Tussen 1898 en 1904 beschreef

N.J.A.P.H. van Es,
destijds kapitein bij het
Korps Rijdende Artillerie,
de geschiedenis van dit korps
vanaf de oprichting in 1793 tot 1898
onder de titel:
'Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie',
één in tien foliobanden gebonden boekwerk verlucht
met vele prenten van onder andere
Jan Hoynck van Papendrecht
en van van Es zelf.
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E laatste bladzijden uit het i" Gedeelte van Ueel V-ii
van ons werk gaven onzen lezers het beeld te aan
schouwen van Nêerland's ontwaakten leeuw, in Oud-

Holland's tuin zijn machtige stem latende hooren. Genezen van de hem

geslagen wonden, zien wij het te lang omfloersde oog weder wijd geopend en schitteren
van nieuwen strijdlust, den nek krommen en den rug spannen, terwijl zijn blik zich richt
naar het punt, waarheen hij den sprong zal wagen . . . .
Alvorens hem te zien toespringen, bewegen wij ons tot beter begrip een wijle op
Staatkundig gebied.
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ET oproer had gezegevierd; vergeefs had de PRINS VAN ORANJE zich in den kolk van
den opstand begeven en het leven gewaagd. Vergeefs had het bloed gevloeid van zoo
menigen braven krijgsman.

Slechts enkele dagen nadat de Noord-Nederlandsche troepen uit Brussel waren teruggetrokken,
op 29 September, had de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten tot splitsing van het Rijks
bestuur en tot herziening van de Grondwet. De Regeering was ongenegen aan de voornaamste grieven
der Zuidelijken — ontslag van den Minister VAN MAANEN, ministeriëele verantwoordelijkheid, mede
werking der volksvertegenwoordiging tot elk besluit, onafhankelijkheid der rechterlijke macht, meer
openbaarheid in zake de finantiën enz. — te gemoet te komen. De verdeeldheid nam hand over

hand toe; niet slechts in het Zuiden haakte de bevolking, door tal van leiders opgezweept, naar

afscheiding, dezelfde drang deed zich ook aan deze zijde der Noordbrabantsche grenzen gevoelen.
Terwijl een tweede zending van 's Vorsten oudsten Zoon, op verzoek van een groot aantal Bel
gische Kamerleden volbracht met het oogmerk om eventuëelc regeeringloosheid te keeren, zonder het
gewenschte gevolg bleef — wij gewaagden hiervan reeds met een enkel woord, in het T Gedeelte van
Deel V-ii A — wendde KONING WILLEM I zich tot de groote Mogendheden Oostenrijk, Frankrijk,
Engeland, Pruisen en Rusland, welke de Acht Artikelen hadden onderteekend en riep de gewapende
tusschenkomst in van hen, die zich tot de handhaving van het Koninkrijk der Nederlanden hadden verbonden.
Het antwoord van Groot-Brittanje, den
October door LORD ABERDEF.N aan onzen
Londenschen gezant ANTON REINHARD FALCK gegeven, luidde weigerend, aangezien -,het
zenden van troepen te laat was (tardif)". 1)
i) NOTHOMB, p. 85, aanhaling uit de „Papers relative to the afTairs of Belgium."
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CHTER openden de gezanten der Mogendheden een schier eindelooze reeks van Conferentien.
Overeenkomstig het bepaalde bij een der Artikelen van het Protocol van Aken dd. 15 Nov. 1818

werd onze gezant aangewezen om den KONING bij de beraadslagingen te vertegenwoordigen, i)
Den loop dier onderhandelingen volledig te schetsen, meer dan zeventig Protocollen de revue
te laten passeeren, ,,dit diplomatieke kluwen te ontwinden" zooals Mr. MEES het in zijn meermalen
genoemde werk eigenaardig uitdrukt —, zulks zoude geheel vallen buiten de taak, welke wjj ons
gesteld hebben; wij zullen ons tot een beknopt overzicht van de belangrijkste daadzaken dienen
te beperken. Voor hen, die meerdere bijzonderheden wenschen te kennen bestaan tal van bronnen,
welke deze studie vergemakkelijken. Enkele daarvan noemden wij reeds in den loop van ons verhaal,
O. a. het tweetal werken van de hand van den geleerden schrijver Dr. J. BOSSCHA: Zijne ^Jieldeiidaden te land' III 2" ged. en het ^^Leven van Koning Willem //".

Niet ten onrechte merkt LAGERMANS op, dat de Londensche Conferentie van den aanvang
af de onmogelijkheid eener hereeniging tusschen Nederland en België als grondslag heeft aangenomen.
In het eerste Protocol, dat van 4 November 1830, was zulks nog niet merkbaar. Daarin werd
slechts gesproken van de meest doeltreffende middelen om in overleg met Z. M. een einde te maken

aan de in zijne Staten uitgebroken onlusten; tegelijkertijd beval de Conferentie, dat het bloedvergieten
zou ophouden en men zich aan weerszijden zou terugtrekken achter de linie, welke vóór Mei 1814 de

bezittingen van den toenmaligen Souvereinen Vorst afscheidde van het later toegevoegde grondgebied.
Over de redactie dezer woorden ontstond al dadelijk verschil van inzicht. Staats-Vlaanderen

toch was eerst den zoeten
^an Zeeland toegevoegd; de Belgen verlangden dus dat 's KONINGS
troepen zich ook vandaar zouden terugtrekken. Men vergat, dat reeds bij de Grondwet van 29
Maart t. v. bedoeld gewest voorloopig bij Noordbrabant gevoegd was.
Evenzeer verlangden zij de ontruiming van Maastricht, welke stad op den 30^^^" Mei niet tot de
Vereenigde Provinciën behoorde; drie maanden moesten toen nog verloopen aleer het onder den

Souvereinen Vorst gesteld werd. KONING WILLEM weigerde ook dit punt, en wel op grond van
de overweging, dat Maastricht met de omliggende gedeelten tot de oude Generaliteits-landen, derhalve

rechtens tot de bezittingen van den Souvereinen Vorst behoorde. Daarentegen verklaarde Z. M. zich
bereid om zoowel de Citadel van Antwerpen als de forten aan de Schelde te doen ontruimen.
1) L.'VGERMANS. „Rccueil des traites et convciitions conclues par Ie royaume des Pays-Ras avec les Puissancts étrangères, depriis ï8i3iusqu'.i
nos ioiu-s"; la Hayc 1858 II blz. 22.
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E Belo-en waren echter niet oeneicrd toe te o;even. Tal van nota's en memoriën werden
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gewisseld met het gevolg, dat een wapenstilstand gesloten werd — zie Deel V-ii A blz.
156. — De troepen bleven in hunne stellingen totdat eene scheidingslijn zou zijn vastge
steld. i) Venlo, dat kort te voren door den Generaal SCHEPERN aan DAINE was overgegeven bleef
dientengevolge door de Belgen bezet.
In het Protocol van den 20^^^" November gaf de Conferentie reeds met ronde woorden te

kennen, dat blijkens de gebeurtenissen der laatste vier maanden een ^^a})ialgame parfait ei complef^
— in de Acht Artikelen heette het ''rénnion iniimc et complèf — onmogelijk was gebleken, dat men

zich derhalve had bezig te houden met het treffen van zoodanige schikkingen, dat België onafhankelijk,
tevens het naleven der tractaten alsmede het Evenwicht in Europa gewaarborgd zouden zijn. Het

Voorloopig Bewind van België werd uitgenoodigd om Commissarissen naar Londen af te vaardigen:
iets wat op zich zelf reeds krachtens Art. 4 van het Protocol van Aken gelijk stond met de erkenning
der oproerige Provinciën als zelfstandige Staat.
Terstond diende dan ook onze afgevaardigde ANTON REINHARD FALCK een protest in,

waarin hij te kennen gaf, dat het besluit der conferentie lijnrecht indruischte tegen de bestaande
tractaten, dat door eene administratieve scheiding de bezwaren waren te overwinnen; in de allereerste

plaats, dat men zich niet gehouden had aan de bepalingen van het stuk van den
November:
^^Hier heeff' — zoo lezen wij in dat protest — -^geen overleg mei Z. M. plaats gehadi t is zelfs
niet beproefd. Een eerste gedachtermisseling is terstond gevolgd door eene allergewichtigste beslissing^
en toen Europa verwachtte., dat men den knoop ontwarren zon, heeft men dien doorgehakt . . . .
Eene waardige verklaring van den KONING volgde. Zich bascercnde op het Piactaat van

Parijs van 1814 noemde Z. M. het besluit der Conferentie eene verkorting zijner rechten: ,,Dc uit
breiding van d grondgebied is daarenboven onder beziuarenden titel verkregen, de opoffcrijig na^nelijk
van verschillende harer Koloniën en de verplichting om vestingen in de Zuidelijke Provinciën te bouwen.

De Conferentie heeft zich wel is waar vereenigd op uitnoodiging des KONINGS, doch geenszins gaf
dit haar het recht om aan hare Protocollen eene strekicing te geven, geheel m wederspraak mei het

doel waartoe hare hulp ingeroepen zvas. Inplaats van mede te xvcrtcen tot herstel en orde in Nederland,
leiden die Protocollen slechts tot uitecnscheuring van het Koninkrijlc . . . . 2)
1) Protocol vaii 17 November 1830. Zie VAN KAMPEN, „Gedenkboek van Ncerbnds moed en trouw", Haarlem 1834 blz. 182.
2) Mr. G. MEaiS, XI blz. 17, Recueil I bl. 80.
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OCH aan het protest van den gezant, noch aan dat van den Vorst schonk de Conferentie

eenfge aandacht; men weigerde zelfs 's KONINGS woorden in een der Protocollen op te
nemen. Terecht spreekt NOTHOMB van „Ces protestations auxquelles on n'eut aucun
regard" (pag. 98).

Ook een Nota, van Belgische zijde door het Comité diplomatique den 3^®" Januari 1831 ingediend,
en waarin nadrukkelijk werd verklaard, dat België met geen mogelijkheid een onafhankelijke staat
kon zijn zonder het bezit van den linker-Scheldeoever, de geheele Provincie Limburg en het Groot
hertogdom Luxemburg, werd teruggezonden met de opmerking, dat een overeenkomst op die wijze
ondoenlijk zoude zijn, aangezien hiermede een stelsel van verovering gehuldigd zou worden, volkomen
strijdig met de Europeesche Politiek.

