viel de onderscheiding ten deel, naar aanleiding van het door hem naar 's Gravenhage overgebrachte vaandel, om

benoemd te worden tot Ridder der Orde van den Nedevlandschen Leeuw.

De Kolonel DE BAS wijst er op in zijn opstel „Kijkjes in een Dagboek Mil. Spectator" 1882 blz. 182 en 183, dat een Hoofdofticier het vaandel

redde, en niet deze maar VAN HAREN de belooning ontving.
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EN October werd door den nieuw benoemden commandeerenden Generaal in Mons,

DUVAL, aan de officieren de mededeeling gedaan, dat zij den volgenden dag naar Doornik

zouden vertrekken. Het vertrek had werkelijk in den morgen van den omstreeks

zeven uur plaats. Begeleid door een Detachement van de „garde urbaine", verlieten de krijgsgevangen

officieren, ten getale van 31, in vier wagens de vesting; bij aankomst te Doornik werden zij gekazerneerd

in het paviljoen der Citadel, en den volgenden middag overgebracht naar de kazerne St. Jean,

alwaar logies en voeding zeer veel te wenschen overlieten. Langzamerhand kwam hierin echter

eenige verbetering. Toen de halve tractementen over de maand October, ,,na afloop der mensch-

lievendheid van Doorniks burgervaderen", — zooals VAN LÖBEN SELS zich uitdrukt — werden

uitbetaald, kwam de geheele voeding voor rekening der officieren.

Eene petitie door hen ingediend aan het Nationale Congres, waarin ,,de oorzaak der gevangen

neming en de wijze hoe, met aandrang op het woord ofa^e werden blootgelegd, en in goede militaire

stijl op eindiging der gevangenhouding werd aangedrongen" bleef zonder uitwerking. Alle wettelijke

pogingen om tot invrijheidstelling te geraken mislukten. Uit een brief van den Minister van Oorlog

in antwoord op een laatste tot dezen dignitaris gericht verzoek om invrijheidstelling, bleek ten slotte,

dat er aan geen bevrijding te denken viel en wel omdat — zoo drukte de Minister zich uit —

comité cefitral ayant déclaré qu'il 7i'est pas da^is Vintention de mus accorder la Hberfér

Nadat nu alle middelen vruchteloos waren gebleken om op een wettige wijze de vrijheid tc

herkrijgen, en ook de loop der omstandigheden hieromtrent geen hoop meer overliet, begrepen de krijgs

gevangen officieren, dat het geoorloofd was om op eigen redding bedacht te zijn: tot eene ontvluchting

werd besloten.

Uitvoerig beschrijft VAN LÖBEN SELS de pogingen, die hiertoe in het werk werden gesteld.
Nogmaals geven wij dienaangaande het woord aan den Oud-Rijder.

„Eindelijk Maandag 31 Januari werd deze daad voltrokken. Ten getale van 13 gelukte het ons,

's avonds tusschen 7 en 8 uren, het zoo gehate verblijf der zeven fonteinen" — dit was het nieuwe

verblijf dat voor de kazerne St. Ange verwisseld was — „te verlaten."

„Bij de optrekkende wacht bespeurde men dat de bevelvoerende officier juist de persoon was, die

voorbeschikt scheen om door zijne slaperigheid en weinige dienstijver ons behulpzaam te zijn.

„Het reeds dreigende onweder moest boven zijn hoofd losbarsten.

„De niets kwaad vermoedende vlasbaard legde zich gerust in zijne grootc stoel tc slapen, en volgde

misschien de lust zijns levens, doch deed voorzeker zijn plicht niet.

„De op hem volgende in rang droeg de sleutel van het ons opsluitende hek; door een onzer

medegevangenen, een Brigadier der Marechaussées uitgenoodigd, dronk hij sterken drank als w.iter; toen men

hem evenwel eindelijk het voorstel deed, om voor een tiental officieren minder gestreng op het consigne

tc zijn, bleef hij halstarrig niets dan zijn plicht kennen.

„Voor het aanbod nogthans om zelf in de stad onthaald te worden konden zijne ledige beurs en

dorstige maag niet bestand zijn.

„Hij vertrok met een der gevangene onderofficieren (de scrg. BATENBURG) en liet het opperbevel
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over 100 gevangene Noord-Nederlandsche caniiibalen aan een oude dronkelap van een korporaal over.

Deze was handelbaarder, en na ook zijn gemoed behoorlijk door sterke middelen tot eene zekere graad

van weekheid gebragt te hebben, verkreeg men van hem dat wij voor twee uren in de stad zouden gaan.

Gelukkig oogenblik! Velen dachten dat het nimmer zoude dagen. Ja het droogen van versch gekregene

lakens werd nog weinige oogenblikken van te voren door een onzer bewerkstelligd.

„Tegen den avond had men eene loting gedaan voor de volgorde der vertrekkende. Aan de

I® Lt. PAETS wordt het plan eerst om 6 uur medegedeeld; onder het theedrinken en als op heete kolen

zittende, komt nog de Kapitein DE JONG de „Vrai Patriotte" voorlezen; deze vertrekt eindelijk, en weldra

begint de optocht. Men had zich in twee gedeelten gesplitst; eene voor de poort van Rijssel en eene voor

die der zeven fonteinen bestemd; verder hadden zich deze helften nog elk in twee onderdeden gesplitst,

en zoodanig rukt men met drieën en vieren uit het gebouw. Gewis zooals van zeiven spreekt met een

vrij gemengd gevoel.

„De gevangenis te verlaten, gevaren en onheilen te gemoet te snellen, doch ook de hoop en het

vertrouwen, uit de regtvaardigheid onzer zaak ontstaan, gaf aan ons gevoel eene tint van opgewondene

vrolijidieid met angst gepaard. Dan volharding spande de kroon, en zonder eenig onheil en den ons

uitlatende Brigadier „bonsoir'' zeggende, geraken wij allen met tusschenpoozen op straat. Dan nu beginnen

de zwarigheden. De poort der stad had men gehoopt of liever vermeent open te vinden, dan als verplettert

ziet men zij digt is, en er geen portier tegenwoordig is. De eerst aankomenden, (FLUIGI, MEURS,

TINDAL), roepen eventwel stoutmoedig om den portier; deze komt uit zijn huisje tc voorschijn, doch

de wacht der poort tevens.

„Verschrikkelijk oogenblik, elke geringe achterdocht ware genoegzaam geweest; dan neen, de poort

opent zich, en dit laatste beletsel verdwijnende zijn zij vrij buiten Doorniks muren.

„De tweede afdeeling van drie personen, (ENGELBERTS, ALEX, ik) komt ook op dezelfde wijze

en onder dezelfde omstandigheden buiten de poort, onwetend evenwel en zelfs betwijfelende of hunne

voorgangers wel zoo gelukkig zijn geweest.

„Bij de andere poort, die der zeven fonteinen, bestaat nog grooter geluk; daar door ongeduld gedreven

botsen zeven personen op elkander. Men vermeent dat de wachthebbende Brigadier hun herkende, dan

alles liep ook hier ten goede.

„De hun bedreigende poort ontsluit zich, en met hun zevenen slaan zij weldra een landweg in ten

einde zoodoende op de Rijsselsche straatweg te komen. Weinige oogenblikken daarna, worden zij door twee

Douanen aangeroepen, dan O!-welk een onverwacht geluk, dezen geven hun het antwoord ̂ ^Patrouille de nuit"'

in den mond en ook dat gevaar is voorbij. Hoogstwaarschijnlijk zouden zij zich zonder dat niet hebben gered.

De vooraan marcheerende kende bijna geen Fransch en zoude geen goed antwoord hebben kunnen voortbrengen.

„De door de Rijsselsche poort vertrokken officieren ondervonden verder geen hindernis; een de

tweede troep volgend persoon en na hun gissing een verkleed gens d'arnie zijnde, baart veel wantrouwen en

zelfs zijn zij door het onophoudelijk bijblijven van deze lastige gast niet zeer tot vrije gesprekken in staat;

evenwel door behendig aangebragte taal brengen zij hem van de weg, en eindelijk hij verlaat hun. Belgische

en Fransche Douanen trekken zij ongehinderd voorbij; men wisselde weder het ,,bonsoir'', doch nergens

scheen men eenige achterdocht te hebben, en ook zij vereenigen zich ten getale van 6 ruim '/< over

de grenzen; de vreugde wegens dat wederzien is niet te beschrijven; allen waren voor de ontbrekenden,

wegens de menigvuldige zwarigheden bevreesd, en ook nu nog was hunne vreugde slechts ten halven.
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Ofschoon dc vrees van achterhaald te worden, om zoo te zeggen wel geheel en al geweken was, stappen

wij onvermoeid voorwaarts; de laarzen worden zelfs uitgetrokken ten einde niet door de pijn der voeten
te worden gehmderd. Tegen middernacht komen wij voor Rijssel: daar beraadslagende wat te doen, komen
ook de zeven overige kameraden opdagen, en nu is alles gerust.

,.Hartelijke blijdschap en innige vreugde over de ontkoming vond men in die broederlijke omhelzingen
en welgemeende handdrukken. Vier maanden van ellende waren doorgestaan en op Frankrijks bodem
waren wij gerust.

„Met geen mogelijkheid in de voorstad van Rijssel gehoor kunnende vinden, kwam men, daar toevallig
een wagen de stad binnenreed, in Rijssel zelve.

„Door de vriendschappelijke en zoo echte Fransche deelneming eens schildwachts, mogten de eerst
binnenkomenden het wachthuis binnengaan. De overigen volgden, werden ook binnen gelaten en allen
waren nu ten getalle van 13 persoonen vereenigd. Alhier natuurlijk werd verklaard, wie wij waren en
ontvingen wij ook menige wel winderige doch voor ons zeer aangename verzekering dat ons „sur la terre
classique de la liberté" geen leed zoude geschieden. „L'hospitalité frangaise serait notre sauvegarde'^ etc. etc.
Dit refrain wierd natuurlijk door ons uit alle toonen gevarieerd. De Kommandant der wacht, gaarne ziende
dat wij aldaar dien nacht verbleven, werd ons door zijne manschappen eene plaats op de brits ingeruimd waar
van met graagte gebruik werd gemaakt. Dat de gesprekken natuurlijk over ons geluk liepen spreekt van zelfs.
Tegen twee uur na middernacht, kwam nog een onderofficier en wel degene welke met de Belgische wacht
meester was in de stad gezonden, het getal der ontvluchten vermeerderen.

„Indien men zijne verklaring'geloven mag, zoude weinige oogenblikken na ons vertrek uit de kazerne,
o-ezcEïde wachtmeester uit de stad zijn teruggeroepen, op het gerucht van eene der poorten naar de kazerne
overgebragt, dat de Hollanders uitbraken. Dan ook toen nog heeft men zoo als nader bleek, geen de
minste voorzorgsmaatregelen genomen.

„Na in de fransche wacht eene zoo als van zclven spreekt regt aangename nacht te hebben door-
gebragt, onder anderen ook vervrolijkt door den regte krijgsmansgeest der soldaten, en hunne luimige en
vrolijke verhalen, gingen wij 's morgens onder begeleiding van den portier naar den Plaatsehjken Commandant
ter aanmelding. Drie onzer kwamen vervolgens terug. De gouverneur der vesting Generaal DEZON
maakte wel eenige zwarigheden, doch daar wij ons verlangen te kennen gaven om den aan ons bij goede
geruchten bekenden Generaal CORBINEAU te spreken, zoo verkregen wij ook weldra van deze Generaal
op de heuschte cn meest vertrouwende wijze een Sauf-conduit op Duinkerken. Terugkomende zien wij in
eens nog 5 bekende gezichten uit de zeven fonteinen voor ons staan cn wel het geheele comité dei ^ivageis.
Dat met de vcrwondeiing over deze tweede vlucht zich natuurlijk veel blijdschap paarde over het wederzien
dezer mannen cn het welgelukken hunner poging spreekt van zelfs

„Gezamentlijk vertrekken wij in den namiddag van i February uit Rijssel: dien avond brengen wij
het tot Bajeul, een niet onaardig stadje, doch in hetwelk ons Logement met de naam van Koude Herberg
bestempeld werd. Het aantal slaapsteden zeer gering zijnde viel het velen in het oog dat een bed, hetwelk
eenige dagen vroeger, volgens het zeggen der dienstmaagd, door eene geheele Engelsche familie was
beslapen, nu voor een onzer slechts genoegzaam scheen. Het zij toeval of voordacht, zeker is het dat
sommigen op den grond sliepen cn door dc koude nog eene onaangename herinnering kregen aan de
zeven fonteinen.

,,Den volgenden morgen Woensdag 2 Febr. werd de reis verder voortgezet over Cassel .. ..
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'S AMIDDAG's te 4 uur kwamen de ontkomen Hollanders in Duinkerken. Zij wisten,
dat hun aldaar door de zorg van den Nederlandschen Consul, alle bescherming en hulp
zou worden verleend. Den volgenden dag was dan ook reeds een fransch schip op
Rotterdam afgehuurd, en op 7 Februari verlieten de officieren Duinkerken, zeilden

langs de kust van het zoo wonderbaar verlaten België; tegen den avond ankerde het schip „de Over
winning' op de reede van Vlissingen. Met een luid hoera! werd de vaderlandsche bodem betreden.