Nauw had het jaar 1831 zijne intrede gedaan, of de door de Conferentie getrokken grenslijn
werd bij een nieuw Protocol — dat van 20 Januari N". 11 — kenbaar gemaakt: een stuk dat weder
rijke stof tot nieuwe geschillen opleverde. Aan Nederland zou weder toegewezen worden al wat het
in 1790 bezat; het verdere grondgebied van het Vereenigde Koninkrijk verviel met uitzondering van
het Groot-Hertogdom Luxemburg aan België.

De enclaven, die tengevolge dezer schikking beide rijken in elkanders gebied zouden bezitten
moesten geruild worden ten einde tot een samenhangend geheel te kunnen geraken. Wilde Nederland
in het bezit komen van de Geldersche en de Brabantsche enclaven; Zevenaar, Boklioven, Megen, Ravestein,

Boxmeer, Oefelt, Geinert en Bergen-op-Zoom, welke eerst sedert 1800 of later tot zijn gebied
behoorden, dan zou het daarvoor schier geheel Limburg — Venio, Moiitfoort, Valkenburg, s'Hertogenrade
en een deel van Maastricht — moeten missen, wat volstrekt niet in de bedoeling der Conferentie lag.
Aangaande de gemeenschappelijke schuld werd bepaald, dat het 'V3, gedeelte ten laste van België
zou komen.

Niettegenstaande de eigenaardige bepaling der door de Conferentie aangegeven grenslijn kon
digde het ^^Protocole de la Conference iemie au Foreign-Oflicc Ie iS Février i8ji No. iS'' aan dat

Z. M. DE KONING volkomen toetrad tot de grondslagen hiervoren bedoeld. Weinige dagen te
voren (7 Februari) hadden de Staten-Generaal in een adres aan Z. M. verklaard, dat zij en de Natie,

welke zij vertegenwoordigden, naar niets meer haakten dan naar eene onherroepelijke scheiding op
billijke voorwaarden.
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IET alzoo België, dat op hoogen toon bij monde van het Nationaal Congres i) tegen
het Protocol van den 20^^^" Januari protesteerde.

Congres'' — heette het daarin —

„sa/ z?i geen geval ien gerieve der vreemde Kabinetten^ afstand doen vazi de nitoefening der
Sozcvereiniteit^ hezn door hei Belgische volk tocvertroziwd. Het zal zich nimmer onderwerpen aan cene

beslissizig^ die de volko?nenheid, (riniégrité) vazi het grondgebied vc7'7iietigen en de vertcgemooordiging
des Volks scheztden zoude. Hei Uitvoerend Bewind ivoi-dt belast znef de openbaarznaking van dit

protest., hetivelk aan de Conferezitie te Loztden zal worden toegezozideny
Die woorden, fierheid en zelfbewustzijn ademend,lieten niet na, indruk op de Londensche diplomaten
te maken. Ofschoon aanvankelijk verklarend dat de voorstellen onomstootelijk waren, dat slechts onder
die voorwaarden de mogendheden Belgies onafhankelijkheid zouden erkennen, dat — zoo heette

het nog den 27^^®^ April (Protocol N''. 22) — ^pij verwerpizig de vijf vorsten het recht zouden erkcjinen
van de Statezi, zvelke hun gezag zotiden trachten te herstellen in de landeir hioi toebchoorendc en buiten
het 07izijdig verklaard Belgisch gebied liggezidef dat eindelijk een uiterlijke termijn voor beslissing
gesteld werd (10 Mei 1831 N°. 23) . . . . beloofden de Mogendheden op den eigen dag, waarop
KONING WILLEM der Conferentie deed weten, dat hij zich na het gesteld tijdstip van i juni

gerechtigd zou achten om ..^potii' S07i propre C077tpte' op te treden ten einde tot de scheiding te geraken
(21 Mei), dat zij onderhandelingen zouden aanknoopen wegens het verlangen van België om Luxemburg
tegen vergoeding (a titre onéreux) te doen afstaan. (Protocol van 21 Mei 1831 N". 24).
Intusschen ging het Nationaal Congres voort, zelfstandig te handelen. Plet zoeken van een

KONING voor den ledig verklaarden troon was thans een der meest dringende werkzaamheden.
Aanvankelijk scheen men te willen kiezen tusschen LODEWIJK KAREL PHILIPS, HER 1OG VAN
NEMOURS, de tweede zoon van den KONING van Frankrijk en AUGUSTUS, HERTOG VAN
LEUCHTENBERG. Van hare zijde wenschte de Conferentie althans in den beginne de Kroon aan

den PRINS VAN ORANJE opgedragen te zien. Toen evenwel het mislukken van enkele orangistischc

aanslagen in het Zuiden — men leze dienaangaande o. a. W.J. KNOOP,
Tiendaagsche Veldtocht
in Augtislus iSgH blz. 16 e. v. — had doen zien, hoe weinig krachtig de Belgische partij was, welke
de zaak van het Oranjehuis was toegedaan, lieten zij hunne keuze vallen.
1) Dit Congres wjls sedert lo November 1830 bijeen. Het had, Iioe\veI zich voor hel belimid v.an den constitulioncel-moiwrchalen regcenngsvorm verklarend, het huis van Oranje-Nassau van den troon uitgesloten.
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IJ meerderheid van stemmen had het Congres den zoon van LODEWIJK PHILIPS tot

KONING uitverkoren. Ter wille van den vrede in Europa bedankte Franknjk's Monarch
evenwel voor de eer, zijnen zoon toebedacht, i) Even sterk was Frankrijk nochthans gekant

tegen den HERTOG VAN LEÜCHTENBERG, die trouwens weigerde in aanmerking te komen.
In dit tijdperk van dralen droeg het Congres voorloopig het oppergezag op aan een regent,

den Baron SURLET DE CHOKÏER, rijk grondbezitter, die tot dusver de vergadering had gepresideerd.
Eindelijk den 4^^^" Juni 1831 werd met 152 van de 196 stemmen 2) PRINS LEOPOLD VAN SAKSEN-

KOBURG en GOTHA, een broeder van den regeerenden HERTOG, weduwnaar van de dochter van
den PRINS VAN WALES, in 1814 verloofd met den PRINS VAN ORANJE,dientengevolge verwant
aan het Britsche Koningshuis — zie ^^Prins Frcderik der Nederlanden en zijn tijd" 24^^^ aflevering

blz. 420 — tot Koning der Belgen benoemd. De Conferentie berustte in de keuze, en den
Juli
aanvaardde LEOPOLD de regeering onder gelofte, de zeer vrijzinnige grondwet, — waarin de belofte

was neergelegd aan België het bezit te zullen verzekeren van een deel van Oud-Nederland, Limburg
n.I. — een der eerste vruchten van de werkzaamheden van het Congres te zullen eerbiedigen.
^^Pour la première fois dans dhistoird — ,,lezen wij in L. HYMANS' Standaardwerk —
peuple beige acclamait U7t sonverain de so7i choix^ et dafis ce donblê^cri: Vive Ie roi! Vwe la constitution!

réswnait Ie suprème espoir de quatre millmis de citoyens admis dans la familie des nations étrangèresd
Den 9"^™ Augustus 1831 trad Z. M. voor de tweede maal in het huwelijk. Zijne Gemalin,
die als Koningin voor haar volk eene moeder werd in den waren zin des woords, was LOUISE MARIA
VAN ORLEANS, de oudste dochter van LODEWIJK PHILIPS.

Inmiddels hadden de Mogendheden de kroon op haar werk gezet door de beruchte Achttien Ariikele?t,
bij Protocol van 27 Juni 1831 N". 2Ó, kenbaar te maken. Daarin werden de rechten van het Huis van

Oranje op Luxemburg twijfelachtig verklaard. De Belgische Souverein zou daarover met den KONING DER

NEDERLANDEN en het Duitsclie Verbond onderhandelingen openen, geheel afgescheiden van het geschil
over de grensscheiding. Verder werd in het 4^" Artikel gesproken van eene nadere schikking, bijaldien
mocht blijken, dat de Republiek de souvereiniteit over Maastricht niet uitsluitend bezeten had, terwijl voorts
werd vastgesteld, dat België niet verplicht was een deel der schuld van het oude Nederland over te nemen.
1) Bij geheim Protocol van i Februari had de Conferentie zich tegen dezen candidaat verklaard.

2) „Histoire de Lébpold, premier roi des Beiges", Bruxelles 1836

Edition p. I02.
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VERTUIGEND bleek het uit het zooeven genoemde Staatstuk, met hoe weinig kennis
van zaken de Conferentie aanvankelijk geoordeeld had, en terecht erkent NOTHOMB in
zijn meergenoemd werk (pag. 165.)
étude approfondic des bases de séparatw7i avatt
fait découvrir dans eet acte des coiiséqnences qni, on pent Ic supposei\ avaiciit cchappc d cenxdè mhncs

qiii en étaient les anteursP Toch heette het kernachtig diplomatiscli, dat de Conferentie ^,sans pcrdi'c
de V2te ancnn de leurs actcs aniérie^trsf!) de Achttien Artikelen had ontworpen met het doel om den
algemeenen vrede niet in de waagschaal te stellen.
Men kent den indruk, die het Protocol van 27 Juni gemaakt heeft. Groote ontevredenheid

heerschte in België, daar noch de linker-Schelde-oever (Staats-Vlaanderen) noch Luxemburg, noch
Maastricht dadelijk waren toegewezen. Aangezien evenwel PRINS LEOPOLD de aanvaarding deiKroon afhankelijk had gesteld van de aanneming der Achttien Artikelen door België, geschiedde zulks
den 9^^^" Juli in een zeer stormachtige vergadering: van de 196 Congres-leden stemden 70 tegen.
En wat Nederland betreft, bij schrijven van 12 Juli zette onze Minister van Buitenlandsche
Zaken VERSTOLK VAN SOELEN de groote tegenstrijdigheid tusschen het laatste stuk en de

vroegere Protocollen uiteen, terwijl geëindigd werd met de verklaring, dat Z. M. DE KONING DER
NEDERLANDEN den Vorst, die de'Souvereiniteit van België zoude aanvaarden zonder de voorwaarden

van 20 Januari te hebben aangenomen, alleen daardoor zou beschouwen als in een vijandige houding

tegen Z. M. geplaatst en als zijn vijand. De Conferentie sloeg echter geen acht op dit schiijven;
integendeel gaf zij den 25^'-^" Juli te kennen, dat zij op onderteekening aanhield.
Den
Augustus daarop verklaarde KONING WILLEM eindelijk, dat hij schoon tot het openen

van nieuwe onderhandelingen bereid, deze met militaire middelen zou ondersteunen, daar een Vorst van

den Belgischen troon bezit had genomen zonder in de voorwaarden van 20 Januari te bewilligen, i)
Na het voorgaande schijnt het ons overbodig nog de vraag onder de oogen te zien of de
inval van het Nederlandsche Leger in de maand Augustus 1831 een gewettigde daad mocht hcetcn.

Toch is die vraag herhaaldelijk gesteld: en het is niet onverklaarbaar, dat de Belgen in tien dagen
schitterend overwonnen, getracht hebben het optreden der Hollandsche troepen als geheel onvci wacht
als een verkrachting van het volkenrecht aan te merken. 2)
1) Mr. G. MEES XI blz. 19; LAGERMANS „Recueil des traités etc." I pag. 249—263.

2) 0. a. geuit in het werk „Les conspirations militiires de 1831" van den Luit.-Gcncraal A. ELXENS.

DE OPSTAND IN BELGIË — 183O.

lO

NZERZIJDS is die verdachtmaking op waardige wijze door meer dan een schrijver afge
worpen ; we herinneren daartoe slechts aan G. K. VAN HOGENDORP, aan den LuitenantGeneraal KNOOP en den Kolonel F. DE BAS. i) Maar ook aan Belgische zijde is ten

laatste een kentering in de aanvankelijke, door enkelen opgedrongen, denkbeelden ontstaan.
Het is een der verdiensten van het werk van den Generaal-Majoor, Inspecteur van het wapen

der Cavalerie W. E. A. WÜPPERMANN,het meest volledige Nederlandsche werk, dat over den
Tiendaagschen Veldtocht handelt, hierop de aandacht te hebben gevestigd.
Thans nu de volkeren koeler denken dan in de eerste jaren na 1831, is het eene zeldzaamheid
meer dat het openen der vijandelijkheden als onrechtmatig wordt aangemerkt. Wel lezen wij in het
reeds meer door ons aangehaalde werkje:
Belgiqtie depuis iSjo jusq'd 710S jours':
Les Beiges nHaient dailleurs nullement préparés d la guerre; ils 7ie poiivaie^it paSy ils ne
devaient pas sy attendre / la suspcnsiou darmes conclue entre la Belgique cf la Hollandey Ie 21 Novembre
iSjOy so7^s la gara7itie de la Corifcrefice de LoftdreSy subsistaii dafis toute sa virkialiié. Rien nétait donc

disposeé potir la résisiance!' . . . . maar weinig regels lager volgen als onbewust commentaar de
woorden: y^LEOPOLD
ecrivit en mème te^nps (Juillet i8ji) d Paris et d Londres pour réclamer
Ie secours éveninel des puissances qui avaie^it garanti rarmistice"

Ten slotte volge hier de conclusie, waartoe de Generaal-Majoor WÜPPERMANN gekomen is,
en welke wij gaarne onderschrijven:

„Wij voor ons zien in de voorgevallen feiten niets dan de zoo zeer gezochte, zoo weinig voor
komende en zoo terecht genoemde overeenstemming van het politieke en militaire element; wij
erkennen daarin de ware staatkunde, die door haar voorzichtige woorden den grond legt tot een der
beslissende factoren in den strijd; het uit 07iverwachte daden voortkomende initiatief van den opper
bevelhebber."
I) J. W. KNOOP. «Krijgs- en Geschiedkundige geschriften." Dl. IV bh. 52 e. v. F. DE BAS. „Twee wapenschouwingoi in 1831." „De Gids"
Augustus 1831.
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ET was op den
Augustus 1831, dat KONING WILLEM I
zich gedwongen zag, aan zijn leger het ,,Voorwaarts'* toe te

roepen, ,,het Voorwaarts tegen de in opstand zijnde gewesten."
Gaan wij in het kort op krijgskundig gebied de omstandigheden
na, waaronder het lang verbeide woord werd uitgesproken; slaan wij,
alvorens het Noord-Nederlandsche Leger in den aanstaanden veldtocht te
volgen, een blik op de wederzijdsche strijdkrachten.
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EGEERIG om den onverdienden smaad, wegens het te Brussel en

elders geleden échec, door een nieuwen nu roemrijken krijgstocht uit te
wisschen, stonden Noord-Nêerland s zonen in den zomer van het jaar '31
gewapend op de grenzen van het oude Vaderland.

Reeds te lang gedoemd tot lijdelijk afwachten, met het geweer bij den voet
te moeten aanzien, hoe Nêerland's eer werd bedreigd en 's KONINGS rechten
werden aangetast, verbeidde de als een phénix uit de asch verrezen legermacht, —
waarvan de gebreken, die haar hadden aangekleefd, de regeering zich maar al te zeer
was bewust, en wier aanvoering niet altijd de toets der critiek had kunnen doorstaan —

aanzienlijk in getal, sterk door den geest^ welke haar bezielde, met ongeduld het
oogenblik, waarop het haar vergund zoude worden, de grenzen te overschrijden ....
Ja, aanzienlijk in getal en sterk door den geest, die allen bezielde, was het leger
geworden, dat tegen het einde van het vorige jaar in half ontbonden toestand, verzwakt
en moedeloos Noordbrabant's gebied had bereikt. Het ontzenuwde lichaam had nieuw
bloed en krachtige spieren gekregen.
Eere zij hun toegebracht, die met het vertrouwen van ZIJNE MAJESTEIT DEN

KONING vereerd, en met de oefening, regeling en vermeerdering der strijdkrachten belast,
zich hierbij met zooveel toewijding en ijver van hunne verplichtingen kweten.
Welverdiende hulde, alle lof en eer in de eerste plaats aan *s KONING's tweeden

Zoon, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, onzen laatsten waardigen, hoogvereerden Grootmeester van het wapen!

Aan 's PRINSEN zoo bewonderenswaardig organiseerend talent, aan HoogstDeszelfs
groote werkkracht en onvermoeiden arbeid dankte men het, dat de reorganisatie, om
niet te zeggen de geheele nieuwe samenstelling der strijdkrachten, tot een goed einde
werd gebracht.

Naast Z. K. H. zij het ons vergund, ook den naam te noemen'van den Majoor
C. NEPVEU: jong, vol vuur en geest, die zich reeds in de dagen van 23—26 September
te Brussel zulk een roemvollen naam had verworven, en na de verwonding van Zijne
Excellentie den Luitenant-Generaal Baron DE CONSTANT REBECQUE, ad interim,
aan het hoofd van den Generalen Staf geplaatst, den PRINS in het uitwerken zijner
denkbeelden krachtig ter zijde stond.

In het Rijks-Museum te Amsterdam (Prentenkabinet) vo;iden wij een teekening
van EEKHOUT (wit en zwart) voorstellende Z. K. H. PRINS FREDERIK DER
NEDERLANDEN in de uniform van Kolonel-Generaal.

Voor zoo verre ons bekend is dit portret, op de ware grootte, nog in geen werk
opgenomen. Het is ons een groot voorrecht aan deze beeltenis van onzen Oud-Grootmeester

hier eene eéreplaats te mogen bieden.
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Kolonel-Generaal (Grootmeester der Artillerie).
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ESCHOUWEN wij de genoemde organisatie van nabij.

Het dreigende gevaar, waarin Holland in October 1830 verkeerde — aldus een
onzer kundige militaire schrijvers — had KONING WILLEM I gedrongen zich tot zijn
volk te wenden en het te wapen te roepen tot verdediging van de onafliankelijkheid des lands. Die

oproeping vond weerklank bij alle standen des volks, dat om meer dan een reden toen zeer vijandig
gezind was jegens België. De aloude gehechtheid aan het Huis van Oranje was gekwetst door de
beleedigingen en den hoon, die de Belgische Omwenteling op dat Stamhuis stapelde; de godsdienstzin
der natie was ontvlamd bij het aanschouwen van de woelingen der Belgische geestelijkheid; de
volkstrots was gekrenkt, toen Holland, sedert eeuwen als een zelfstandige Staat in de geschiedenis
bekend, op één lijn werd geplaatst mét, soms overschaduwd door het pas vrij geworden België;
omdat Holland zijne meeningen en belangen zag opofferen aan de daarmede strijdige meeningen en

belangen van de Zuidelijke Nederlanden. Dat alles had het Noorden met misnoegen en onwil tegen
het Zuiden vervuld. Die wrevel uitte zich somwijlen zelfs jegens het Vorstelijke Stamhuis, althans

tegen den PRINS VAN ORANJE, die men partijdig rekende ten voordeele van België, alsof Holland
daaraan werd opgeofferd. Maar toen nu België zich gewelddadig van het Oranjehuis afscheurde en
KONING WILLEM I zich geheel en al aan de belangen van Noord-Nederland scheen te verbinden,
toen ontbrak aan dien Vorst de bijstand van het Hollandsche volk geen oogenblik meer. Met geestdrift
schaarde de natie om den troon en getroostte zich de grootste opofferingen voor de goede zaak....

Schutterijen, vrijwilligers snelden in menigte toe om het leger te versterken, om de gedunde
rijen der regimenten weer aan te vullen.