Hier was het, dat de Luitenant GOBIUS aan de officieren het roemrijk sneven mededeelde

van JAN CAREL JOSEPHUS VAN SPEIJK, den Nederlandschen Krijgsman, die het hem toevertrouwde
vaandel onbevlekt wist te bewaren, en niet toeliet dat de roemrijke driekleur straffeloos werd

beleedigd en vertrapt.

Eere zijn naam, zoo als zijne daad verdient!

Over Dordrecht en Rotterdam kwamen de ontvluchtte officieren den Februari te

'sGravenhage aan.

De Staats-Courant vermeldde hunne terugkomst, ̂zonder echter hunne namen te noemen.
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ERWIJL de Belgische gewesten aldus voor den KONING verloren gingen,

was de PRINS VAN ORANJE te Antwerpen gebleven. Hier was het Zijne

Koninklijke Hoogheid, welke nogmaals den weg der onderhandelingen koos

en een laatste poging aanwendde om de Zuidelijke Provinciën voor Zijn Huis te
bewaren.

Op den ló^e" October vaardigde de PRINS een Proclamatie uit, waarin hij ver
klaarde, de Belgen te erkennen voor een onafiiankelijk volk, en hun vergunde afge
vaardigden te kiezen voor het Nationaal Congres. Persoonlijk stelde hij zich „aan het
hoofd der beweging", welke hen tot eigen nationaliteit zoude leiden. Den 18^^" d.a.v.
maakte Z. K. H. bekend, dat ingevolge 's KONINGS besluit, de HoUandsche troepen

van de Belgische zouden gescheiden worden, terwijl de laatste onder zijn bevel bleven.
Daags daarna stelde Oranje alle te Antwerpen geïnterneerde Belgische krijgs

gevangenen, in vrijheid, uitdrukkelijk verklarende, dat de beslissing over hun lot uit
sluitend in zijne handen was neergelegd.

's PRINSEN handeling werd door den KONING openlijk afgekeurd. In het Noorden
viel haar geen goedkeuring ten deel, terwijl zij in het Zuiden zonder uitweiking bleef.
Een door Z. K. H. aan het Voorloopig Bestum* te Brussel gedaan voorstel om de
vijandelijkheden te staken werd op hoogen toon verworpen ,,ten ware men Antwei*pen
en Maastricht ontruimde en de troepen tot over den Moerdijk terugtrok . . . .

Omtrenthet verschil van gevoelen tusschen den KONING en HoogstDeszelfs oudsten
Zoon is de sluier nog niet opgelicht! Toch erkennen wij eerbiedig, dat tegenover de
handelingen van den PRINS VAN ORANJE te Antwerpen, zoo min bij velen uit
die dagen als bij ons, verdenking is gerezen. Veeleer denken wij aan eene mogelijk
minder juiste redactie in de bevelen van 's KONINGS zijde!

Inmiddels waren 's KONINGS troepen onder de meest ongunstige omstandigheden
en in waarlijk ellendigen toestand — wij wezen er reeds op bij de inleiding van den
Krijgstocht naar Brussel en kwamen er in de vorige bladzijden nogmaals op terug
teruo-geweken uit Vilvoorde, daarna uit Mechelen.

00 ' \

Opgedrongen door de opstandelingen, aangevoerd door MELLINET, NIELLON en
KESSELS i) onder het opperbevel van NIJPELS, die na het door hem te Mons gepleegde
verraad met den rang van Generaal in de plaats was getreden van den Kolonel DON
JUAN VAN HALEN, waren zij teruggegaan tot achter de Nethe en de Rupel.

I) jMELLTNET, dien wij reeds in Brussel de Artillerie zagen aanvoeren, had in Franschen dienst den rang van Brigade-
Generaal bekleed.

NIELLON, Fransclmian van geboorte en gewezen onderofiicier, was Directeur van een Schouwburg te Brussel toen aldaar
het oproer uitbrak.

ICJÜSSELS was onderofiicier der jVrtillerie geweest.
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L5 gevolg van den stand van zaken was alleen aan die korpsen, welke geheel of bijna
geheel uit Noord-Nederlanders bestonden en nog tegen den vijand te gebruiken waren,
de beveiliging van het terugtrekkende leger opgedragen. Die macht, bestaande uit de
Zevende en de Negende Afdeeling, het Flank-Bataljon van de Vijfde en dat van de

Dertiende Afdeeling benevens het Instructie-Bataljon, bezette met haar rechtervleugel op den
igden October Boom; aan het centrum werd de verdediging toevertrouwd der bruggen bij Waelhem

en Duffel, tei'wijl de linkervleugel stelling nam ten noorden van Lier. Twee escadrons Lansiers waren

over de drie punten verdeeld. Een gedeelte van de Cavalerie was toen nog met één Bataljon
tusschen de Nethe en Antwerpen; de overige troepen waren reeds tot achter die vesting teruggegaan,

uitgezonderd de Grenadiers, die in Antwerpen en de drie Bataljons der Tiende Afdeeling, welke zich
in de Citadel bevonden.

De Batterijen Rijdende Artillerie hadden de volgende standplaatsen ingenomen; N". i te Capellen,

N°. 2 te Eeckeren en Wilmarsdonk, N°. 3 en 4 te Merxem. Van de Veldbatterijen bevond zich de

Batterij N°. S'"* i) te Duffel en vóór Lier, en N®. 6"" 2) te Waelhem (i Sectie) en te Antwerpen

(3 Sectiën).

Het verlaten van Mechelen had NIJPELS doen besluiten tot een aanval op Antwerpen.

Deze plaats was echter niet te bereiken, zoo lang de brug over de Nethe nog in onze macht was.

Herhaaldelijk werd dit punt, hetwelk aanvankelijk bezet was doorliet i*" en 2"= Bataljon der z''Afdeeling

en door het Instructie-Bataljon, door de troepen onder MELLINET aangetast. Bloedig werd om het

bezit gestreden, doch de brug bleef behouden. Aan de zijde der Artillerie onderscheidde zich hier

door zijne uitstekende dapperheid de Oud-Rijder RUDOLPHE FLORENCE DE BRUYN, destijds

nog dienende bij de Veld-Artillerie en ingedeeld bij de Batterij N°. Toen bij een stuk zijner

Sectie bijna alle kanonniers buiten gevecht waren gesteld, was hij het, die de plaats van allen vervulde

en, evenals STRAUBE aan de brug bij Schoorldara (Zie ^^HetHistorisch Musetim' IPDeelblz. 31), den

vijand met sterken arm tegenhield. Een kogel doorboorde zijn epaulet, gelukkig zonder hem te

deren. Het eermetaal der Militaire Willemsorde 4*^ klasse was zijn welverdiende belooning. Het

Ridderkruis werd hem toegekend bij Koninklijk Besluit van 16 November 1830 N°. 59.

Enkele weken nadien, op eene te Breda gehouden groote parade, viel aan den jongen held de

hooge eer te beurt, zich het Ridderlint door PRINS FREDERIK op de borst te zien gespeld. Dit lint

is nog in het bezit der familie. De doorschoten epaulet wordt in het Rijks-Museum bewaard.

1) De Batterij Veld-Artillerie No. 5<I (4e Bataljon) bestond toen niet meer. Eene Compagnie van het !« Bataljon Veld-Artilleric, gecommandeerd
door den Kapitein J. VAN DER BEEK, had te Antweqjen het materieel tlaarvan overgenomen en het personeel wxs naar Noordbrabant teruggekeerd.

2) De Batterij Veld-Artillerie N®. 6», van het le Bataljon, werd gecommandeerd door den Kapitein F. A. MEIJL, en daarbij waren "'geplaatst
Luitenants O. L, Graaf VAN LIMBURG STIRUM — die in de maand October nog vervangen werd door den ï* Luitenant ̂ V. J. CAMP —

J. C. WAGNER en de 2e Luitenants J. VERTHOLEN en R. F. DE BRUYN.

Deze Batterij, die aan de Krijgsverrichtingen, gedurende de maand October 1830 in de omstreken van Antwerpen, een werkzaam aandeel heeft
genomen en waarvan het personeel veel geleden had, is in de maand November 1830 ontbonden. Het Materieel werd overgegeven aan de 2® Compagnie
van hetzelfde Bataljon, gecommandeerd door den Kapitein C. E. VAN DE WALL; het Personeel bleef tot Februari 1831 in bezetting te Breda, om
mede te werken tot bewapening der vesting, dat toen door de Rijdende Artillerie werd verricht.

In Februari 1831 kreeg de Compagnie MEIJL weder hetzelfde Materieel terug en is dat vervolgens blijven bedienen.
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N het werk ^^Geschiedenis van het Zevende Regiment Infanterie' vinden wij een gedetailleerd

overzicht van de verdediging van Waelhem op 19—22 October. Ook de familie-papieren

van Mevrouw D. J. WAGNER—DE BRUYN, ons op de meest welwillende wijze, door

tusschenkomst van den Kapitein der Rijdende Artillerie J. D. WAGNER, ter gebruikmaking afgestaan,

bevatten dienaangaande eenige mededeelingen. Wij maken van een en ander gebruik om aangaande het

optreden der Sectie Veld-Artiüerie aan de brug te Waelhem nog eenige bijzonderheden te vermelden.

De aanhalingen hieronder vermeld namen wij woordelijk over uit het in den aanhef genoemde geschrift.

Toen op den October een gedeelte van de troepen voor de verdediging van Waelhem

aangewezen, order hadden gekregen om Contich, Boom en Rumpst te bezetten, werd het voor de

drie Compagnieën van het 2"" Bataljon, welke voorwaarts van de Nethe waren opgesteld, gevaarlijk

langer stand te houden en besloot de Majoor Baron VAN AERSSEN BEYEREN VAN VOSHOL,

Commandant van het 2'' Bataljon, stelling te nemen achter de rivier.

„Nu wilde het toeval, dat iets te voren te Waelhem twee veldstukken waren aangekomen, onder bevel

van den 2= Luitenant R. F. DE BRUYN. Die stukken, aanvankelijk opgesteld achter de brug, welke de beide

oevers der rivier verbindt, werden nu naar voren gebragt, en achter de peletons, die vóór den toegang stonden,

geplaatst. De tirailleurlinie week toen langzaam terug, in het midden eene opening latende. De Belgen

rukten meer en meer vooruit, en begingen den misslag van daarbij te veel op elkander te dringen. Eensklaps

openden zich nu de beide peletons, en meteen gaf DE BRUYN, die zijne vuurmonden met kartetsen haè

doen laden, bevel om los te branden. Zelden misschien deden twee schoten grooter uitwerking.

„Als van een panischen schrik getroffen, togen de opstandelingen, eene menigte gekwetsten achter

latende, op de vlugt: met zooveel haast dat de kogels van eenige vooruitgesnelde manschappen hen niet

eens meer konden bereiken. — Het Bataljon ging nu terug tot achter de brug, die afgedraaid werd en

nam aan beide zijden daarvan stelling."

In den morgen van den 20®^^" October, tusschen 10 en 11 uur v.m. waagden de Belgen het-

den aanval te hervatten. Uit de huizen ter overzijde van de rivier en uit een nabijgelegen molen

openden zij een vrij levendig vuur, dat door de onzen zoo goed mogelijk werd beantwoord.

„DE BRUYN, wiens stukken, hoewel achter een klein muurtje geplaatst en door eene soort blindeering

gedekt, nog al veel te lijden hadden, trachtte daarom dieternederteschieten, maarte vergeefs. Eerst den volgenden

dag gelukte het onzen Kanonniers door eenige goed aangebrachte schoten, de Belgen daaruit voor goed te

verdrijven. Een kogel rukte den 2° Luitenant DE BRUYN, die zich bij uitstek dapper kweet, de epaulet

van den schouder, en van de bedieningsmanschappen werd de lielft buiten gevecht gesteld. „De stukken,

die tot hiertoe tot nabij de brug hadden gestaan, moesten nu, de gemaakte blindeering geheel vernield zijnde,

terug worden getrokken. Eenige flinke soldaten van de Compagnie van den Kapitein DITT, bragten ze daarop

onder een hevig vuur, achteruit tot bij eene traverse, die den dag te voren ter bescherming van de gemeen

schap tusschen de iste en 3tle Compagnie, op eene vierhonderd passen van de brug was opgeworpen geworden."

Omstreeks vijf uur gingen de Belgen over tot een rechtstreekschen aanval op de brug. Stand

houdende gelukte het hun aldaar een groot vaandel aan een lantaarnpaal te bevestigen; „dan op dit
oogenblik deden een paar goed gerichte schoten uit de vuurmonden van DE BRUYN verwarring ontstaan,

en een dadelijk daarop gevolgd salvo uit de geweren maakte een einde aan het gevecht."
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De 2" Luitenant RUDOLPH FLORENCE DE BRUYN aan de brug te Waelhem. 20 Oct. 1830.
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ET vaandel, dat nog op de brug wapperde, moest door hen worden achtergelaten.

Tegen het vallen van den avond trachtte de milicien BAJINK de vlag te bemachtigen j hij

slaagde aanvankelijk, doch het ongeluk wilde, dat het dundoek, dat hij den zijnen over het

open vak der brug wilde toewerpen, in de meening dat de vijand naderde, in de rivier terecht kwam

en door den snellen stroom werd medegevoerd.

Aan den braven BAJINK werd voor zijn loffelijk streven het Ridderkruis der Militaire Willemsorde

4® klasse toegekend. Drie weken later werd het te Rozendaal door Z. K. H. PRINS FREDERIK

aan hem uitgereikt.