De bezigheden en de kunsten van den vrede, de beoefening der letteren en wetenschappen
werden vaarwel gezegd, om zich aan het bloedige handwerk van den krijg te wijden. Geen stand,

geen ouderdom bleef vrij van die beweging; de huisvader met grijzende haren stond in de gelederen
naast den jongeling; de zonen der edelste en aanzienlijkste geslachten stelden er een eer m, dezelfde
krijgsmanskleeding te dragen als de arbeider en de eenvoudige handwerksman. Allen hadden één
gevoel, één brandende zucht om het vaderland te beschermen en het te wreken van den guizenden
hoon, dien de hoofden der Belgische omwenteling, in hunnen overmoed, over Holland hadden uitgestoit.
Nadat den 30^^^" Augustus de oproeping in werkelijken dienst van de met groot veilof zijnde
miliciens had plaats gehad, den 28^^^" September gevolgd door die van de miliciens in reserve, was

den

October 's KONINGS Proclamatie uitgevaardigd, waarbij de bewoners der trouw gebleven

gewesten te wapen werden geroepen. Tal van vrijwillige Korpsen werden naar aanleiding daarvan opgericht.
Den
October geschiedden de oproeping en de formatie van de Eerste ban der Schutterijen,
nadat reeds bij Besluit van den 4^®" t. v. de dienstdoende Schutterijen mobiel waren verklaard.
Den iBden October had de PRINS VAN ORANJE de aanstaande scheiding van de Hollandsche

en de Belgische troepen in afzonderlijke afdeelingen per dagorder bekend gemaakt; vijf dagen later
kwam die splitsing tot stand.

Tot de oprichting van Z'!-Nederlandsche Korpsen, bij de Proclamatie in uitzicht gesteld, kwam het echter met.
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AN het ontzaggelijke verlies, dat de Noord-Nederlandsche Krijgsmacht door de bevolen
legersplitsing leed — de Artillerie en Genie maakten hierop eene gunstige uitzondering —
gaven wij een overzicht op blz. 148 e. v. van Deel V-ii A van het ^^Historisck Museumr
Het is zeer leerzaam en alleszins loonend om de maatregelen na te gaan, vrelke door
de Regeering genomen zijn, om de verzwakte gelederen door nieuwe lichtingen en vrijwilligers
aan te vullen, de organisatie oordeelkundig te regelen, de oefeningen van het leger zoo vruchtdragend
mogelijk te doen zijn; kortom een krijgsmacht samen te stellen, zoo krachtig, dat daarmede weinig
maanden later weder aan Holland's wapenroem, thans eenigszins verbleekt, de volle luister werd
hergeven. Loonend is die arbeid, vooral in een tijdperk dat de kwestie eener voor onze rationeele

legervorming en volksweerbaarheid meer dan ooit actueel is. De polemiek hier en daar over de vooren nadeelen van een Nederlandsch militie-leger gevoerd; de stemmen van zoo velen, niet immer

bevoegden, die een weerstelsel op Zwitserschen of Deenschen leest geschoeid aanprijzen, zij maken het
zoo wenschelijk dat uit de krijgsgebeurtenissen van het jaar 1831 eens de lessen medegedeeld worden,
die het optreden van Schutterij en vrijwillige Korpsen toen hebben geschonken. Zij kunnen daaruit
heel wat leeren. Thans worden zoo dikwerf conclusiën getrokken, die averechts verkeerd zijn, omdat
op tal van omstandigheden geen acht wordt geslagen.
Op verzoek van de Redactie van het Tijdschrift ^^Eigen Haard'' heeft de Heer P. H. CRAANDIJK
voor de jaargangen 1890/91 een populaire geschiedenis geschreven van onze vrijwillige Korpsen
van 1830/31. Dit verhaal, al werd het uit den aard der zaak niet saamgesteld om de waarde van

geïmproviseerde legers critisch te beschouwen, is leerzaam. Schoon we ons helaas niet tot uitweidingen
mogen laten verleiden, kunnen we niet nalaten de aandacht te vestigen op hetgeen door genoemden
Schrijver aan den aanvang zijner studie is gesteld, luidende; „Het spreekt van zelf dat, hoe

uitmuntend de geest ook moge zijn geweest, met die vrijwilligers in den eersten tijd weinig zou zijn
uit te richten, althans niet in het open veld. Vooral niet met die uit de hoogere en welvarende
standen der maatschappij. Vermoeienis, ontbering, militaire tucht waren onbekende zaken, niet het

minst voor de jolige vrije Academische burgers; dat ze zich daaraan met zooveel toewijding hebben
onderworpen, dat de vrijwillige Corpsen'in den korten voorbereidingstijd i) tot uitmuntende soldaten

„wier intelligentie een ware steun voor het leger was" (volgens denOeneraal-Majoor WÜPPERMANN)
gevormd zijn, dat is wel de beste lof, die hun kan worden gegeven; en 't bewijst tevens, dat het

Hollandsche volkskarakter in geenen deele een beletsel is tot het vormen van goede verdedigers
van het vaderland. .

Wij hebben aanvankelijk geaarzeld deze woorden ter neder te schrijven. Is inderdaad deze

conclusie geheel gerechtvaardigd, vragen we ons af; en ligt er niet eene strekking in, veel wijder dan
op grond van de ervaringen uit den veldtocht te zeggen viel? Vooral, loopt men geen gevaar,
dat dergelijke conclusiën verkeerdelijk zullen worden geëxploiteerd?
I) Van 5 Octol)er 1830 tol I Augustus 1831, alzoo bijna tien maanden, met oordeelkundige oefeningen in groot verband nabij de grenzen van
het vijandelijk gebied.
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E geestdrift — alleen moge zij ook al volgens WELLINGTON niets dan verwarring stichten —
de verheven vaderlandsliefde hebben in '31 tot groote daden geleid; maar men verzuime

geenszins in rekening te brengen onder welke omstandigheden die daden in elk concreet

geval bedreven zijn; men vergete niet na te gaan welke oefening aan de troepen besteed was,
vóór zij te velde trokken, welke hoedanigheden den Opperbevelhebber sierden, die de operatiën
geleid heeft!

Ook in den loop van den Veldtocht, zoo zegerijk voor onze wapenen, hebben zich bij herhaling

omstandigheden voorgedaan, waarin — om kort te gaan — de kenmerken van een in alle opzichten
deugdzaam leger niet aanwezig waren. Daarop dient men in de eerste plaats te letten bij het maken
van gevolgtrekkingen, die voor onze toekomstige weerbaarheid van groot gewicht kunnen zijn.
Nogmaals, wij kunnen helaas niet in breede beschouwingen treden. Genoeg zij het, hier nog van
den Generaal KNOOP, die in zijne studie over 1831 o. a. zegt, dat het bij ons èn tijd èn moeite èn

zorg kost om den burger tot krijgsman te vormen, en dat we in dat opzicht overtroffen worden door
België, Duitschland en vooral Frankrijk, (zie blz. 96) een enkele aanhaling te doen betreffende de
Schutterij;

„De marschen van het Hollandsche leger zijn klein geweest, zijne bewegingen omzichtig — heet het
op blz. 68 — dit valt niet te ontkennen; maar is dit niet voldoende te verklaren en te rechtvaardigen
door de samenstelling zelve van dat leger? Men moet het leger, waarmede de PRINS VAN ORANJE in

Augustus 1831 België binnentrok, niet gelijk stellen met wat dat leger een jaar later was, toen het, gehard
en geoefend en door den luister eener behaalde zege omstraald, in deugdzaamheid en militaire waarde voor
geen leger in Europa onderdeed. In Augustus 1831 had het dien hoogcn trap van volmaaktheid nog niet
bereikt, en het kon toen nog geen vertrouwen hebben in zijne eigene kracht. De helft van het voetvolk
bestond uit Schutterij; — en wanneer ook bij dit gedeelte van liet leger geestdrift en dapperheid schitterend
hebben uitgeblonken, zoo is het echter onloochenbaar dat èn oefening èn krijgstucht, in gehardheid om
vermoeienissen door te staan, in bekwaamheid om in het levensonderhoud te voorzien, in zorg voor wapens

en kleeding, — in al die noodzakelijke vereischten van een goed soldaat, — de Schutterijen nog veel te
leeren hadden; zelfs de kleine marschen van dezen veldtocht vielen hun zwaar; en het was geen zeldzaamheid
om de wegen, waar zij voorbij gekomen waren, bezaaid te vinden met ransels, onbedacht weggeworpen
om minder vermoeienis te verduren. Maar ook het overige gedeelte des legers was grootendcels uit jonge

soldaten samengesteld, en nog onder den indruk van de tegenspoeden en nederlagen van het vorige jaar.
Met zulk een leger moest men niet te veel wagen; het was een werktuig, waarvan men de kracht nog niet
kende, en dat gevaar liep, gebruikte men het te onbedacht, in de hand des vcldheers te zullen verbrijzelen.

Langzaam en van lieverlede dit leger aan zijne aanvoering te gewennen, het aanvankelijk aan gcene buiten
gewone vermoeienissen en inspanningen bloot te stellen, het steeds zoo veel mogelijk vcrccnigd te houden
en het de zege gemakkelijk te maken, door het telkens met overmacht tegen den vijand aan tc voeren
- dat was de taak — die in Augustus 1831 den PRINS VAN ORANJE was opgelegd, en die hij op
meesterlijke wijze heeft vervuld
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EVENONS a nos moutons!

Op krachtige wijze was door de toenmalige Nederlandsche Regeering uitvoering
gegeven aan de haar door PRINS FREDERIK gedane voorstellen. Door een verstandige
leiding trachtte men het leger aan zijn roeping te doen beantwoorden.

Nieuwe Regimenten waren opgericht; de deerlijk gedunde gelederen der andere waren aangevuld
door nieuwe lichtingen en door de vrijwillig te wapen gesnelde Noord-Nederlanders. De Ruiterij en
het wapen der Artillerie hadden een aanmerkelijke uitbreiding gekregen; de Schutterijen trachtte men
oefening en orde te geven, om haar in staat te stellen, naast de Linie-troepen op te treden.
Voorts waren al die verschillende inrichtingen in het leven geroepen, voor een leger in oorlogstijd
onontbeerlijk.
Nog zij vermeld, dat alle destijds in het moederland aanwezige officieren van het Indische
leger bij de troepen hier te lande werden ingedeeld; ook dat reeds bij Besluit van 8 October 1830
was bepaald, dat de Cadetten der Koninklijke Militaire Academie hunne studiën niet zouden hervatten,
doch dat zij, die zich vrijwillig aanmeldden en door den Gouverneur der inrichting daartoe geschikt
werden geacht, in de gelederen van een der Korpsen van het leger intraden.
Van den wapenstilstand — meer eigenlijk gezegd wapenschorsing —, die door de bemoeiingen
van de Londensche Conferentie tot stand was gekomen en aan Nederland tijd tot verademing had
gegeven, trok 's KONINGS regeering, met de lessen van het verledene voor oogen, op voorbeeldige
wijze partij om Holland in staat van verdediging te brengen, de vestingen uit te rusten, te bewapenen,
alle verdedigingsmiddelen te verbeteren en uit te breiden.
Onder al het goede dat was gewrocht, droeg slechts ééne door de regeering — onder den
invloed van den opstand en den eersten voorspoed der Belgische vrijwilligers — genomen maatregel,
n.1. de bevolen aanwerving van soldaten in Duitschland, slechte vruchten: de meesten der aangeworven

Duitschers verlieten zonder wettige redenen de gelederen.