In een afschrift van een rapport van den Majoor Baron VAN AERSSEN BEYEREN VAN
VOSHOL (familiepapieren WAGNER) lezen wij:

„verdient door deszelfs gehouden gedrag" — hier kan van niemand anders sprake zijn dan

van RUDOLPH FLORENCE DE BRUYN — „een distinctive belooning. Toen door het sneuvelen van

I kanonnier en verwonden van 4 andere van hetzelfde stuk, de bediening daarvan stilstond, heeft die officier

onder een regen van kogels in persoon het stuk geladen, gepointeerd en afgeschoten, terwijl onder het

pointeeren een geweerkogel tegen het beweegbaar zuntgat van het percussie-toestel kwam slaan zonder dat

hem zulks in het minst decontenanceerde.

„Eenige oogenblikken te voren trof hem een geweerkogel door de epaulet; gedurende den tijd, dat hij onder

mijne bevelen gestaan heeft, kan ik de verzekering geven, dat geen oud-militair van ondervinding in staat kan

zijn meer bewijzen van dapperheid aan den dag te leggen als die brave 19-jarige 2' Luitenant gedaan, heeft."

In zijn werk ^^Eene heriniiermg ami het jaar iB^or Breda i86ó, maakt de toenmalige Luitenant-

Kolonel NORMAN MAG LEOD gewag van de uitstekende dapperheid door den Luitenant DE BRUYN

bij Waelhem betoond, waarover allerwege met den meesten lof werd gesproken. De Generaal-Majoor

VAN MERLEN releveerde het wapenfeit van 20 October in een door hem geredigeerd artikel in de

Haarlemsche Courant van 24 September 1884: aanleiding hiervoor vond deze opperofhcier na het

overlijden van den Oud-Rijder op den September van datzelfde jaar.

De op 20 en 21 October door de Artillerie geleden verliezen vinden wij door den Luitenant

DE BRUYN opgeteekend aan den achterkant van een betalingslijstje, ingevuld van 20 tot en met 22

October. Als gesneuveld staan daarop vermeld; de kanonniers SNOECK, LEENDERS en BEIKIRCH;

als gewond korporaal KLUMPER (licht), de kanonniers VERBEEK, HARTMAN, DESING, WALTER,

VAN DER FLIER, VAN VENROOY en SNIJDERS (de drie laatsten licht).

Een in die dagen door de familie WAGNER ontvangen brief behelsde afschrift van een

schrijven, in dato „Fort Bath November 1830", luidende:

„Heden middag hoorde ik eenige officieren die uit de Citadel van Antwerpen kwamen, waarvan één

bij den Staf gedetacheerd was, verhalen dat de jonge Luitenant DE BRUYN der Artillerie zich zoo bijzonder

gedistingueerd had, hebbende hij gedurende een geruimen tijd, zijne manschappen verloren hebbende, zelf

de stukken mede bediend en altijd zelf gepointeerd. De geheele Citadel was er mede bekend en toen

de Batterij N°. ó van Kapitein MEYL, waarbij DE BRUYN, binnen kwam, ging er een luid hoerah op

— ook zeide men te weten hiervan bijzonder rapport gemaakt was. — Ook droegen zijne soldaten hem

op de handen en alle officieren vroegen naar hem."
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ENGEVOLGE der verrichtingen bij Waelhem en die der volgende dagen was het, dat by de

Veld-Artillerie, volgens Besluit van Z. M. van den November 1830 N°. 59, zijn benoemd

tot Ridders der hlilitairc Willemsorde 4^ klasse: de Kapiteins F. A. MEIJL en J. VAN DER

BEEK; de F Luitenants O. G. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, J. C. WAGNER, en J. P. C. VAN
OVERSTRATEN; de 2" Luitenants J. VERTHOLEN, L. E. WERNER, R. F. DE BRUIJN — reeds

door ons genoemd — en JiiR. N. T. P. PESTERS VAN CATTENBROEK; allen officieren bij het

wapen zoo wel bekend; verder de sergeanten J. CLEPHAS, C. VAN HUL, J. STOOT, H. L. TRANS,
en M. MARTENS: de korporaals H. KLUMPER — velen onzer zullen zich ongetwijfeld dezen braven,

bescheiden krijgsman nog herinneren toen hij als Sergeant-Majoor-Vuur werker aan de Koninklijke

Militaire Academie les gaf in de ernstvuurwerkerij — en W. VAN ESS; de kanonniers C. VOLKEN,

L. D. OTTERLOO, W. VAN VENROOY, H. WICHTERICH en A. POSTULART.

Werd na den terugkeer der troepen op Noord-Nederlandschen bodem, allerwege zeer waardeerend

gesproken over het optreden der Rijdende Batterijen in den afgeloopen krijgstocht, ook de diensten

door de Veld-Artillerie bewezen werden niet over het hoofd gezien, getuige een artikel uit die dagen,

voorkomende in de Bredasche Courant. (Het afschrift berust onder de meergenoemde familiepapieren.).

Onder het motto „Eere wie eere toekomt" zegt de ons onbekende schrijver o. a.:

„Volmondig" wordt eere toegebragt aan het moedig en pligtmatig gedrag van dit wapen;

— schrijver doelt hier op de Rijdende Artillerie — doch eere wie eere toekomt, worde toegepast op

allen, die er rechtmatig aanspraak op hebben, alzoo ook aan u, brave Icameraden der Batterijen Veld-Artillerie!

die zonder praal of hoogen dunk van Uzelven, slechts dan luidruchtig zijt, als uwe metalen monden dood

en verderf in de vijandelijke gelederen verkondigen; ook aan Uiieden komt eere toe, ofschoon geenc dag

bladen uwer gewagen; de hoogschatting van den edelsten der Koningen, de dank van elk regtgeaard

Nederlander is een grooter loon, en gij moogt er trots op zijn, dat uwe met kogel aan kogel doorschoten

affuiten en veldtros als zegeteekenen ten bewijs strekken van den moed en de standvastige volharding, welke

gij hebt aan den dag gelegd cn die elk onzer wenscht met opoffering van goed en bloed voor KONING

en Vaderland te onderschragen cn te doen blijken.

EERE WIE EERE TOEKOMT."
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A, eere inderdaad aan den man, wiens roemruchtig optreden in de dagen

van 19—22 October 1830 zoo zeer voor hem getuigde! Hulde aan den Oud-

Rijder, die vóór dat hij tot het Korps behoorde, reeds bewijzen gaf met
gelijken heldengeest bezield te zijn als zoovele onzer groote voorgangers,

reeds in subalterne rangen ,,une réputation d'armée," hadden doen verwerven. (Generaal
FOY .^Hisioirc de la giierre Espagnc et du Poytiigal sous NAPOLhON I .)

In hem eeren wij het onderdeel van het wapen, dat nooit in gebreke bleef,
wanneer het geroepen werd zijn stem te verheffen om den vijand het ,,tot hiertoe en niet

verder" toe te roepen, en bewijzen te over gaf „la patronne de tous les artilleurs contre
Ia mort imprévue" waardig te zijn.

Aan de veld-kanonniers bij de brug van Waelhem onze hulde! Bescheiden leggen
wij die neder in het met medewerking van den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHl

voorgestelde beeld van den te Waelhem gevoerden strijd, die voor zooverre ons bekend

nog slechts éénmaal door het kunstenaarspenseel is teruggegeven.

Wij Rijders mogen er trotsch op zijn, dat op de rollen van het Korps de naam van

RUDOLPH FLORENCE DE BRUYN staat opgeteekend ; gelukkig mogen wij ons achten,

ook van hem eenige souvenirs te bezitten, die ons aan zijn eervolle loopbaan herinneren.

Met piëteit worden bewaard: het Ridderkruis der Militaire Willemsorde 4*" klasse

en het Metalen Kruis, eenmaal door hem gedragen en door hem aan ,,de Historische

Verzameling" geschonken; een phantasie-sabel en een paar koperen stijgbeugels, van

hem afkomstig, en in het jaar 1890 ten geschenke ontvangen van den Heer REESSE

te Amsterdam. Verder nog een Portefeuille, inhoudende reglementen en andere bescheiden,

voor de Geschiedenis van het Korps van veel belang; verschillende uniformstukken, als:

een kolbak, een kwartiermuts, een groote tenue dolman en giberne, een halsdas, een

sjerp O. M. en een sabelkoppel O. M.; alle voorwerpen door hem als Rijder gedragen.

Ten slotte nog eenige harnachement-stukken als: een oud model hoofdstel, bestaande

uit hoofdstel, trens met trensteugel, stangteugel benevens borsttuig en staartriem, alsmede

een waltrap en drie bonten tuigdeelen, die tot zijne uitrusting te velde behoorden.

Al de sfenoemde uniform- en harnachement-stukken werden aan het Museum in

bruikleen afgestaan door den Majoor der Artillerie J. D. WAGNER-, dankbaar mogen

wij den Oud-Rijder zijn voor de toewijding betreffende alles, wat aan het daarstellen

en completeeren der ,,Historische Verzameling" dienstbaar kon wezen.

^  Vatten wij thans den draad van ons verhaal, in het bijzonder den terugtocht der

Rijdende Batterijen betreffende, weder op.

Vóór Lier, dat door de ontrouw der Vijftiende Afdeeling aldaar in handen was

gevallen van NIELLON, bleven onze troepen in het voordeel.
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E HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR, ons zoo wel bekend om zijne voortvarendheid

en beproefden moed bij Quatre-Bras en Waterloo, liet de stad insluiten. De Rijdende

Batterijen N°. 2 en N"". 3 namen aan deze operatie deel. Een Sectie van eerstgenoemde

Batterij onder de bevelen van den r Luitenant TINDAL, waarbij de Kapitein VAN COEHOORN

mede tegenwoordig was, nam op hooger last onder dekking van een peloton Cavalerie stelling op zeer

korten afstand van de vesting, nabij den grooten weg Antwerpen—Lier, en opende het vuur op de opstande

lingen. Met de uitgekozen positie had de Kapitein VAN COEHOORN zich niet kunnen vereenigen

„au lieu de faire occuper les maisons, formant rue sur l'avenue et tout prés de la ville par notre infanterie, de

mettre les deux pièces que j'avais avec moi dans Ie prolongement de cette rue, soutenue d'un peloton de

cavalerie, que nous avions avec nous et d'attirer l'ennenii dans ce guet-a-pens" — zoo lezen wij in zijne

Mémoires— ,,nous nous plagames au dela de cette espèce de défilé en butte aux boulets de nos adversaires

au risque d'y être refoulés pêle-mêle; j'en fis la remarque mais sans succès. Nous essuyames quelques

boulets Heureusement que 1'ennemi tira mal et montra peu de résolution

De Sectie van den Luitenant PRINSEN, in vereeniging met een afdeeling Infanterie en een

peloton Cavalerie, deed eene omtrekking en kwam in batterij ten Oosten van de stad. De Batterij,
N°. 3 was bij de reserve ingedeeld.

Had de dappere Hertog vrijen loop aan zijne voortvarendheid kunnen geven, dan zou Lier

gewis zijn hernomen; de omstandigheden waren echter oorzaak, dat aan SAKSEN-WEIMAR de

handen werden gebonden. Zoodoende bleef dit gewichtige punt in 's vijands bezit en werd de stelling

achter de Nethe onhoudbaar. Na de brug bij Waelhem in brand te hebben gestoken, concentreerde zich

's Konings troepenmacht dicht om Antwerpen en bezette de dorpen Berchem, Borgerhout, Hiel en Mer.xem.

Terwijl deze gebeurtenissen plaats grepen, had op den 2351^" October de aangekondigde leger-
splitsing plaats. Zij was door den KONING opgedragen geworden aan de Luitenant-Generaals

Jmr. TRIP VAN ZOUTLAND en Baron VAN GEEN, die daarvoor reeds den te voren te

Antwerpen waren aangekomen. Aan alle Zuid-Nederlanders, die tot nu toe trouw waren gebleven,
werd, indien zij zulks verlangden, ontslag verleend uit den dienst.

Het leger van het Vereenigde Koninkrijk hield alzoo den 2 3^^®" October van het jaar 1830 op te bestaan.

Tengevolge van de scheiding werd de Infanterie aanmerkelijk verzwakt. Het grootste gedeelte
der mindere vrijwilligers, een aanzienlijk deel van het kader en ruim een derde deel van het Officiers-

korps bestonden destijds uit Belgen; de miliciens der in Zuidelijke provinciën garnizoen houdende
Afdeelingen waren Zuid-Nederlanders. Hun vertrek uit de gelederen had ten gevolge, dat van iS

O  O ö "

Afdeelingen de nummers 1, 3, 4, 6, 15 en 16 moesten worden opgeheven; de Afdeeling Grenadiers
werd van 3 op 2 bataljons teruggebracht.

De beide bataljons Jagers versmolten tot op de helft hunner sterkte. De geringe overblijfselen
der Afdeelingen i, 6 en 15 werden ingedeeld bij de 12'=-, de 17-' en de 18' Afdeeling, de nog presente
officieren der Afdeelingen 3, 4 en 6 ter beschikking gesteld van het Ministerie van Oorlog en hoofd
zakelijk ingedeeld bij de vrijwillige jagerkorpsen en de schutterijen.
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E Cavalerie werd nagenoeg' geheel ontbonden. Het grootste gedeelte der vrijwilligers
bestonden uit Zuid-Nederlanders ; het Regiment Huzaren N". 8 nagenoeg geheel. Dit

regiment werd dan ook gesupprimeerd en de geringe overblijfselen bij de Huzaren N°. 6

ingesmolten. Hetzelfde lot onderging om gelijke reden de Afdeeling Kurassiers N°. 2: deze werd over

de drie andere Afdeelingen van die wapensoort verdeeld. In het laatst van October zag men escadrons

voorbijtrekken, waarbij elk man zes handpaarden met zich voerde.