De sommen aan hunne werving en

uitrustingen besteed, bleven nutteloos.
Was dus inderdaad het aantal der in het leger
dienende vreemdelingen
slechts luttel,
in de
O
ö
'

latere verhalen van Belgische schrijvers heeft het fabelachtige afmetingen aangenomen. Wij komen
hierop in den loop van ons verhaal terug.
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Maart beschouwde PRINS FREDERIK de door hem aanvaarde taak tot

organisatie der strijdkrachten als geëindigd. Dienzelfden dag nam Z. K. H. weder het
bevel over van den Luitenant-Generaal Baron VAN GEEN,en maakte hij bij dagorder bekend,

dat het leger, als thans door onderscheidene korpsen, schutterijen enz. versterkt, volgens de bij
besluit van den KONING d.d. 22 Maart 1831 N°. 19 bepaalde samenstelling zqu bestaan uit:

3 Divisiën Infanterie, elke van twee Brigades; i Brigade Zware- en i Brigade Lichte Cavalerie — de
Rijdende Batterijen N°. i, 2, 3 en 4 waren hierbij ingedeeld — benevens één Afdeeling ReserveArtillerie van vier Batterijen, nam. de Batterijen Veld-Artillerie N".
6®, 7^ en S^
Als bevelhebbers der genoemde leger-afdeelingen waren aangewezen:
Eerste Divisie:

Bevelhebber

(

de Luit.-Generaal Baron VAN GEEN

Brigade Generaal-Majoor SCHUURMAN,

j 2"

,,

Kolonel DE FAVAUGE.

Tweede Divisie:

Bevelhebbe

(

gj-jcrade Generaal-Majoor Baron DES TOMBE.

Z. D. H. de Luit.-Generaal HERTOG VAN j

t

1 nAr-T7T aad

Kolonel BAGELAAR.

SAKSEN-WEIMAR
Derde Divisie:

Brigade Kolonel STOECKER.

Bevelhebber

2=

de Luit.-Generaal MEIJER

„

Kolonel SPRENGER.

Cavalerie:

Bevelhebber

j U Brigade Generaal-Majoor POST.

de Luit.-Generaal Jhr. TRIP VAN ZOUTLAND (

„

Generaal-Majoor Jhr. BOREEL.

De Kolonel-Inspecteur F, C. LIST voerde het bevel over de Divisie Reserve-Artillerie. Als

Adjudant was aan hem toegevoegd de i® Luitenant). C. VAN RIJNEVELD. De onder-commandanten
bij de Artillerie te Velde werden eerst later benoemd.

Toen in het begin der maand Augustus aan den Kolonel LIST het commando over de geheele
Artillerie te Velde werd opgedragen, begreep dit ook nog de Pontontrein te Velde.

Bij bovengenoemde Dagorder werd verder aan het leger, hetgeen nu den naam van ,,Leger
te Velde" verkreeg, bekend gemaakt, dat de Luitenant-Generaal J. V. Baron DE CONSTANT

REBECQUE tot Chef en de Luitenant-Kolonel C. NEPVEU tot Adjunct-Chef van den Generalen
Staf was benoemd.

De Derde Divisie Infanterie zou oorspronkelijk slechts uit één Brigade hebben bestaan,

toegevoegd aan de Tweede Divisie. De Derde Divisie werd eerst een maand later afzondei lijk
samengesteld. Toen ontvingen ook de Brigade-Commandanten hunne aanstelling.
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P de Emplacement-Staat van het „Mobile Leger" dato 22 April, in Bijlage g vervat en
door ons overgenomen uit Stukken van het Krijgsgeschiedkundig Archief van den
Generalen Staf, zijn de later bij voornoemde Divisie geplaatste Afdeelingen niet vermeld.
Ook komen daarop geenszins voor de Rijdende Batterij
2 en de Veld-Batterij N". 8% waaraan
evenals aan de Rijdende Batterij N°. i en aan de Veld-Batterij
7=^ na terugkeer der troepen op
Noord-Nederlandschen bodem, vaste garnizoenen waren aangewezen, met het doel om het verbroken
evenwicht tusschen de verschillende wapéns, wat de getalsterkte betrof, te herstellen.

Beide eerstgenoemde Batterijen keerden in de tweede helft van de maand April bij het Leger
te Velde terug. De Rijdende Batterij N°. 2 werd gekantonneerd te St Michiels-Gestel.
De Batterij Veld-Artillerie N". 7^ a 12 ® bleef tot 18 Juni te 's Hertogenbosch in garnizoen.
Volgens VAN SYPESTEIN was de sterkte van het Leger te Velde op den 25^^^^ Maart:
Eerste Divisie Infanterie

10199 hoofden

Tweede

„

„

9423

„

Derde

„

„

7®09

„

2517

„

1568

„

448

„

31964

,,

Divisie Cavalerie

„

Artillerie

De Marechaussee, werklieden en mineurs te samen
Totaal

Eene Vierde afzonderlijke Divisie, grootendeels samengesteld uit schutterijen, was bestemd om

zoo noodig als reserve van het Veldleger op te treden. Bij deze Divisie werd later ingedeeld de
Batterij Veld-ArtilIerie N°. 9^ 4 6 gecommandeerd door den Oud-Rijder, den toenmaligen Kapitein
Jhr. C. D. P. SINGENDONCK. i)

Wanneer men op de kaart de aangewezen standplaatsen nagaat, dan blijkt daaruit dat het
kantonnements-rayon zich uitstrekte van ten westen Breda tot voorbij de zoogenaamde ,,Acht Zaligheden"

nabij Eindhoven. De Rechtervleugel — de Eerste Divisie — was gelegerd aan de zijde van Breda; het
Centrum — gevormd door de Tweede Divisie — in en om Tilburg; de Derde Divisie, gestationneerd
in de omstreken van Eindhoven en Helmond, vormde den Linkervleugel. De Reserve-Divisie was
gekantonneerd in den omtrek van St. Oedenrode.
Het Groote Hoofdkwartier bleef te Breda gevestigd.

Terzelfder tijd, dat de nieuwe indeeling bekend werd gemaakt, lag de aanzienlijk uitgebreide
vloot gereed op de Schelde tot den aanval, op de Maas en de Waal tot ondersteuning der aan die
rivieren gelegen vestingen.
I) Eigenlijk werd eerst bij Koninklijk Besluit van 28 September 1831 No. 123 bepaald, dat de genoemde Divisie een integreerend deel zou
uitmaken van het Leger te Velde onder den naam van Reserve-Divisie. Gedurende den veldtocht voerde zij den ofiiciëelen naam van „Troepen in en
bij Nijmegen en Grnve", soms ook „Marsch-Divisie onder de bevelen van den Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS." Wij zullen deze legerafdeeling
in den loop van ons verhaal kortheidshalve Reserve-Divisie noemen.
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E verschillende afdeelingen hadden op i April de hun aangewezen standplaatsen
ingenomen.

Dienzelfden dag aanvaardde PRINS FREDERIK het Opperbevel over het
Leger te Velde.
De Generaal-Majoor HENDRIK RUDOLPH TRIP werd bij het Groote Hoofdkwartier belast
met het opperbeleid over den dienst der Artillerie te Velde, de Kolonel, later Generaal-Majoor HOOFFj
met dat van den dienst der Genie.

Aan den Generaal-Majoor REUTHER werd het oppertoezicht over den Administratieven dienst
opgedragen.

De i' Luitenant a la suite bij de Rijdende Artillerie E. VAN LÖBEN SELS werd als Adjudant
aan den Generaal TRIP toegevoegd.
Het is ons een groot voorrecht in dit gedeelte van ons werk nog plaats te kunnen geven

aan een portret, voorstellende den Oud-Rijder FREDERIK CAREL LIST in de uniform van Generaal-

Majoor. Reeds bespraken wij deze beeltenis op blz. 117 van het IV® Deel va.n het

M7ise2m.''

Nader deelde de Oud-Kolonel der Rijdende Artillerie Jhr. D. C. M. HOOFT, Adjudant in buiten

gewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, Oud-Gouverneur van wijlen Z. K. H. PRINS
ALEXANDER, in een aan ons gericht door ons hooggewaardeerd schrijven dato 3 Februari j.1. mede
,,dat het bewuste portret in het jaar 1839 is geteekend door des Generaals Adjudant, den toenmaligen
„Luitenant C. H. G.STEUERWALD, later Luitenant-Generaal en Inspecteur van het wapen. Het portret

„was zeer gelijkend en gaf tevens eene duidelijke voorstelling van den Generaal te paard, zooals men
„hem toen dagelijks zag."

Een photographisch portret (klein formaat) in staande gouden lijst gevat, voorstellende den
Oud-Inspecteur STEUERWALD in Generaalsuniform, wordt in de ,,Historische Verzameling" bewaard.
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OE was het verder bij het leger gesteld sinds de overname van het
commando door Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN,

tot de aanvaarding van het Opperbevel door Z. K. H. DEN PRINS
VAN ORANJE?

Het Besluit van 5 Januari 1831 had daaraan reeds een aan den toestand geëvenredigde indeeling geschonken.

ww

Tengevolge van de algeheele reorganisatie der strijdkrachten werden de beweeg
baarheid grooter en de werkzaamheden van den Generalen Staf minder bezwarend.
Na terugkomst van den beminden Grootmeester bij het Leger te Velde begonnen
I de van hooger hand gegeven directieven voor de verdere organisatie zich van dag tot
dag meer te ontwikkelen, en wel met die kenmerkende orde en juistheid, welke alleen
zaakkennis en rijp overleg in het leven kunnen roepen.
Door onverpoosde oefening, inspectiën en manoeuvres trachtte PRINS FREDERIK
de bestaande gebreken aan te vullen. Hij woekerde met den korten, beschikbaren tijd,
om niet alleen de Linie-troepen, maar vooral de Schutterijen — wier militaire waarde

v^\

wel was vermeerderd tengevolge van de doorgestane vermoeienissen en de geleden
ontberingen gedurende den ruwen winter in de kantonnementen en op de voorposten,
doch aan wier oefening
uit den aard der zaak nog
veel ontbrak — tot voor den oorlog
ö
ö
O

geschikte korpsen te vormen. . . .

Of dit door den PRINS beoogde doel voor alle laatstgenoemde afdeelingen werd
bereikt? Wij vermeenen in de voorafgegane beschouwingen reeds een afdoend antwoord
op deze vraag te hebben gegeven.
In zoo verre de schutterskorpsen in de vestingen en in het kamp van Rijen in
aanraking bleven met de linie-troepen, ontwikkelden zich, op het voorbeeld van deze,
begrippen van tucht en van discipline, ontstond een edele naijver om in geoefendheid
niet bij dezen achter te staan. Die korpsen hebben de linie-troepen geëvenaard, soms
zelfs overtroffen.

Waar zij echter in kleine kantonnementen meer aan zich zelve waren overgelaten,
daar bleven zij achterlijk. Daar kon de schutter onmogelijk soldaat worden. Daar

zijn dan ook feiten van weerspannigheid en indiscipline voorgevallen, die men met den
mantel der liefde heeft bedekt.... Doch dit neemt niet weg, dat algemeen genomen

in de jaren '30 en '31 de Schutterij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens het
Vaderland. Volgaarne laten wij haar daarom den stralenkrans, welke de Augustus-dagen

van laatstgenoemd jaar ook die oud-strijders van '30 en '31 om 't hoofd heeft gevlochten.
Wij willen de laatste zijn om haar die te ontnemen, edoch — de tijden zijn veranderd;

de moderne oorlogvoering stelt hoogere eischen dan voorheen; daarmede hielden wij
rekening in de vorige bladzijden.

DE VOORBEREIDING.

21

OOR de groote troepenvereenigingen in het kanip bij Rijen en elders was bij de
Infanterie de gewenschte eenheid bij alle bewegingen van het wapen ontstaan, en werd
aan de Chefs de gelegenheid verschaft om elkander en hunne onderhoorigen wederzijds
te leeren kennen en beoordeelen.

Aan de eischen, welke men destijds aan het schieten stelde, werd zoowel bij het voetvolk als

bij de schutterij door voortdurende oefening voldaan. Eenige vrijwillige Jagerkorpsen, waaronder vooral
de bekende Jagers van VAN DAM en het Korps Koninklijke Jagers, welke achtereenvolgens met
buksen bewapend waren, ook de Stiidentenkorpsen, muntten hierbij uit.

De kleeding der troepen in het jaar '31 was voor alle onderdeelen zeer goed te noemen; ieder
soldaat was van een compleete veld-uitrusting voorzien.

Om het den soldaat bij het begin van de vijandelijkheden, bij snelle marschen, grooto en

moeilijke bewegingen niet aan munitie te laten ontbreken, had de Chef der Artillerie met bijzondere
zor^ doelmati^re voorzieningen getroffen. Elke soldaat droeg bij zich 50 patronen en 3 vuursteenen,

'

Ö

^

O

O

terwijl elk bataljon werd gevolgd door een zoogenaamde Russische caisson, ieder bevattende 12600
patronen en 1200 vuursteenen. Verder was nog bij elke Divisie een afdeeling van het Groot-ArtillerieReservepark ingedeeld, die hare bewegingen moest volgen, waarbij nog een aanzienlijke hoeveelheid

patronen werd medegevoerd. Xe Breda en s Hertogenbosch stonden bovendien een twintigtal geladen
voertuigen tot aanvulling gereed.

Wa
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AGEN wij reeds in het eerste gedeelte van Deel V-n bij het bespreken van de
scheiding der Noord- en der Zuid-Nederlandsche korpsen, hoe de Cavalerie nagenoeg
geheel werd ontbonden, zoo werden de groote toeloop van vrijwilligers — geenszins
indienstneming van Hannoveraansche en Duitsche vrijwilligers, zooals Belgische en ook andere buitenlandsche schrijvers valschelijk boekstaafden —, rustelooze arbeid bij de depóts, ook de verwachting
en de hoop om zich spoedig met den vijand te meten, enz. evenveel oorzaken, dat de ruiterij in de
maand Augustus 1831 weder met ruim een twintigtal goed uitgeruste, schoon bereden en voltallige
escadrons in het veld kon verschijnen: hierbij gerekend de te Maastricht in garnizoen liggende kurassiers.
Als gevolg van den onvermoeiden ijver bij het Departement van den Grootmeester der Artillerie,
onder leiding van den Generaal-Majoor TRIP, ontbrak het der Artillerie, die wij tot nu op den voet
volgden, noch aan personeel of paarden, noch aan materieel en munitiën. De bij de Divisiën mede

gevoerde reserve-parken, zoomede het Groot-Artillerie-Reservepark brachten bovendien een groote
hoeveelheid munitiën en verwisselstukken mede. Tevens waren in de zuidelijke vestingen munitie
depóts aangelegd, om desnoods aan het Veldleger te worden nagezonden. Achtereenvolgens waren
bij het wapen groote verbeteringen ingevoerd, vooral met betrekking tot de percussie-toestellen (wij
wezen hierop reeds in Deel V-i blz. 203), de brandkogels, de bepakking der munitie als anderszins.

„Voegt men daarbij" — zegt de Generaal-Majoor WÜPPERMANN in zijn reeds door ons
genoemd werk — ,,dat ze geducht werd geoefend onder het oog en de leiding van haren verdienstelijken
Chef, den Kolonel LIST, en dat reeds verscheiden Batterijen zich met roem hadden overladen in de
gevechten van het vorige jaar, dan is het licht te begrijpen, dat zij niet alleen met vertrouwen op

hare kracht weder op het slagveld verscheen, maar dat ook het geheele leger met vertrouwen tot
haar opzag."

Van het Genie-korps (zie Deel V-ii A blz. 150) was aan het Veldleger één compagnie toegevoegd.
De linie- zoowel als de schutterij-bataljons bezaten hunne eigene sappeurs. Benige Genie-officieren
waren toegevoegd aan het Groote Hoofdkwartier; bij elke Infanterie-Divisie was een Kapitein
gedetacheerd.

Het aantal officieren van gezondheid en paardenartsen was in voldoende getale aanwezig.
Een compagnie hospitaal-soldaten was over de verschillende legerafdeelingen verdeeld. Per Bataljon,
per twee escadrons en per Batterij had men een pakzadel met twee gevulde verbandtasschen ontvangen.
Het korps Intendanten was aanmerkelijk uitgebreid. Zoowel in de vestingen als bij de
verschillende groote afdeelingen van het leger waren intendanten gedetacheerd. Het groote
wagenpark was aan het hoofdkwartier toegevoegd. Twee compagnieën transporttrein en één
compagnie werklieden, voorzien van de noodige gereedschappen tot broodbakken en slachten, waren
bij voornoemd park ingedeeld.

Een escadron marechaussee(Zie Deel V-n A blz. 150) was aan het Groote Hoofdkwartier toegevoegd.

I
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EAN PHILIPPE Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN schetst ons, in
zijne

Mémoires", den toestand van het leger in die dagen met enkele woorden.
„Pendant riiiver' — zoo lezen wij — „rarniée s'organisa, ie pays se réveilla au cri

de l'honneur national et indignement compromis par toutes les forfanteries que débitaient les

Beiges; des volontaires accoururent de toutes parts, la garde nationale fut mobilisée et vers Ie printemps
Tarmée se trouva toute nationale et mise sur un pied respectable: dumoins pour autant que cela fut
possible avec des gens aussi peu instruits, aussi peu aguéris que furent nos soldats d'alors.
„Vers cette époque moi aussi je partis pour I'armée avec une batterie d'obusiers et je fus cantonné
dans ie village St. Michiels Gestel; les théories et les exercises nous occupèrent depuis Ie matin jusqu'au
soir, de manière que vers Ie milieu de l'été la batterie se trouvait en état d'entrer en campagne et de
figurer avec honneur devant 1'ennemi.

„C'est ainsi que nous atteignimes Ie mois d'Aout et que nous entrames en campagne . . .

Nog meer algemeen en volledig bespreekt de Generaal-Majoor E. VAN LÖBEN SELS in
zijne interessante ^^Herinneringen uit de maand Augiistns

(Zie Deel V-ii A blz. 128) den

bestaanden toestand en hetgeen aan de komst van den PRINS VAN ORANJE als Opperbevelhebber
bij het ,,Mobile Leger" voorafging. Wij teekenen daaruit het onderstaande aan.
„Alle de nieuw geplaatsten bij het leger te Velde begaven zich met brandend ongeduld naar hunne
bestemming, en ik van mijne zijde was reeds bevreesd van niet tijdig genoeg in Breda aan te zullen komen,
Aldaar ondertusschen wist men evenmin als op andere plaatsen, wat eigenlijk de bedoeling was. Wel

sprak men van groote veroveringsontwerpen, anderen weder van een ophanden zijnde restauratie, tengevolge
waarvan onze vrienden en voormalige ,,Frères du Midi" ons zouden komen verzoeken om toch terug te
komen. Deze laatste geruchten werden eindelijk zoo luidruchtig herhaald, dat ook niemand als het ware
verwonderd was, toen men uit de Belgische Bladen vernam dat te Antwerpen een ontworpene zamenzwering
door de weinige geestkracht van VAN DER SMISSEN was afgekaatst
„In de laatste dagen van April en de eerste van Mei ging Z. K. H. eene inspectiereys maken; deze tocht
met den Generaal TRIP medemakende had ik daardoor het genoegen het gehecle leger te zien, en vecle
oude kennissen te ontmoeten. Ook na deze inspectiereys had men gedacht ecnigc nadere oplossing te
vernemen; dan alles bleef rustig. Men begon zelfs met ernst te spreken van het doen camperen der
Troepen, waartoe de eerste voorbereidende maatregelen op de heide bij Reyen werden getroffen.