De Ariillerie leed door het verleenen van eervol ontslag het minst. Wel is waar werd zij

met eenige, nagenoeg geheel uit Belgen getrokken bataljons Artillerie Nationale Militie (Vesting-Artillerie)

verminderd; doch ook van dit gedeelte van het wapen bleef een voldoende hoeveelheid personeel over.

De Veld- en de Rijdende Artillerie telden slechts een gering aantal Zuid-Nederlanders in de

gelederen. Volgens de opgaven van VAN SYPESTEIN werd bij de Rijdende Artillerie aan 17

onderofficieren, 19 korporaals, 152 manschappen en 125 miliciens het paspoort aangeboden, en wel

bij de Batterijen N". i, 2, 3 en 4 en de Comp'^ te Breda, wat onderofficieren, korporaals, manschappen

en miliciens betrof, respectievelijk: 3, i, 3, 3 en 7; — i, 3, 4en lo; 29, 28, 15, 16 en 64; 8, — 3, 10en 104.

Van het hiervoren genoemd personeel verbonden zich echter 14 onderofficieren, 6 korporaals

en 58 manschappen, volgens eed en pligt onvoorivaardelijk alle diensten te verrickteji^ waartoe

zij als krijgslieden geroepen honden zoorden, daaronder tdtdrnkkelijk begrepen het vechten tegen allen^

tegen zvelken zij namens den KONING ten strijde zouden zvorden gevoerd j zoodat het paspoort slechts

behoefde te worden uitgereikt aan 3 onderofficieren, 13 korporaals, 94 manschappen en 125 miliciens.

Genoemde opgaven werden bij brief van den Kolonel-Commandant der Artillerie te Velde, in dato

I November 1830 N"*. 468, aan den Directeur-Generaal van Oorlog gemeld.

Uit dezelfde missive bleek nog dat van de 3 Bataljons Veld-Artillerie, de 2 compagnieën werklieden,

het Bataljon Artillerietransporttrein en het 6® Bataljon Artillerie Nationale Militie, wat onderofficieren,

korporaals, manschappen en miliciens betrof, respectievelijk: 2 — 5 —; i — 8 27, 7, 5 en 2;

I — 64 en 7, (makende voor die troepen een totaal van 7, 9, 41 en 72) Zuid-Nederlanders van

geboorte waren. Hiervan bleven 4 onderofficieren, 4 korporaals en 13 manschappen in Nederland-

schen dienst.

Te recht merkt VAN SYPESTEIN op, dat het voor de onderofficieren en manschappen, die

tot de Batterijen te Velde behoorden en thans het Korps verlieten, een vleiende getuigenis was,

welke de Kolonel LIST aangaande hun gedrag aflegde. ^^Zij keerden als eerlijke krijgslieden naar

het land hunner geboorte^ velen zelf met zveerzin terug^ en lieten bij het Corps cene schoone herinnering

achter^ aan de trouiv en den ijvei\ zvaarmede zij hunnen KONING tot de laatste oogenblikken vóór

hun vertrek hadden blijven dienenC

De Kapitein DE LE COURT, de 1" Luitenant DONNY, zoomede de Paardenartsen MALLU

en VERHEIDEN, allen Zuid-Nederlanders van geboorte, maakten geen gebruik van het aanbod om

uit hunne dienstbetrekking eervol ontslag te bekomen. DONNY vroeg den 25^^^" P'ebruari 1831 zijn

eervol ontslag en is later in Belgischen dienst getreden.
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ET Geniekorps verloor geen officieren en slechts enkele manschappen. Het Korps

Marechanssée daarentegen, nagenoeg geheel uit Zuid-Nederlanders bestaande, kwam evenals

de Cavalerie, der ontbinding nabij.

Daags na de legersplitsing droeg Generaal CHASSÉ de opperste leiding van het leger tijdelijk
over aan den Generaal-Majoor EERNHARD HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR. Een moeilijke taak

wachtte den Vorstelijken Bevelhebber! Door de behaalde voordeelen tot geestdrift vervoerd, dringen

de Zuid-Nederlandsche benden op den 24^'^" October van alle zijden voorwaarts, en aan den HERTOG

zijn slechts weinige afgematte en ontmoedigde strijders overgebleven om aan den stroom weerstand te bieden.

Hardnekkig wordt er gestreden in de onmiddellijke nabijheid der rondom Antwerpen ingenomen

stellingen. Op de wegen leidende naar Deurne en Wommeleghem, wordt den vijand het verder
voortdringen belet. Hier werkt de Rechter halve Batterij N^ 4, aangevoerd door den T Luitenant

VAN DER OUDERMEULEN, tot de verdediging mede 5 op beide wegen wordt met één stuk stelling

genomen.

Bij Berchem lijden beide partijen gevoelige verliezen: aan onze zijde sneuvelt de Kolonel,
REUTHER, Commandant der 13' Afdeeling; aan de zijde der tegenpartij wordt Graaf FRÉDÉRIC
DE 'MÉRODE, broeder van een der leden van het Voorloopig Bewind, zwaar gewond en sterft aan

de amputatie, die er het gevolg van is. 1) Vóór Lier hadden de Belgen reeds het verlies te betreuren
gehad van den dichter van het Belgische Volkslied „la Brabangonne", DECHEZ gen. JENNENAL;

hij diende in de „Compagnie des chasseurs de Chasteler"' en werd door een kanonskogel gedood.
Onder aanhoudende schermutselingen gaat de dag van den 2 5^ten voorbij; dan, voor overmacht

moetende wijken, trekken onze troepen den daaropvolgenden nacht Antwerpen binnen. Berchem

en Campenhout worden door de opstandelingen bezet.

De HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR, bij de plaats gehad hebbende gevechten aan den

voet eewond, sreeft het commando over aan den Luitenant-Generaal Baron VAN GEEN, door den
O  ' O

KONING tot opperbevelhebber benoemd.

Reeds den dag daaraanvolgende — 27 October — trekt VAN GEEN met een gedeelte van

het leger naar Noordbrabant terug, en vestigt den 28sten het hoofdkwartier voor de poort van Breda

in het dorp Ginneken; den November te Breda.

et piüs" — zoo besluit de Kapitein VAN COEHOORN zijn verhaal aangaande

de krijgsverrichtingen van het jaar 1830 — ,,nous passames dans une triste désorganisation du moins

Ie gros de Tarniée et cela a cause des désertions par les frontières. Je fus cantonné a Etten prés des

bruyères qui s'étendent jusqu'auprès d'Anvers et obligé de me garder moi-même par des patrouilles pour

ne pas être surpris; après quelque teinps de séjour dans Ie village d'Etten, je regus ma destination pour

la Haye pour me réorganiser et recevoir une batterie d'obusiers.

„C'est ainsi que finit pour moi la triste année de 1830."

i) Een schilderij in het „Mnison du Roi" tc Brussel herinnert ons aan zijn dood. Het is van een onbekenden schilder en voert tot titel: „Le
comte Frétléric de Mórode blessé mortcllemeni au combat de Bercliem." F. DE MÉRODE ware later zeker tot hooge betrekkingen geroepen.
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Laitenant-Kolonel L. G- G. DK LE GOGET.

Commandant van het Regiment Rydende Artillerie

7 November 1843—10 September 3852.
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EN dag volgende op dien, waarop de Luitenant-Generaal CHASSÉ het oppeibevel over
het leger had aanvaard, was Antwerpen door den grijzen Generalissimus in ,,Staat van

, Beleg" verklaard.

Tengevolge van dezen maatregel, van de onmiddellijke nabijheid der troepen, de aanwezigheid
van een smaldeel oorlogsbodems op de Schelde en *s PRINSEN tegenwoordigheid binnen de veste,
werd de burgerij in bedwang gehouden.

Toen echter de PRINS VAN ORANJE, tot de overtuiging gekomen dat hij zich, wellicht door
verkeerde voorstellingen omtrent den gang der gebeurtenissen of om andere redenen met ijdele
verwachtingen had laten vleien, in den morgen van den October de stad verliet, na aan België
een eenvoudig en aandoenlijk Vaarwel te hebben toegeroepen, brak kort daarna binnen Antwerpen s
muren een strijd los tusschen het muitende gepeupel en de bezetting, die den volgenden dag leidde
tot eene daad, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd, zeer zeker gerechtvaardigd, en welke klem
en sterkte aan den weerstand in het Noorden gaf, doch welke de uitsluiting van het Huis van Oianjc
van den Belcrischen troon besliste.

O

Gehoor gevende aan de dringende vertoogen van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR
en der andere leden van den raad van defensie om zonder het laatste tijdstip van de geschonden

wapenschorsing af te wachten, het dreigend geweld met nadruk te keeren, geeft CHASSP2 bevel tot
het bombardement der vesting.

De vredevaan daalt van den seinpaal op het bolwerk Toledo langzaam naar beneden en

ruischend stijgt in liare plaats de Oud-Nederlandsche vlag in top. Het sein is nauwlijks gegeven of
bommen en granaten, kartetsen en kogels, doorklieven de lucht . . .. „la citadelle, les forts, les

frégates vomissent la mort et Ia dévastion sur Ia ville, On sonne Ie tocsln, on bat Ia generale, 011 n entend
que des cris de désespoir; les femmes, les enfants, les vieillards éplorés courent affolés peur se dérober a
Ia mort La consternation était générale. La lueur du terrible incendie, que rennemi avait allumé

a Anvers se projetait jusqu' a Bruxelles. On y cntendait les- détonations répétées des boiiches a feu,
qui bombardaient la métropole du commerce. Emu du sort de leurs frères, ime masse de citoyens armés,
sans ordre, sans chef quittent Bruxelles peur aller les défendre ou les vengcr. La route était couvertc de
volontaires. Des canons, des caissons roulaient dans sa direction et au milieu de eet élan général, un cri

s'échappait de toutes les bouches: ,,Le Prince d'Orangc est complice de cette lacheté, i'incendte d'Anvers

a détruit tous ses titres!" .... aldus schetst L.HYMANS den toestand binnen Antwerpen op den avond

van den 27^'^" en in den daarop gevolgden nacht.

Omstreeks acht ure in den avond van den 2 bereikte den Generaal CHASSÉ een brief

van den Heer ROGIER, die als gedelegeerde van het Voorloopig Bestuur te Brussel was afgezonden

om de voorloopige staking van het vuur te verzoeken. CHASSÉ stemde daarin toe, onder voor
waarde, dat zijne troepen niet meer zouden worden verontrust, doch gaf de verzekering, dat hij bij

de minste vijandelijke daad het vuur weder zoude hervatten.

Het Voorloopig Bestuur liet hij uitnoodigen een commissie te benoemen, om den volgenden

morgen met hem te onderhandelen.
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A het aannemen der gestelde voorwaarden werd het bombardement gestaakt en aan de

vloot geseind om met vuren op te houden. De schepen hervatten nogmaals den

strijd, toen de opstandelingen bleven doorgaan om hun geschut op hen los te

branden. Een nieuw bevel van CHASSÉ deed het vernielende vuur omstreeks elf uur voor goed
zwijgen. Te middernacht werd alles rustig; de stilte werd slechts afgebroken door het knetteren van

den brand, die honderden huizen verwoestte, het instorten der gebouwen en het gekerm der gekwetsten.

De wapenstilstand, op 29 October door CHASSÉ met een Commissie van het Voorloopig
bewind gesloten, maakte een einde aan de vijandelijkheden. Zij werd den 5^^" November gevolgd

door een nieuwe overeenkomst, waarbij besloten werd, dat de zaken in ,,statu quo" zouden blijven en

het hervatten der vijandelijkheden van weerszijden drie dagen van te voren zou worden aangekondigd.

De overtollige troepen verlieten alsnu de Citadel en trokken terug naar Noordbrabant ten einde het

Mobiele Leger te versterken.

In de Belgische gewesten werd 's Konings gezag op dit tijdstip nergens meer erkend, dan op

de Citadel van Antwerpen en op de omliggende forten.

Nog niet tevreden meester te zijn in het oude België, wilden de opstandelingen nu ook het

onder Zeeland behoorende Staats-Vlaanderen aan hun gezag onderwerpen.

De pogingen daartoe aangewend door den burggraaf VAN PONTÉCOULANT, een aanvoerder
van Fransche vrijwilligers, die den Belgen waren te hulp gekomen, leden echter schipbreuk door het

moedbetoon der ingezetenen en het beleid van den Luitenant-Kolonel LEDEL. De ontzettende tuchtiging

van Antwerpen en de krachtige ontwikkeling onzer strijdkrachten, deden PONTÉCOULANT besluiten
om het tijdelijk bezette Sluis te ontruimen en van alle verdere pogingen tot het in bezit nemen van

Zeeuwsch-VIaanderen af te zien.

In Limburg waren de Belgen in het voordeel; Venlo viel weinige dagen daarna (10 November)

door het verraad van den Generaal DAINE — die van uit Hasselt de Limburgers had opgeroepen, om

zich van ,,het juk der Hollanders" te ontslaan — in hunne handen; Maastricht bleef behouden.