„Dagelijks hoorde men bij de aankomst der Nieuwsbladen alle mogelijke vooronderstellingen maken
teneinde daaruit de waarschijnlijke afloop af te leiden. Daarenboven bij het Hoofdkwartier was verveling

eigentlijk de hoofdtrek; en hoe konde het anders? Eene menigte staf- en andere oflicieren, die na ecnigen
tijd daags met de pen gewerkt te hebben, het overige van den dag moesten korten met rijden, wandelen,

eten en drinken. Daarenboven menigeen, die nog nimmer den vijand onder de oogen had gezien en
ook verlangde om even als zijne kameraden hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld, konde een dergelijk

leven niet bevallen. Dit gevoegd bij het volslagen gebrek aan kennis wegens de bedoeling van het gou
vernement en den geheimzinnigen toon, die in alles heerschte, maakt het begrijpelijk dat de gesprekken onder
de jonge lieden van het hoofdkwartier alles behalve gunstig waren betrekkelijk den gang der zaken. Onder
de ouderen, Generaals en Hoofdofficieren, meer door jaren bedaard geworden en met de lessen der

Diplomatie bekend, heerschte ook eene vrij wat bedeesder en omzichtiger toon
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'In de maand Juny was het zonderling de algemeene nieuwsgierigheid te zien, toen de Belgen er ernstig
op bedacht waren om zich door een tweede keus eenen koning te verschaffen. Weldra bleek het dat

LEOPOLD VAN SAKSEN-COBURG de bedoelde persoon was. Dan ook nu was men nog begeeriger te
weten óf deze den zoo versmaden troon zoude aannemen; de eerste tijding uit Engelsche papieren vermeldden dat
hij aan de gemakken van Clermont de voorkeur zoude geven. Met eene zekere opvallende spoed werd deze tijding

verspreid. Daarop alleen afgaande, wilde men nu volstrekt dat de Belgen ons zouden komen aanvallen en dienten
gevolge werden verschillende geheime bevelen uitgevaardigd om gereed te zijn tot oprukken. Dan ook maar al te
spoedig zag men, dat men door deze veronderstelling te goede gedachten van LEOPOLD en van de Belgen had
gehad. De Conferentie, steeds gretig om uit haren neteligen toestand te geraken, deed een nieuw product

harer zorgen voor het geluk van de Nederlanden het licht zien: het tractaat van scheiding in 18 artikelen
werd door LEOPOLD als voorwaarde daargesteld tot zijne aanneming der Belgische troon. Eene rijke
stof voor alle Dagbladlezers! Het vóór en tegen betreffende de waarschijnlijkheid der toetreding van beide
partijen werd dagelijks afgehandeld; dan ook al zeer spoedig meende men uit de toon, welke in het ,,JournaI
de la Haye" dit onderwerp betrekkelijk heerschte, te kunnen afleiden dat ten minsten bij ons aan geen
aannemen gedacht werd, niettegenstaande de Baron O. WESSENBERG voorbedachtelijk uit Londen was
overgekomen om Z. M. hiertoe te bewegen. Toen ondertusschen de aanneming van gezegd tractaat door de
Belgen bekend werd, klom de nieuwsgierigheid ten top. Welke houding zoude nu door het bestuur worden
aangenomen? Zoude hetzelve eindelijk inzien dat de Conferentie ons van erger tot erger bragt? Zoude
hetzelve eindelijk eens voor eigene rekening gaan werken? Alle en zoo veele vragen, welke men elkander
dagelijks deed! Men begon ondertusschen met eenige zekerheid te spreken van de aanstaande komst van Z. M. bij
het leger; ook deze reys vermeende men geschiedde niet zonder groot oogmerk. Behalve toch het voorstellen als
het ware van den PRINS VAN ORANJE aan het leger, zocht men zoo gaarne hierin nog eene bedekte reden.
„Eindelijk ook in de laatste dagen van July kwam Z. M. met den PRINS VAN ORANJE en deszelfs kleinzoonen het leger en de vestingen zien.
„Te Breda, alwaar de KONING alleen door de Militaire autoriteiten ontvangen werd, was door
de stad of burgerij geen vreugdebetoon aan den dag gelegd. De volgende dag had eene Inspectie te Rijen,
daarna te 's Bosch, Liempt en Woensel plaats. Overal werd Z. M. door het leger met uitbundige vreugde

ontvangen; van den PRINS VAN ORANJE werd niet veel opgemerkt; alleenlijk bespeurde men duidelijk
dat ook hij de genegenheid trachtte te winnen. Blijkbaar was zijn verlegenheid te 's Bosch bij het uitreiken
der vaandels aan de schutterij en niet zonder aandoening konde hij dezelve overhandigen.
,,Voor opmerkers viel het zeer in het oog, dat bij elke inspectie door Z. K. H. PRINS FREDERIK
na afloop derzelve aan de verzamelde hoofdofficieren bij de betuiging der tevredenheid van Z. M. tevens
woorden werden toegevoegd, duidelijk eene op handen zijnde hervatting der vijandelijkheden aan den dag
leggende. Ook dit vervulde aller harten met vreugde.

„Te Breda teruggekomen, vertrok Z. M. plotseling naar's Hage; doch ook reeds den 30 July begonnen
zich de geruchten meer en meer te verspreiden, dat de PRINS VAN ORANJE met opneming van het
Opperbevel tevens voor het leger het lang verwachte „Voorwaarts" zoude medebrengen. Den 31- werden
deze geruchten tot zekerheid en met ongeduld werd de avond verbeid. Eindelijk 's nagts ten 12 ure kwam
Z. K. H. in het hoofdkwartier; deze komst was voor mij genoeg om te beseffen dat nu eindelijk aan ons

gelegenheid zoude worden gegeven om aan de Belgen hun verraad te wreken en onze door hun zoo verguisde naam
en krijgsroem te herstellen. Eindelijk zou dan ons trouwe leger toonen, dat het ook met bloed zijn langdurige op
offering wenschte te bezegelen. Grootsch oogenblik! Nimmer als het ware zal ik het zonderlinge gevoel vergeten,
hetwelk mij bezielde, toen ik het rijtuig hoorde rollen, hetwelk ons een nieuwen opperbevelhebber toevoerde.
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ESCHOUWEN wij, alvorens de nieuwe Opperbevelhebber het commando over het leger
gaat aanvaarden, de daaraan voorafgegane gebeurtenissen eenigszins meer van nabij.
Hoogst gedenkwaardig, ook om der gevolgen wille, waren de laatste dagen
der maand Juli van het jaar 1831. Immers, toen KONING WILLEM I op den 23^'^" Juli met den
PRINS VAN ORANJE aan zijn zijde de nabij het kamp van Rijen verzamelde troepen bezocht;
toen twee dagen later aan de op de Woenselsche heide en elders opgestelde legerafdeelingen de eer

te beurt viel van door den KONING te worden geïnspecteerd, was ZIJNE MAJESTEIT getuige
van de geestdrift, welke de Nederlandsche troepen bezielde, nu het oogenblik scheen aangebroken,
dat kracht van wapenen een einde zou maken aan de onredelijke eischen der Belgen, welke beletten

om billijke en rechtmatige voorwaarden tot scheiding tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke gewesten
te erlangen.
In diezelfde uren was ZIJNE MAJESTEIT diep getroffen geworden door de krachtige uiting der

gevoelens, welke de krijgers doortintelde, toen de erfgenaam der kroon, de Held van Vittoria, QuatreBras en Waterloo, die na zijn terugkeer in het Vaderland bij het volk weder de oude sympathie had
teruggevonden, op nieuw in hun midden verscheen.
Verplaatsen wij ons, ten einde die onvergetelijke oogenblikken nog eens in het geheugen
terug te roepen, in gedachten op de Noordbrabantsche heide nabij het tegenwoordige station
Gilze—Rijen.

Op de uitgestrekte vlakte, ongeveer halverwege Breda en Tilburg, tusschen Haansbergen en
de Vijf Eiken, nabij laatstgenoemde spoorweg-halte, lag in een langwerpige ruimte van 1600 Meter
lang, en 300 Meter diep, verdeeld in twaalf wijken voor evenveel Bataljons, het historische kamp
van Rijen, aan de Zuidzijde begrensd door den breeden straatweg Breda—Tilburg—'s Hertogenbosch.
In het laatst der maand Juli van het jaar 1831 voerde de HERTOG BERNHARD VAN
SAKSEN-WEIMAR aldaar het bevel over de Tweede Divisie, die de Eerste Divisie had afgelost.

Een meer dan gewone bedrijvigheid heerschte reeds gedurende eenige dagen in de legerplaats;
allerwege was men begonnen versieringen aan te brengen, want de dag —23Juli — was aangekondigd,
dat KONING WILLEM I zich voor enkele uren aan de staatszorgen zou onttrekken om zich te

midden van zijne legerscharen te begeven, en te Rijen een groote wapenschouwing over het leger
te houden. En toen nu de bepaalde dag aanbrak, was reeds vóór het morgenschot alles in het
kamp druk in de weer ten einde de laatste hand aan de versieringen te loggen, en tooiden allen zich
in feestgewaad. In de kantonnementen waren maatregelen getroffen om de troepen terzelfder ure
van één dag op één punt te vereenigen.

Omstreeks negen uur, terwijl de Koninklijke Standaard in het kamp in top rees ten teeken
van 's KONINGS aankomst klonk het tamboersappèl en verzamelden zich de troepen, ten einde hunne
plaatsen te gaan innemen in de vierkante ruimte, ter overzijde van den straatweg gelegen en voor

de aangekondigde wapenschouw aangewezen; een wacht Lansiers uit Dongen en een afdeeling
Marechaussee zetten de afgebakende ruimte af.
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EEDS hoort men in de verte het tromgeroffel, het schetteren der trompetten en de levendige
krijgsmuziek: voorboden van groote afdeelingen troepen, die uit verschillende richtingen
op de heide aanrukken.