Ofschoon de bewapening van deze laatste belangrijke vesting veel te wenschen overliet

en de bezetting nauwlijks bedroeg van die, welke zij voor eene geregelde verdediging behoefde,

waren toch de door den opperbevelhebber, den Luitenant-Generaal DIBBETS, genomen maatregelen

tegen mogelijke aanslagen, zoowel binnen als buiten de wallen uitstekend; zijn zeldzame vastberaden

heid was oorzaak, dat zoo de inwendige rust in de stad al niet geheel ongestoord bleef, deze toch

zonder bloedvergieten werd gehandhaafd.

Door het gedurig uitzenden van patrouilles werden ook de omstreken van Maastricht in bedwang

gehouden, die aldaar althans voor eenigen tijd het wettig gezag herstelden.

Hierbij onderscheidden zich een korps vrijwilligers onder den Kapitein DUYCKER van de

Elfde Afdeeling Infanterie, evenals het Regiment Kurassiers, die zich reeds in het gevecht bij Luik

naam hadden verworven.
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OOR de Rijdende Artillerie was aan de laatste door ons geschetste oorlogshandelingen
geen deel genomen; weldra zullen wij ook weder een gedeelte der Rijders op het
gevechtsveld zien verschijnen.

Nadat het leger de grenzen van Noordbrabant had overschreden, was aan de Rijdende Batterij
O  O

N". I Vianen aangewezen als kantonnement; zij bleef daar tot den November en werd toen te
Geertruidenberg geplaatst. Op het onverwachtst daartoe de order ontvangende, verliet zij die vesting
den 30^'^" d.a.v. en marcheerde naar Oosterhout. Zij vertrok van hier den 8^1^" December en werd
gekantonneerd in de omstreken van Breda; een halve Batterij onder de orders van den Kapitein
DINAUX te Ginneken, de andere onder den Luitenant G. F. S. HUGUENIN te Teteringen.

Deze was den 19^®" October bij de Batterij geplaatst ter vervanging van den i"" Luitenant F. G. Graaf
VAN LIMBURG STIRUM, die wegens een verwonding aan de knie den t. v. het leger
had verlaten.

De naam van HUGUENIN, zoon van den Oud-Rijder ULRICH HUGUENIN, werd door

ons reeds genoemd op blz. 73 van het P Deel van het ^^Historisch Mtiseum. Ook komt hij voor in
de ,,Naamlijst der Officieren in Koninklijken Nederlandschen Dienst gedurende het tijdvak 1814—1830 .
Bijlage V" Deel i ^^Historisch Museum'\ wij vinden aldaar in de kolom „Gevechten en Veldslagen
vermeld; „In 1815 in Frankrijk". Als 2" Luitenant der Infanterie, in welken rang hij den 6^''-'" April 1851
was benoemd, had hij gedurende dien veldtocht deelgenomen aan het beleg en het bombardement van
Ie Quesnoi en van Valenciennes, en werd na afloop der krijgsverrichtingen, bij Besluit van ZIJNE
MAJESTEIT van den September 1815, benoemd tot 2' Luitenant bij het Bataljon Artillerie
Nationale Militie. Zijn overplaatsing als 2'' Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie volgde naar
aanleiding van ZIJNER MAJESTEITS Besluit van den 18^®" April 1820 N°. 91; 25 December 1821
werd hij aangesteld tot V Luitenant.

Met de Batterij N®. i maakte hij den Tiendaagschen Veldtocht mede en werd bij Besluit

van ZIJNE MAJESTEIT van 12 October 1831 N®. 92 benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde
4® klasse.

HUGUENIN verliet het Korps na zijn benoeming op den 18^®" November 1832 tot

„Tweeden Kapitein bij het 29 Bataillon Artillerie Schutterij op een jaarlijksch tractement van

lóoo gulden". Na den en den 3*^®" April 1838 het examen N°. i en 3 te hebben afgelegd, werd
hij aangesteld tot Kapitein bij het „Bataillon Vrijwillige Artilleristen."

Het behaagde aan ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III den Oud-Rijder op den 10^^" Mei

1849 te begiftigen met het Ridderkruis der orde van de Eiken Kroon.

De Militaire Willemsorde 4® klasse en het Metalen Kruis, in de „Historische Verzameling"

bewaard en die eenmaal door den Oud-Rijder werden gedragen, herinneren aan de eervolle

loopbaan van GEORGE FREDERIK SIGISMUND HUGUENIN; zij werden den 8^^^" October 1891
ten geschenke ontvangen van Mevrouw de Weduwe G. F. S. VON HUGUENIN geb.
PANNEKOEK.
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E Batterij N". 2, die wij reeds naar 's Gravenhage zagen vertrekken, werd aldaar gereorga

niseerd. Zij bleef in de Residentie in garnizoen tot het voorjaar van 1831.

De Batterijen N°. 3 en N''. 4 bleven steeds ingedeeld bij het leger te Velde. De

Batterij N°. 3 kwam achtereenvolgens in kaïitonnement te Rozendaal, Rijsbergen en Prinsenhage; de

Batterij N°. 4 te Ginneken, Ulvenhout, Rijsbergen en Prinsenhage. Beide Batterijen namen deel aan

de krijgsverrichtingen, welke in de laatste dagen der maand November 1830 voorvielen.

Het depót, dat sedert het laatste gedeelte van het jaar te Breda was gevestigd, werd den 2^^*^

November verplaatst naar Amersfoort. Op dien datum vertrok de Commandant met den Staf en vier

compagnieën, ter gezamenlijke sterkte van 3 officieren, 50 onderofficieren en manschappen, met eene Batterij

van 8 kanons a 6 uï en eene halve Batterij van 2 kanons a 6 TC en 2 houwitsers van 15^"^ uit de vesting

en kwam den 6^^" d. a. v. te Amersfoort aan, alwaar wij na verloop van jaren het geheele Regiment

Rijdende Artillerie vereenigd zullen vinden. Wij volgen thans de Rijdende Batterijen N°. 3 en N°. 4.

De Batterij N". 3 nam deel aan den tocht naar Esschen op 20 November.

Terwijl de Belgen waren afgeschrikt van een openlijken aanval op den Oud-Hollandschen bodem,

waagden zij het toch meermalen de grenzen te overschrijden, om de vreedzame dorpelingen te berooven»

en de zwakke buitenposten te overvallen. Te Chaam, Baarle-Nassau, Nispen en Rozendaal, hadden

dergelijke overvallingen plaats gehad. Dientengevolge besloot de Luitenant-Generaal Baron VAN GEEN,

Opperbevelhebber van het leger, hieraan paal en perk te stellen en hen te tuchtigen.

Te Esschen had zich een bende van 300 man verzameld, die door herhaalde strooptochten

onrust verspreidde in de omliggende streken. Daartegen was de onderneming gericht.

Twee colonnes werden geformeerd. De eerste, door den Luitenant-Generaal Baron VAN GEEN

persoonlijk gecommandeerd, was samengesteld uit 2 Bataljons van de Afdeeling Grenadiers, sterk

794 man, 300 man vrijwilligers van het Veld-Bataljon Haagsche Schutterij, het C Bataljon der 7""

Afdeeling Infanterie, sterk 560 man, 3 Escadrons van de Afdeeling Kurassiers N°. 9, sterk 241 man,

te zamen 1895 hoofden, benevens 3 Sectiën van de Batterij Rijdende Artillerie N®. 3, Kapitein KOPS.

De tweede colonne, onder de bevelen van den Generaal-Majoor POST, bestond uit de Jagers,

sterk 362 man, het 2'' Bataljon der f Afdeeling sterk 571 man, het 3'' Bataljon der 5® Afdeeling

sterk 570 man, het 3'' Bataljon der S*" Afdeeling Infanterie sterk 649 man, 3 Escadrons van het

Regiment Lansiers, sterk 370 man, te zamen 1951 hoofden, benevens de 4^ Sectie van de Batterij N°. 3.

De eerste colonne marcheerde den November van Etten naar Rozendaal; de andere

colonne nam hare richting op Groot-Zundert. Beide colonnes moesten Zondag den 21®^®" des morgens

ten 9 uur g"elijktijdig op Esschen aanrukken, om aldus den vijand van twee zijden aan te grijpen en

te omsingelen. Zonder tegenstand te ontmoeten wordt het dorp Esschen bereikt, dat door den vijand

is bezet, en met geweervuur wordt verdedigd. Nog voordat de Artillerie haar vuur heeft kunnen

openen, wordt het dorp door de 2" colonne met de bajonet aangevallen. De Luitenant-Kolonel EVERTS,

Commandant van het 2"" Bataljon Jagers, wordt gewond; een sergeant-majoor sneuvelt. Nu stormen

de soldaten de huizen in, vellen met de bajonet al, wie weerstand biedt, en verjagen de overigen.
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WAALF dooden, een aantal gevangenen en eene menigte weggeworpen wapens laat de
vijand achter. Behalve de reeds genoemden, hadden onze troepen slechts één gewonde.

Des avonds keerden beide colonnes terug; het F Bataljon der 7^ Afdeeling Infanterie

bleef dien nacht als bezetting te Nispen achter, terwijl Rozendaal werd belegd met dat Bataljon, een
detachement van 50 Dragonders en de Sectie van den F Luitenant VAN HEECKEREN: later vervangen
door de Sectie van den i" Luitenant VOET van de Rijdende Batterij N°. 3.

De overige Sectiën keerden naar het kantonnement Prinsenhage en omstreken terug.
Al mocht de plaats gehad hebbende ontmoeting nu ook al weinig belangrijk worden geheeten,

toch droeg zij goede vruchten, en de schrijver van de ^^Korte Schets van den laaisien oorlog t7i
Nederland (1830—1832)" [Het Vaandel 1851), zegt dienaangaande: ,,Den muitelingen benam
zij voor geruimen tijd den moed tot nieuwe strooperijen; zij deed de bewoners van de Belgische
grensdorpen huiverig zijn, hen daarin te ondersteunen, daar hun eene oorlogschatting van slagtvee werd
opgelegd, en zij bezielde de schutterij, waarvan een gedeelte uit Rotterdam en 'sHage bij dezen togt
tegenwoordig was, door den goeden uitslag dezer eerste ontmoeting met zelfvertrouwen en krijgslust."

De Batterij N°. 4, — Kapitein BENTINCK — nam deel aan den tocht van de mobiele colonlie,
onder bevel van den Hertog VAN SAKSEN-WEIMAR naar Maastricht. Ook de Majoor der Rijdende

Artillerie F. A. RAMAER was hierbij tegenwoordig.

Nadat door het verlies van Venlo de gemeenschap van Maastricht met Holland verbroken was,

werd de toestand dier vesting zorgelijk, vooral door gebrek aan Infanterie. Het Bataljon Mineurs en

Sappeurs, aldaar in bezetting, kon worden gemist en in andere vestingen van meer dienst zijn. De paarden

van het bijkans geheel ontbonden 5^ Regiment Dragonders en de trekpaarden van het 3^ Bataljon Veld-
Artillerie —• L^-Kol. A. BIJLEVELD — vermeerderden noodeloos de behoeften.

Aan den Hertog VAN SAKSEN-WEIMAR nu werd de taak opgedragen om in den nood

van Maastricht te voorzien, eensdeels om troepen en krijgsbehoeften toe te voeren, anderdeels om

het te ontlasten van alles, wat er overtollig of hinderlijk en elders hoog noodig was.

Tot voldoening aan de ontvangen opdracht vertrok de HERTOG den 16^'^" November uit

Tilburg aan het hoofd van een colonne, samengesteld uit 6 Bataljons Infanterie, sterk 2800 man,

5 Escadrons Cavalerie ter sterkte van 430 manen de Batterij Rijdende Artillerie N°. 4, 120 man tellende.

De geheele sterkte bedroeg 3350 hoofden.

Vóór den afmarsch werd aan de troepen de volgende aan duidelijkheid niets te wenschen

overlatende dagorder van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR bekend gemaakt:

^^Soldaten! Wij marcheere^i voorwaarts^ den vijarid te gemoet! Onze taak is van belang voor

hei Vaderland. Gee^i pligtverzuim zal ongestraft blijveyi. Gij hebt gezien dat de KONING dappere

soldaten beloond heeft. Soldaten! ik vertrouw op uwen moed!

De colonne bereikte den November Eindhoven en zette met versnelde marschen den

tocht voort naar Valkenswaard, welke plaats den 20^^®" d.a.v. werd bereikt.
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OLGENS onderstaande indeeling werd van hieruit opgerukt naar Maastricht.

voorhoede^ het ligte marschóataillo7i'\ samengesteld uit een Escadron Huzaren,

uit Jagers en Kolonialen;

,^het marschbataillon\ bestaande uit het 2^ en 3^ Bataljon der 13^® en het 2*^ Bataljon der

5' Afdeeling Infanterie, i peloton Kurassiers, de Batterij Rijdende Artillerie N°. 4 en het Regiment

Kurassiers N°. 9;

,,het viarschöataillon\ bestaande uit Cavalerie te voet, Artillerie Nationale Militie en wagens
met levensmiddelen.

Een Bataljon Infanterie, de Kurassiers en een Sectie der Rijdende Batterij N°. 4, onder de

bevelen van den i' Luitenant Jhr. LYCLAMA a NYEHOLT, werden als rechterflankdekking gedirigeerd
op Exel. Het overige gedeelte der colonne marcheerde naar Hechtel, in welk dorp de Belgische

vlag van den toren werd neergehaald. Over Hechtel, Helchteren, Houthalen en Winterslag rukte men verder

door Lanaken en Smeermaes naar Maastricht en kwam den 21^^^^ ten loV^ uur des avonds aldaar

aan. De HERTOG en zijne troepen werden door de bezetting vol vreugde ontvangen.

Door deze gelukkig geslaagde onderneming waren de Belgen zoo verrast, dat zij aan geen
tegenstand dachten, terwijl de Generaal DAINE en de Belgische Gouverneur van Limburg, die rich

te Hasselt bevonden, overhaast van daar vertrokken.

Met het voornemen om Venlo te hernemen, verliet SAKSEN-WEIMAR de vesting reeds weder
in den ochtend van den 22^^^'- November, langs een anderen weg, dan men gekomen was.

Terwijl hij 1500 man van zijne troepen achterliet, volgden hem nu het Bataljon Mineurs en
Sappeurs, al de overtollige paarden, bereden door Lansiers, die den tocht naar. Maastricht te voet

hadden medegemaakt, benev^ens een groot aantal ofiicieren van de 11^ Afdeeling Infanterie en van

andere Korpsen, die door hunne manschappen verlaten waren of uit andere vestingen hier een

toevlucht hadden crevonden.
O

Nergens ondervond de HERTOG tegenstand; de mare van zijne komst ging hem vooruit
en verspreidde schrik onder de afgevallene dorpsbewoners, hoewel zijne grootmoedigheid daartoe geen

reden gaf. Wie zich schuldig gevoelde, maakte zich uit de voeten. Venlo werd verlaten door de

voornaamste onruststokers; het viel niet te betwijfelen, óf de HERTOG zou zijn doel volkomen

bereiken.

Reeds was de colonne, den rechter Maasoever volgende, tot Maaseyk genaderd en de

rivier overgegaan, toen de ofhciëele tijding van den voor 10 dagen gesloten wapenstilstand den

strijdlustigen krijgers grootelijks teleurstelde, daar zij den HERTOG van den voorgenomen aanslag
op Venlo deed afzien. Hij richtte nu zijn marsch over Neewsteren naar Achel, alwaar de colonne

den 26^'^" November aankwam en ontbonden werd. Het Hoofdkwartier bleef ter plaatse.

De Batterij Rijdende Artillerie kwam nog in den avond van dien dag te Eindhoven. Marcheerende

over Woensel, Best, Oirschot en Oisterwijk, keerde zij den 2*^^" December in het kantonnement Tilburg
terug; hier bleef zij tot den Januari 1831.



DE TERUGTOCHT UIT BRUSSEL. 157

AJOOR RAMAER keerde na aankomst te Tilburg, na daartoe bekomen order van

den HERTOG VAN SAKSENAVEÏMAR, ter hervatting van vorige werkzaamheden naar

Breda terug.

De Voorhoede

I® Brigade

2® Brigade

Brigade Cavalerie

Bij dagorder van den 15(1^0 Januari 1831 N°. 30 werd aan het Leger te Velde een nieuwe

samenstelling gegeven. De sterkte bedroeg:

3 Bataljons Infanterie, 1841 man.

2 Escadrons Reg. Huzaren N®. 6, 206 man.

V. Batterij Rijdende Artillerie N®. 4, 62 man.

4 Bataljons Infanterie, 2605 man.

I Batterij Rijdende Artillerie N®. 3, 125 man.

3 Bataljons Infanterie, 1678 man.

I Detachement Infanterie.

1 Batterij Rijdende Artillerie N®. i, 124 man.

2 Escadrons Reg. Dragonders N®. 4, 604 man.

4 Escadrons Reg. Lansiers N®. 10.

Va Batterij Rijdende Artillerie N®. 4, 62 man.

2 Compagnieën Vrijwillige Jagers.

Reserve Infanterie ( 3 Bataljons Infanterie, 2091 man.

Veld-Artillerie, 163 man.

3 Escadrons Kurassiers N®. 3.

3 Escadrons Cavalerie N®. 9,

Totaal 8215 man Infanterie, 1340 man Cavalerie en 536 man Rijdende Artillerie.

De Artillerie bij de Reserve Infanterie ingedeeld, maakte deel uit van de Batterij Veld-Artillerie

N®. gecommandeerd door den Kapitein VAN DER BEEK. De overige bij het Leger te Velde

ingedeelde Artillerie behoorde tot het Korps Rijdende Artillerie.

De Rijdende Batterijen waren geplaatst als volgt:

De Batterij N®. i sterk 124 hoofden, bij de 2® Brigade Infanterie — Kolonel SPRENGER —

te Oirschot, alwaar zij op 8 Januari 1831 was aangekomen; de Batterij N®. 3, sterk 125 hoofden, bij de

I® Brigade Infanterie — Kolonel DE FAVAUGE—te Boxtel, alwaar zij den 19®" Januari 1831 aankwam ;

de Batterij N®. 4, sterk 124 hoofden: de Rechter halve Batterij — i® Luitenant VAN DER OUDER-

MEULEN bij de Voorhoede, gecommandeerd door Generaal-Majoor BOREEL; de Linker halve

Batterij — Kapitein BENTINCK bij de Brigade Cavalerie — Kolonel DEPOSSON, Beide onderdeden

waren te Tilburg gestationneerd, alwaar zij sedert 5 Januari 1831 het kantonnement hadden betrokken.

De dislocatie der troepen op 16 Januari is vervat in Bijlage f. (Aanteekeningen Krg. Archief.)

De Batterij N°. 2 was niet onder de nieuwe samenstelling begrepen. Deze was nog te's Gravenhage

in garnizoen.

Reserve Cavalerie 530 man.
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ET al of niet gebruiken van de schutterijen buiten de grenzen, na de tot haar gerichte
oproeping, was zoowel in Nederland als in België druk besproken, en had tot groot

verschil van meening aanleiding gegeven.

Het 1"= Bataljon der 2' Afdeeling Noordhollandsche Schutterij had den strijd beslist, door het

verzoek om bij het mobiele leger te worden ingedeeld. Het gaf een edel voorbeeld, dat spoedig

door verscheidene andere Bataljons van voornoemd gedeelte van het leger zou worden gevolgd.

Inmiddels werd de overeengekomen wapenstilstand herhaaldelijk door de Belgen geschonden.

Zoo trachtte de Generaal DAINE, die den wijdschen titel van „opperbevelhebber van het

Leger der Maas'' had aangenomen, met zijne benden, versterkt door die van DE PONTECOULANT,
Maastricht in zijn bezit te krijgen. In Zeeuwsch-Vlaanderen werden door de Belgen herhaalde

aanvallen ondernomen tegen Eede, ten zuiden van Aardenburg gelegen, en trachtten zij de grenzen

te overschrijden bij IJzendijke. Ook bij Antwerpen pleegden zij vijandelijke handelingen tegen onze
troepen en wierpen verschansingen op tegen de citadel en de vloot.

Te Maastricht werd Generaal DAINE door enkele met succes bekroonde uitvallen der

bezetting op een eerbiedigen afstand gehouden; de geestkracht van den opperbevelhebber, de moed

en de trouw der bezetting verijdelden alle pogingen van DAINE om zich van de vesting meester

te maken. Het was gedurende de eerste dagen der insluiting, dat te Tilburg eene mobiele colonne
geformeerd werd met het doel om haar te ontzetten. Zij bestond uit het 2= en 3' Bataljon der
13^''^ Afdeeling, de Jagers en de Rijdende Batterij N". 4.

Den 7'^^" Januari marcheerden de troepen over Moergestel, Oirschot en Best naar Eindhoven.

Aldaar aangekomen, werd de rechter halve Batterij, onder de bevelen van den Luitenant VAN

DER OUDERMEULEN naar Valkenswaard gedirigeerd, alwaar zich toen reeds eenige troepen bevonden-,

de linker halve Batterij, onder de bevelen van den Kapitein Baron BENTÏNCK, bleef met de

reserve te Eindhoven. De grenslijn bij den wapenstilstand bepaald, werd door de troepen niet

overschreden. Zij behielden hunne standplaatsen, uitgezonderd de Sectie van den Luitenant

Jhr. LYCLAMA a NYEHOLT der rechter halve Batterij N°. i, welke op den 8^^^" Februari gedetacheerd

werd naar het dorp Stratum.

Gehoor gevende aan de herhaalde aanmaningen van de Fransche en de Engelsche zaakgelastigden

ter Conferentie te Brussel, werden de omstreken van Maastricht in het laatst der maand Februari

door DAINE verlaten, tevens de gemeenschap met het Pruisische gebied en langs dien weg met de

Hollandsche grensplaatsen hersteld.

In Zeeuwsch-Vlaanderen werden de Belgen met verlies teruggedreven.

Een gebeurtenis te Antwerpen, even merkwaardig uit zich zelve, als door de gevolgen, die

het teweegbracht, namelijk het in de lucht springen der kanonneerboot van VAN SPEIJK op 5 Februari

1831, waarvan wij op blz. 137 met een enkel woord gewaagden, stelde ten slotte paal en perk aan

de vijandelijke handelingen der Belgen. . . .
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ACHTIG werkte het voorbeeld van den jongen held op den geest van Zee- en Landmacht.
Geestdi'ift straalde uit aller blik, te lang door geleden smaad en hoon omfloersd. De moed,

het zelfvertrouwen keerden weer en

Al wie een wapen droeg werd toen bezield

Den dood des held's te wreken.

Een tijd vol trouw en ed'len zin

Zou dra voor Neerland aan gaan breken.

Die dagen, met gulden letteren in 's Lands Historie geboekstaafd, zullen het onderwerp uitmaken

van onze eerstvolgende beschouwingen.

Ook nu weder zullen wij de Rijders het gevechtsveld zien betreden; nogmaals zullen wij hen
volgen, waar zij Oranjes veldheerspluim volgende, die immer ter overwinning voerde, medewerkten
om de rechten van Oud-Nederland te doen gelden, op nieuw den verkregen roemruchtigen naam
gestand te doen

f





.Bijla.ge 1®.

K/l/lIyIL(IJST dep Officieren gedurende liet tijdyuK 1330-1851, ir\
KoninXlijXen jMederlunddGlien Diendt.

NAME N.
Aangevangen, bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

A. Cliefs van Liet K^orps.

WILLEM FREDERIK KAREL PRINS DER NEDERLANDEN.

Grootmeester der Artillerie 13 Maart 1814.

FREDERIK CAREL LIST.

Commandant der 2^^ Artillerie-Inspectie 23 December 1S29.

B. CoiTimandanten.

P. R. FALTER.

Majoor Commandant 23 December 1829.

Luitenant-Kolonel Commandant 5 Januari 1830.

Krahmer de Bichin, C. F.

Ramaer, P. A.

Donny, A. F.

Koopman, W.

C. Officieren.

Majoor i Aug. 1826. Sneuvelt te
Brussel 23 Sept. 1830.

Majoor a la suite 21 Juli 1828.

2= Luit. 19 Aug. 1827. Eervol ont
slagen 25 Febr. 1831.

2" Kapitein 5 Jan. 1830.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

1831. Bij het mobiele leger bij
dezelfde gelegenheid.

1830. Bij het mobiele leger bij
gelegenheid van den opstand in
België.
Den 16 November 1830. Bij

Besluit van Z. M. N°. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4° klasse.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

N.B. De volgorde der Officieren is overgenomen uit het werk „Korte Geschiedenis der Ncderlandsche Rijdende
Artillerie" door VIRULY VAN POUDEROYEN, Kapitein der Rijdende Artillerie, de mutatiën zijn
vergeleken met die voorkomende in het Stamboek der Ofïïcieren van het Korps.

De mutatiën, hierachter in de kolom „Gevechten, Veldslagen, Onderscheidingen" voorkomende
zijn overgenomen uit het Stamboek der Officieren en vergeleken met de Aanteekeningen van het Krijgs
geschiedkundig Archief van den Generalen Staf.



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Prinsen, J. J. F Luit. 2 2 Juli 1822. Gesneuveld

12 Aug. 1831 voor Leuven.

1

1830. Bij het mobiele leger bij
gelegenheid van den opstand in
België.
Den 16 November 1830 Bij

Besluit van Z. M. N°. 59 benoemd

tot Ridder der Militaire Willems

orde 4" klasse.

Sleng-arde, A. E. !  1' Luit. 21 Sept. 1823. 1831. Bij het mobiele leger
bij gelegenheid van den opstand

in België.

Graaf van Limburg- Stirum,
F. G.

F Luit. 17 Febr. 1824. 1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.
Den 16 November 1830. Bij

Besluit van Z. M. N°. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4"" klasse.

van Rijneveld, J. C. F Luit. 15 Jan. 1826. Idem

Op den 24 September 1830
bij de gevechten in Brussel gewond
door een geweerkogel in het hoofd;
is blijven dienst doen.

Falter, F. R. Luit.-Kol. 5 Jan. 1830. 1830. In de vesting Breda bij ge
legenheid van den opstand in België.

1831. Bij het mobiele leger bij
dezelfde gelegenheid.

Huguenin, G. F. S. F Luit. I Febr. 1822. 1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.

Dinaux, T. E. Kapitein 17 Febr. 1824. Idem

Den 16 November 1830. Bij

Besluit van Z. M. N"". 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.



NAMEN,
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Baron de Girard de Mieiet

van Coehoorn, J. Ph.
Kapitein i8 Juli 1824. 1830,1831. Bij het mobiele leger

bij gelegenheid van den opstand
in België.
Den 16N0V. 1830.Bij Besluitvan

Z. M. N". 59 benoemd tot Ridder

van den Nederlandschen Leeuw.

Kohl, J. A. ï® Luit.-Adjud. 17 Juni 1818.
2* Kapitein 23 Oct. 1830.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

Jhr, Meijer, C, H, F Luit. 30 Dec. 1819.

2® Kapitein a la suite 14 Oct. 1830.
1830. 29 Augustus belast met

bijzondere missiën door Z. K. H.
Prins Frederik der Nederlanden.

1830. Bij het mobiele leger bij
gelegenheid van den opstand in
België.
Den 16 November 1830. Bij

Z. M. Besluit 59 benoemd

tot Ridder der Militaire Willems

orde 4" klasse.

Baron van Heeckeren van de

Cloese, F. F. J. H.

ï® Luit. 25 April 1821. 1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.
Den 16 November 1830. Bij

Besluit van Z. M. N®. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4"" klasse.

Voet, C. W. I® Luit. 15 Jan. 1826. Idem

Kops, I. Kapitein 21 Juli 1828. Idem

De Ie Court, L. C. G. Kapitein 16 Aug. 1829 1830, In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

van der Oudermeulen, E. Luit. I Aug. 1826. 1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.



NAME N.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Baron de Constant Rebecque,
T. G. T. V.

Wicherlink, J.

Baron Tindal, D.

Jhr. Lyclama a Nyeholt, T. F.

van Raden, M. G.

Drijfhout van Hooff, A. H.

Baron Bentinck tot Nijenhuis,
W.

jhr. Barnaart, W. Ph. J.

Sodenkamp, W. A.

Nuy, J. A.

i*" Luit. 28 Dec. 1826.

I® Luit. 19 Aug. 1827.

I® Luit. 21 Juli 1828.

I® Luit. 19 Febr. 1S30.

i'' Luit. 21 Juli 1828.

r Luit. 21 Juli 1828.

Kapitein 28 Dec. 1826.

2^ Luit. 14 Aug. 1825.

2'-' Luit. 15 Jan. 1826.

2"" Luit. 28 Dec. 1826.

Idem

Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z, M. N°. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.

Idem

Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N°. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4^ klasse.

1830, 1831. Bij het mobiele '
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.

Idem

Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N°. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4^ klasse.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.

1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
^pstand in België.

Idem

Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N". 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4." klasse.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.



NAME N.

van Gorkuni, C. G. A.

Woortman Spandaw, J.

van Wickevoort Crommelin,

P. A. C,

Jhr. von Pestel, W. F.

Sassen, E. J. L.

Ruys van Leeuwen, L.

Maas, W. F. J.

Elout, M. T.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer het Korps verlaten

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

2" Luit. 19 Aug. 1827.

2* Luit. 21 Juli 1828.

I® Luit. 21 Juli 1828.

I® Luit. 14 Dec. 1830.

2"" Luit. 14 Dec. 1830.

I® Luit. 14 Dec. 1830.

2" Luit. 5 Jan. 1830.

2' Luit. 5 Jan. 1830.

1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.

1830. Den 24 Sept^"'. gevangen
genomen te Brussel; 26 Sept^L
1830 ontvlucht.

1830, 1831. Bij het "mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

1830. In de vesting Antwerpen,
bij Brussel, fort Liefkenshoek en
de Willemstad bij gelegenheid
van den opstand in België.

Den II November 1830 in de

vesting Venlo krijgsgevangen ge
maakt.

Den i8 November 1830 ont

slagen te Brussel.

1830. Op de Citadel van Ant
werpen bij gelegenheid van den
opstand in België.

1831. Bij het mobiele leger
bij dezelfde gelegenheid.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

183O; 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.
Den 16 November 1830. Bij

Besluit van Z. M. N°. 59 benoemd

tot Ridder der Militaire Willems

orde 4° klasse.



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Jhr. de Casembroot, J. L. 2® Kapitein 5 Jan. 1830.
Kapitein 23 Oct. 1830.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

Gallois, J. G. A. 2® Luit. 5 Jan. 1830. 1830, 1831. Bij het mobiele
leger bij gelegenheid van den
opstand in België.

d'Hamecourt, A. F. M. 2^ Luit. 14 Oct. 1830.

X

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

1831. Bij het mobiele leger bij
dezelfde gelegenheid.

Pels Rijcken, J. W. G. 2' Luit. 19 Nov. 1830. Idem

Baron van Tuyll van Seroos-
kerken, F. C. H.

2® Luit. 14 Oct. 1830. 1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

van Löben Seis, E. I* Luit. 18 Febr. 1831. 1830. In de vesting Mons bij
gelegenheid van den opstand in
België.

1830. Den 24 September te
Mons gevangen genomen.

1831. Den 31 Januari ontvlucht.

1831. Bij het mobiele leger bij ge
legenheid van den opstand in België.

Jhr. Wttewaall van Stoet
wegen, F.

2® Luit. 18 Febr. 1831. 1831. Bij het mobiele leger bij ge
legenheid van den opstandin België.

Winter Momma, J. W. 2® Luit. 17 April 1831. Idem



Bijla-ge II®.

dep Ondepoffiöiepen en nqiridepen, die zicli i|ebben

ondepbcl^eiden ir\ KoninXlijKen Hedeplendgclien Dieribt, gedupende

ïiet tijdyeK 1630-1851.

NAME N.
Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Smulders, J. L. Diende in 1830 als Opperwacht
meester bij de Batterij N°. 2.

Bij Besluit van 20 November
1S30 N'\ 76, Ridder der Militaire

Willemsorde 4^ klasse „wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel".

Scheffer, J. J. Diende in 1830 als Wachtmeester

bij de Batterij N". i.

Bij Besluit van i6 November

1830 N". 69, Ridder der Militaire

Willemsorde 4"" klasse ,,wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel".

Dutarte, C. J. Idem Idem

Baart, C. Diende in 1830 als Wachtmeester

bij de Batterij N°. 2.
Idem

Leenaards, F. Idem Idem

van der Eist, M. Idem Idem

de Cuper, J. F. Idem Idem

Gerardts,.... Idem

Den 4''®" October 1830 in het hos

pitaal te Antwerpen overleden.

Den 23^^®" September 1830 in
Brussel aan het hoofd zwaar ge
wond.

Petersen, J. Diende in 1830 als Wachtmeester

bij de Batterij N°. 3.

Bij Besluit van ló November

1830 N". 59 Ridder der Militaire
Willemsorde 4" klasse „wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel".

In Brussel door een blikkendoos

kogel aan de binnenzijde van de
rechterhand gewond.

Verrips, A. Idem Bij Besluit van 16 November

1830 N°. 59 Ridder der Militaire

Willemsorde 4° klasse „wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel."

In Brussel gewond.



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Visser, A. Diende in 1830 als Wachtmeester

bij de Batterij N°. 3.

Bij Besluit van 16 November
1859 Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse „wegens zijne ver
richtingen binnen Brussel."

Goedsdeel, J. B. Idem Idem

Frikhover, P. F. Diende in 1830 als Korporaal bij
de Batterij N°. i.

Idem

Knuppel, F. Idem Idem

Aufterheide, H. R. Idem Idem

Olthof, G. J. Idem Idem

Heeres, J. Idem Idem

Ardonne, C. Idem Idem

Wijnants, A. Diende in 1830 als Korporaal bij
de Batterij N®. 2.

Idem

Bossong, .... Idem In Brussel door twee kogels in
den linker bil en het rechterbeen

zwaar gewond.

van Zweeden, .... Idem In Brussel gewond; den 4^®°
October 1830 in het hospitaal te
Antwerpen overleden.

Dendal, E. Diende in 1830 als Korporaal bij

de Batterij N®. 3 •, werd bevorderd tot
Wachtmeester.

Bij Besluit van 16 November
1830 N®. 59, Ridder der Militaire
Willemsorde 4® klasse, „wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel."

Gillet, D. J. Diende in 1830 als Korporaal bij
de Batterij N®. 3.

Idem

In Brussel gewond.

Bello, J. Idem. Bij Besluit van 16 November
1830 N®. 59, Ridder der Militaire
Willemsorde 4® klasse „wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel."

Govy, M, J. Diende in 1830 als Kanonnier

klasse bij de Batterij N®. i.
Idem

In Brussel gfewond.

Wygerganx, .... Idem. Idem



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN; VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Finck, ....

Christiaans, A.

Gelsema, ....

Christiaans, P.

Hess, ....

Kassée, G.

Demoulin, G. J.

Hulsman, A.

Valk, F.

Hulsman, ....

>

Menez, ....

Willigendaal, ....

van Breukelen, ..

van Diest^ ....

Gnüdiger, ....

Muller, D.

Muller, Z.

Bruggemann, J. J.

Gutherson, ....

ten Have, ....

Diende in 1830 als kanonnier
klasse bij de Batterij N". i.

Idem

Diende in 1830 als kanonnier 2^^^
klasse bij de Batterij N°. i.

Idem

Idem.

Diende in 1830 als kanonnier

klasse bij de Batterij N°. 2.

Idem

Idem

Idem

werd daarna bevorderd tot Korporaal.

Diende in 1830 als kanonnier

klasse bij de Batterij N°. 2.

Idem

Idem

Idem

Idem

Diende in 1830 als kanonnier 2®

klasse bij de Batterij N°. 2.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

In Brussel gewond.

Idem

Idem

Idem

Idem

Bij Besluit van 16 November
1830 N°. 59, Ridder der Militaire
Willemsorde 4® klasse ,,wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel."

Idem

Idem

Idem

In Brussel gewond; den 26steii
September 1830 in het hospitaal

te Antwerpen overleden.

Idem

Idem

In Brussel gewond.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem,

tengevolge van de bekomen wonde
op het slagveld overleden.



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

Schafner, .... Diende in 1830 als kanonnier 2®

klasse bij de Batterij N°. 2.

In Brussel gewond, den 15^®^
November 1830 aan de gevolgen
zijner wonde te Delft overleden.

Meijer, L. Diende in 1830 als kanonnier

klasse bij de Batterij N°. 3; werd
daarna bevorderd tot Korporaal.

Bij Besluit van 16 November
1830 N°. 59, Ridder der Militaire
Willemsorde 4® klasse, „wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel."

Scherrer, .... Diende in 1830 als kanonnier
klasse bij de Batterij N°. 3.

In Brussel gewond.

Kiecht, .... Idem Idem,

den 29^'®^^ September 1830 te
Mechelen overleden.

Furrer, F. J. G. Diende in 1830 als kanonnier 2<^®

klasse bij de Batterij N°. 3.

Bij Besluit van 16 November
1830 N°. 59, Ridder der Militaire
Willemsorde 4® klasse, „wegens

zijne verrichtingen binnen Brussel."
In Brussel gewond.

Staub, .... Idem Idem

Hunn, .... Idem Idem

Christiaans, .... Idem Idem

I'Empereur, P. J. deDiende in 1830 als kanonnier 2

klasse bij de Batterij N°. 2; later be
vorderd tot kanonnier i® klasse.

Bij Besluit van 3 Februari 1832
N°. 112, Ridder der Militaire

Willemsorde 4*^® klasse, „wegens
zijne verrichtingen binnen Brussel."

In Brussel drie malen gewond.



Bijlage f.
Samenstelling va7i het Nederla^idsche Leger ie ' Velde^

op deji Septe^nber i8jo.

Opperbevelhebber.

Z. K. H, Prins Frederik der Nederlanden — Hoofdkwartier te Antwerpen.

Staf.

Luit.-Gen. J. V. Baron de Constant Rebecque, Chef van den Generalen Staf.

Majoor C. Nepveii, Adjunct-Chef van den Staf.

Luitenant-Kolonel N. F, E. de Gumoëns, Kapitein A. W. H. Nolthenius de Man, 2'^^ Kapitein A. de Pellaert,
iste Luitenants J, H. Hoofd van Iddekinge, W. de Petit; gedetacheerd de Kapitein W. A. F. van den Bussche,

Eerste Brigade.

Generaal-Majoor A. Schuurman — Hoofdkwartier te Mechelen.

Staf.

Adjudant de Kapitein J. C. Noot; Chef van den Staf de Majoor J. Malherbe, Adjuncts de iste Luitenant G. Schuurman

en de 2de Luitenant C. J. J. Goffin.
Sterkte

iste Bataljon

2de

Instructie-Bataljon

Afd. Gren. — Klerck.

Luitenant-Kolonel E. E. J. Mathon te Mechelen

n  J. P. Anthing n n

II J. T. Serraris u i

Majoor A. G. van Bronkhorst te Eppeghem

2de Bataljon Jagers — Luitenant-Kolonel J. N, Everts te Vilvoorde

2de Bataljon

3de „
5de Afd. Inf. — de Failly.

Majoor P. C. de Bosson te Sas-van-Campenhout

»  C. V. G. Ditlinger te Hombeek . . .

2de Bataljon iide Afd. Inf. — Majoor J. F. Battaerd te Semps

Regiment Ligte Dragonders N°. 4 (i) — Luitenant-Kolonel L. A. J. Crooy te Mechelen

Batterij Rijdende Artillerie N°. 2 — Kapitein J. P. Baron de Girard de Mieiet van Coehoorn te Mechelen

Tweede Brigade.

Generaal-Majoor C. A. de Favauge — Hoofdkwartier te Cumptich.

Staf.

Adjudant de iste Luitenant P. J. Stam; Chef van den Staf Kapitein G. E. Muller.

Adjunct de istc Luitenant J. C. de Normandie 's Jacob.

Luitenant-Kolonel J. J. A. Ardesch te St.-Catherina-Wavre

9de Afd. Inf. — Roemer, j Majoor A. H. Frantzen te Rumpst en Reeth . . .
;/ G. H. Naudascher te Waelhem

Luitenant-Kolonel P. G. Wimmer te Waerloos . . .

Majoor J. H. Voet te Edeghem, Hove en Mortsel

ir G. von Buseck te Reeth en Cumptich . . .

Majoor J. J. Jevenois te Duffel

I, J. G. Kraeker u n

a  M. L. 1'Olivier w a

Batterij Veld-Artillerie N®. 5 — Kapitein J. F. van Nieuwkuijk te Waerloos

Over te brengen

iste Bataljon

2de „

3de „

iste Bataljon

2 de „

i-ste Bataljon

2de „

3de

lode Afd. Inf. — von Quadt.

15de Afd. Inf. — de Lens.

i) Van het Rej^iment waren gedetacheerd:
I half Eïjlcadron — „ritmeester F. A. van Guericke te Vilvoorde. . . .

I  „ „ — „ „ N. C. Verlioeven „ Sas-van-Campenhout

Off. Mans.

44

40

Off.

19

16

i6

22

20

18

22

13

41

6

Mans.

617

498

521

483

586

592

551

293

721

114

15

14

20

20

14

15

14

r6

17

5

343

832

634

668

736

704

8ï6

527

696

748

J^3

11450



Sterkte
Off. Mans,

Van de andere zijde 343 11450
Brigade Cavalerie.

Generaal-Majoor J. Post — Hoofdkwartier te Berchem.

Staf.

Adjudant de ritmeester W. A. Colthoff.

Chef van den Staf de Majoor A. J. B. de Roye van Wichem.

Afdeeling Kurassiers N°. 3 — Luitenant-Kolonel L. J. de Marneffe, Majoor N. K. Matthes, Rit

meester J. J. C. Mascheck te Berchem 25 276
Afdeeling Kurassiers N°. 9 — Kolonel N. C. de Gallières, Majoor C. d'Hane, Ritmeester K. W. J.

Storm de Grave te Borgerhout en Deurne 27 265
Regiment Lansiers N°. 10 — Kolonel C. J. J. Baron de Posson, Majoors J. de Lenne en L. J.

Gantois te Lier 32 498

Divisie Artillerie.

Kolonel F. C. List — Hoofdkwartier te Antwerpen.

Staf.

Adjudant de iste Luitenant Dr. J. C, van Rijneveld.

Majoor C. F. Krahmer de Bichin; Adjudant de iste Luitenant Jhr. C. H. Meijer.

Batterij Rijdende Artillerie N". i — Kapitein T. E. Dinaux te Cumptich 7 116

"  n No. 3 — „ I. Kops te Hove van Mortsel 5 114

1  "■ " No. 4 — „ W. Baron Bentinck te Antwerpen 5 143
Detachement.

Kolonel W. B. E. Baron van Balveren — Hoofdkwartier te Aelst.
istc Bataljon 5de Afd. Infant. — Luitenant-Kolonel J. D. Schenofsky te Aelst 18 656
3 Eskadrons Regiment Hussaren N°. 6 te Aelst 21 340*
2 Compagnieën Flankeurs, 17de Afd. Inf., gedetacheerd uit Gent 7 405

Totaal . . 490 14263

Recapitulatie.
iste Brigade 193 officieren 4976 manschappen.

64742de „ 150

Brigade Cavalerie 84
Divisie Artillerie 17
Detachement 46

Totaal . . 490

1039

373

1401

14263



Bijlage g.

^^Emplacement van het Mobile Leger op den Jamiart

2 Kompagniën
2 Kompagniën

2 Kompagniën

Hoofdkwartier

2® Bataillon Jagers

3® Bataillon 13® Afdeeling Hussaren

Vï Batterij Rijdende Artillerie N®. 4

2® Bataillon 13® Afd. en 25 Hussaren

2® Bataillon 13® Afd.

2® Bataillon Jagers

50 Hussaren

I® Bataillon 7® Afd.

Va Reserve Bataillon der 8® Afd.
Detachement Mineurs en Sappeurs

Va Batterij Rijdende Artillerie N". 4

3Va Komp. van het 2® Bataillon 2® Afd.
Batterij Rijdende Artillerie N®. 3

2® Bataillon 7" Afd.

I® Bataillon 5® Afd.

Batterij Rijdende Artillerie

3® Bataillon 5® Afd.

Marsch Bataillon Algem. Depót
Dragonders N®. 4

2® Escadron Lanciers

Vj Reserve Bataillon der 8® Afd.

I Escadron Lanciers

I Escadron Lanciers

Leidsche Jagers

Vu van het Bataillon N. H. Schutterij

Vs van het Bataillon N. H. Schutterij

I® Bataillon Grenadiers

V, Bataillon van het 2® Bataillon Grenadiers
Utrechtsche Jagers

Kurassiers N®. 9

Batterij Veld-Artillerie N®. 5

Kurassiers N®. 3

De Va van het 2® Bataillon Grenadiers
12 'ft'dige Veldbatterij N®. 7
6 ■ffidige Veldbatterij
Reserve Park

Va Komp. van het 2® Bat. der 2® Afd.
Ambulance

Vught.

Valkenswaard.

Leende.

Heeze.

Rijsthoven, Westerhove met soutien
te Domklooster.

Eyndhoven.

Stratum.

Boxtel.

Zeist, Meerveldhoven en Veldhoven.

Ooirschot.

Oost-Beers, Middelbeers en Spoordonk.
Best.

Tongelré.

Woensel.

Gestel.

Strijp.

Oisterwijk.

Enschot en Moergestel.

Tilburg,

Loon op Zand.
te Riel en Goirlc.

's Hertogenbosch.
Breda.
Heivoort.

Idem.

Vught.

De Kapitein van den Generalen Staf,
NOLTHENIUS DE MAN."



■aart



Hijlage III®.

Catalogus

VAN

HET HISTORISCH MUSEUM

toebetioorende

AAN

ïiET KORPS OFFICIEREN

DER

Rijdende Artillerie

Tijdvak 1830—1831.





Nommer in den

Catalogus van het

Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Een Portret in gouden lijst voorstellende ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM 1.
Geschenk van den Kapitein J. W. F. VAN HOOGSTRATEN, Adjudant van

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

I02 Een marschorder voor eene Batterij Rijdende Artillerie, eigenhandig geschreven

en onderteekend door Z. K. H. PRINS FREDERIK DEN NEDERLANDEN.

In bruikleen van den toenmaligen Luitenant der Rijdende Artillerie J. W. P.VAN

HOOGSTRATEN.

I 2 Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Majoor CAREL FREDERIK

KRAHMER DE BICHIN (M.W.O.4) (E.L.5)

Geschenk van den HoogWelGeboren Heer Jhr. F. A. MEIJER.

39 Een stukje bebloed decoratielint van de Militaire Willemsorde, toebehoord hebbende

aan denzelfde.

Geschenk van den met den rang van Majoor gepensionneerden Kapitein der Rijdende

Artülerie C. W. VOET.

40 Een haarlok van denzelfde.

Geschenk als voren.

90 Een sjerp, toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk van den toenmaligen Ritmeester T. J. Baron VAN HEECKEREN van het

3® Regiment Huzaren te Leiden.

47 Een orroot tenue mberne, toebehoord hebbende aan den 2® Luitenant AUGUST
0  0 '

FERDINAND DONNY (M.W.O.4)

Geschenk van den eigenaar, den Luitenant-Generaal A. F. DONNY, Buitengewoon

Adjudant van Z. M. DEN KONING DER BELGEN.

135 Eene Militaire Willemsorde 4" klasse, toebehoord hebbende aan den F Luitenant

GEORGE FREDERIK SIGISMUND HUGUENIN (M.W.O.4) (M.K.)

Geschenk van Mevrouw de Weduwe G. F. S. VON HUGUENIN geb. PANNEKOEK.

136 Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk als voren.



Xoinmer in den

Catalogus van het

Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

io6

43

44

Ö9

142

18'

lO

22

Een Portret in pastel, voorstellende den Kapitein CHRISTOPH WILLEM VOET

(M.W.O4) (M.K).

Geschenk van den toenmaligen Kapitein bij het Regiment Veld-Artillerie B. A.

SANDERS.

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den Luitenant JACOB WICHERLINK

(M.W.0.4) (M.K.)

Geschenk van Mejuffrouw THOMASSEN a THUESSINK te Olst.

Een lauwertak, toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk als voren.

Een gesp met vier decoratiën klein model, toebehoord hebbende aan den Kapitein

MARINUS GERARDUS VAN RADEN (M.W.O.4) (E.K.5) (M.K.)

Geschenk van zijn zoon den toenmaligen Luitenant der Huzaren H. P. VAN RADEN.

Een bronzen miniatuurkanon, toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk van den gepensionneerden Majoor der Infanterie M. A. A. J. VAN NECK.

Een lithographisch Portret, voorstellende den Kapitein der Rijdende Artillerie

TELLE EMILE DINAUX in de uniform van Kolonel der Artillerie.

Geschenk van den Luitenant der Rijdende Artillerie F, H. UMBGROVE.

Eene Militaire Willemsorde 4^ klasse, toebehoord hebbende aan den Kapitein

WILLEM Baron BENTINCK TOT NYENHUIS (M.W.O.4) (M.K.)

In bruikleen afgestaan door Baron VAN AERSSEN BEYEREN VAN VOSHOL

en Baron BENTINCK VAN SCHOONHETEN, gepensionneerd Ritmeester der Cavalerie

Oost-Indië.

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk als voren.

Een Lauwertak toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk als voren.

Eene Militaire Willemsorde 4*^ klasse, toebehoord hebbende aan den U Luitenant

Jhr. WILLEM PHILIP JAN BARNAART (M.W.O.4) (M.K.)

Geschenk van zijn zoon, den toenmaligen Kapitein der Artillerie Jhr. W. P. BARNAART.
N.B. Een Portret in olieverf voorstellende den i'' Luitenant Jhr. W. P. J-

BARNAART, bevindt zich in het bezit van den schenker.



Nonimev in den

Catalogus van het
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

23 Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk als voren.

13 Eene Militaire Willemsorde 4"^ klasse klein model, toebehoord hebbende aan den

Kapitein WILLEM ARIE SODENKAMP (M.W.O.4) (M.K.)

Geschenk van den toenmaligen i*' Luitenant der Artillerie W. A. SODENKAMP.

115 Een koppel pistolen, toebehoord hebbende aan den Majoor MAURITS THEODORUS

ELOUT (M.W.0.4) (E.K.5) (M.K.)

In bruikleen van zijn zoon den Luitenant der Artillerie M. A. ELOUT te Delft.

116 Een portefeuille bevattende schietstaten en andere bescheiden uit de jaren 1835—1843,

toebehoord hebben aan denzelfde.

In bruikleen als voren.

12 1 Een klein tenue giberne, toebehoord hebbende aan denzelfde.

In bruikleen als voren.

1B3

i

Documenten, betrekking hebbende op den loopbaan van den i® Luitenant der Rijdende

Artillerie J. G. A. GALLOIS (M.W.O.4) (E.K.5) (N.L.3) (M.K.)

Geschenk van den Heer W. 0. GALLOIS Oud Vice-President van den Raad van

Indië, te s Hage.

184 Decoratiën toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk als voren.

ïS5 Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan denzelfde.

Geschenk als voren.

147 Een Portret in olieverf, voorstellende den 1° Luitenant a la suite der Rijdende

Artillerie ERNST VAN LÖBEN SELS (M.W.O.4) (M.K.)

Geschenk van zijn broederszoon den toenmaligen Kapitein der Artillerie C. M. E.

VAN LÖBEN SELS.

72 Een oud-inodel hoofdstel compleet, toebehoord hebbende aan den Kapitein RUDOLPH

FLORENCE DE BRUYN (M.W.O.4) E.K.5) (M.K.)

In bruikleen van den toenmaligen 1® Luitenant der Artillerie J. D. WAGNER.



Nommer in den

CntalogiiH van het

Museum.

78

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Eene Militaire Willemsorde 4'' klasse, toebehoord hebbende aan denzelfde.

In bruikleen als voren.

79 Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan denzelfde,

In bruikleen als voren.

92 Eene sjerp O. M. toebehoord hebbende aan denzelfde.

In bruikleen als voren.

99 Verschillende uniform-stukken, toebehoord hebbende aan denzelfde.

In bruikleen als voren.

100 Harnachement-stukken, toebehoord hebbende aan denzelfde.

In bruikleen als voren.

101 I Eene portefeuille inhoudende ver.schillende stukken, rcglemcniten en andere bescheiden.
I

toebehoord hebbende aan denzelfde.

In bruikleen als voren.
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79 I Het lied der Rijdende Artillerie, op muziek gezet.
!  Geschenk van den toenmaligen i*" Luitenant der Rijdende Artillerie JriR. M W. I)h
i  JONGE VAN ELLEMEET.
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Blz. 105. Regel 2 v. b. staat 1823, lees i8ij.
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