Stafofficieren en ordonnansen rijden af en aan om de korpsen, naar gelang zij aankomen, hunne

plaatsen aan te wijzen. Daar naderen reeds eenige afdeelingen, weldra door andere gevolgd. Aan
het opmarcheeren schijnt geen einde te komen; het geheele Nederlandsche leger schijnt aangewezen
om zich in feestgewaad op één punt saam te trekken. Toch is zulks niet het geval; slechts een
gedeelte, wel is waar een aanzienlijk deel, is naar Rijen opgeroepen. Geen enkel punt van de grenzen
is geheel ontbloot; men had niet vergeten, dat men een gewapenden vijand tegenover zich had.
Eindelijk staan de troepen, ongeveer 20000 man, geschaard in één groot carré, waarvan de
zijde langs welke de KONING zal komen, is opengelaten.
De Eerste Divisie, gecommandeerd door den Luitenant-Generaal Baron VAN GEEN staat op
een lijn voorwaarts van en met den rug gekeerd naar de ten Zuiden van 'den straatweg nabij de
legerplaats gelegen lunetten. Op den rechtervleugel van de Brigade SCHUURMAN is de eere
plaats gegeven aan de vrijwillige Flankeurs der studenten van Groningen en Franeker. De Oranje
banieren

met de Academische versierselen wuiven over hunne hoofden.

Naast hen staan twee

Bataljons Noord- en Zuid-HoIIandsche Schutterij, elk 1000 tot 1200 man sterk, kort geleden
met nieuwe vaandels begiftigd; op den linkervleugel de Afdeeling Grenadiers — onder den Kolonel
Jhr. KLERCK.

Aan de groene Jagers van VAN DAM en aan drie Bataljons Geldersche- en Zuid-Hollandsche
Schutterij zijn plaatsen aangewezen op den rechtervleugel der Tweede Brigade; de 5' Afdeeling bevindt
zich op den linkervleugel.
Op dien vleugel en in loodrechte richting daarop, front makende naar het westen, staat de
Tweede Divisie onder de bevelen van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR, aan wien de ook

als historicus bekende Majoor FRIEDRICH B. Baron VON GAGERN als Chef van den Staf is
toegevoegd. Bij de Brigade DES TOMBE onderscheidt men het Jagerkorps van de Utrechtsche

hoogeschool; bij den Kolonel BAGELAAR — sedert 22 Maart 1831 benoemd tot BrigadeCommandant — de Koninklijke Buksjagers. Het laatste der tien Bataljons Schutterijen vamde 7^^,
de 12^®, de 2^^ en de
Afdeeling, onder den Majoor TEGELAAR, staat op den linkervleugel.
Dit bataljon zou weldra bij Raevels met de PRINSEN VAN NASSAU aan het hoofd, onder de

persoonlijke aanvoering van den HERTOG tegenover den vijand de spits afbijten.
Op een derde linie, tegenover en front makende naar de Eerste Divisie, staan de twaalfponders
en houwitsers der Veld-Batterijen N®. 5^, 6® en 7^* in orde van parade opgesteld; zijwaarts, tien escadrons
ruiterij van den Generaal-Majoor POST en de Batterijen Rijdende Artillerie.
Duizendwerf weerkaatst de stralende Juli-zon in de spiegelblanke kasken en kurassen der schoon

bereden ruiters van BOUWENS en van Kolonel DE GALLIÈRES, in de tweeënvijftig ter plaatse
aanwezige metalen monden der Koninklijke Artillerie.

11

Trompetter der Rijdende Artillerie 1831
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N rustige houding, krijgshaftig van voorkomen, onberispelijk wat tenue en uitrusting
betreft, biedt de talrijke krijgsmacht, in onafzienbare gelederen geschaard met haar talrijke,
ongeduldig snuivende paarden, een trotschen aanblik, welke een dichter dier dagen
vertolkte door de woorden:

Daar staat het dat leger; daar staat zij, die macht
Van strijders, verbroederd met Vorsten;
Met Hoofden vol kunde, met armen vol kracht
En vrijheid en moed in de borsten.

Daar staat ze strijdvaardig, en blikt voor het oog
Van 't starend Euroop' als Callisto omhoog.

DE WAPENSCHOUWING OP 23 JULT 183I.

29

AUWLIJKS hebben de troepen hunne standplaatsen ingenomen, óf het Wilhelmus begroet
PRINS FREDERIK, die gevolgd door den Chef van den Generalen Staf, den LuitenantGeneraal Baron DE CONSTANT REBECQUE en tal van andere officieren, het
commando van den Luitenant-Generaal Baron VAN GEEN komt overnemen.

Met voldoening ziet de PRINS de troepen in onbewegelijke houding voor zich geschaard: het
resultaat eener inspanning van vele maanden, hetwelk hij zoo aanstonds aan zijnen Koninklijken
Vader en aan zijn ouderen broeder zal toonen.

Aanvankelijk was het 's KONINGS voornemen geweest om alleen naar Breda te komen; dan,
PRINS FREDERIK had aan ZIJNE MAJESTEIT voorgesteld zich door den KROONPRINS te laten
vergezellen. Op een hartelijke ontvangst zijnerzijds bij het leger was zijn algeheele hoop gevestigd.
Die hoop zou worden verwezenlijkt. Het vrelkom door de troepen toegeroepen aan zijn geliefden
broeder den PRINS VAN ORANJE,"zou leiden tot de vervulling van FREDERIKS vurigsten wensch,

n.1. dat niet hij, maar de erfgenaam van den troon, de latere KONING, aan het hoofd der leger
scharen het zwaard zou ontblooten en het leger zou leiden, nadat het ,,Voorwaarts" ware uitgesproken.
Slechts kort heeft PRINS FREDERIK de in orde van parade geschaarde troepen overzien en

zich overtuigd, dat alles behoorlijk is geregeld, als een stofwolk ter rechterzijde 's KONINGS komst
op de parade-plaats aankondigt.

Naast den KONING, gezeten op een schimmel, rijdt de PRINS VAN ORANJE, onmiddellijk

gevolgd door zijn drie zonen. Omgeven door een luisterrijken staf te paard, worden de zes VORSTEN
VAN NASSAU gevolgd door PRINSES FREDERIK in droschki, vergezeld door de Grootmeesteresse
van Haar Huis, de echtgenoote van den Generaal DE CONSTANT REBECQUE, en hare dochter.
Nauwlijks is de KONING in het gezicht óf de welkomstgroet, enkele oogenblikken geleden
door duizende toeschouwers aan PRINS FREDERIK gebracht, een oorverdoovend hoera \ wordt
driewerf herhaald en vermengd met; ,,leve de KONING!" Die kreet zal zoo aanstonds ook door de
troepen als één man worden aangeheven.

Reeds waren de eerste geruchten van 's KONINGS komst door hen begroet als het teeken,
dat het oogenblik naderde, waarop Noord-Nederland zou bewijzen aan de heethoofden te Brussel,
hoezeer zij ongelijk hadden, toen zij in dolle omwentelingsdrift de Hollanders het lafhartigste volk der
aarde scholden. Nu dit oogenblik was aangebroken, begreep men instinctmatig, dat HoogstDeszelfs
komst het sein was tot ongewone gebeurtenissen, dat er een einde te voorzien was aan den tijd
van afwachten en voorbereiden

4.
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ONINGS nadering werkt op allen als een tooverslag. De harten kloppen sneller, geestdrift
vaart door alle troepen.
Als PRINS FREDERIK den KONING te gemoet rijdt, wordt het reeds moeilijk
om de stilte in de gelederen te bewaren. De Opperbevelhebber buigt het zwaard voor zijn Koninklijken
Vader. In de gewapende rijen begint het te ruischen, maar nog overstemmen tamboers en trompet
geschal het toenemende gewoel. Nauwlijks is echter de KONING met de PRINSEN op den uitersten
rechtervleugel de Flank-compagnie der Groningsche Studenten genaderd, het hoofd voor het vaandel
ontblootende, óf een donderend ,,Leve de KONING!Leve de PRINS VAN ORANJE! Leve de PRINSEN!"
gaat op, plant zich langs de geheele linie voort, en klinkt opwaarts als één machtig akkoord uit duizende kelen.
Onze teekening, door den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT ontworpen, brengt dit
onvergetelijke oogenblik in levendige herinnering.
Onvergetelijk voorzeker was het voor allen, die daarvan getuigen waren!
Door de spontane uiting toch dier juichende en tot geestdrift vervoerde krijgsschaar had de
PRINS VAN ORANJE met één slag de toegenegenheid van het leger teruggewonnen. Wie onzer
zal het onder de gegeven omstandigheden niet aan de brave krijgers vergeven, als zij ditmaal hun plicht
verzaakten door onder de wapenen door luide teekenen van hunne goedkeuring te doen blijken?
Volgen wij den Vorstelijken stoet.

Onder het ruischen der Vaderlandsche melodiën rijdt de KONING, door de PRINSEN gevolgd,
langs de onafzienbare rijen. Waar hij voorbijgaat, dddr vonkelen de oogen van geestdrift en van zelf
vertrouwen, welke gevoelens zich herhaalde malen uiten in den kreet van „ Voorwaarts — Voorwaarts/"

Als de oude soldaten hun vroegeren Veldheer, die hen te Quatre-Bras en Waterloo ter overwinm'ng
heeft geleid, met zijn kalm en vriendelijk gelaat weer mogen aanschouwen, fluisteren zij elkander
veelbeteekenend toe:
zs nog dezelfde!''

Na de troepen te voet komt de beurt aan de Cavalerie en aan de Artillerie, welke korpsen
met schetterende fanfaren de verschuldigde eerbewijzen ver doen weerklinken, om door den KONING te

worden geïnspecteerd. Als ZIJNE MAJESTEIT ook langs hunne liniën is gereden, zal er op HoogstDeszelfs last worden gedefileerd. Binnen weinige oogenblikken is een breede en dichte colonne geformeerd.
KONING WILLEM met zijn schitterenden Staf neemt plaats op een eenigszins verheven punt en
onder het spelen van krachtige, verheffende krijgsmarschen zet de colonne zich in beweging.
Aan het hoofd rijdt PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN.

Dédr nadert het hoofd van de colonne den KONING. De muziek stelt zich door een zwenking
tegenover den VORST en gaat voort hare opwekkende tonen te doen hooren. De PRINS vóór

zijnen Koninklijken Vader genaderd, laat eerbiedig de punt van den degen zaklcen, het teeken van

algeheele toewijding aan den persoon, aan wien men zich ten volle geeft, en stelt zich in sierlijken
en vluggen galop ter rechterzijde van den KONING, 's PRINSEN gelaat teekent dezelfde voldoening
als daareven, nu hij ten tweeden male aan zijn Vader en aan zijn ouderen broeder de breede scharen

mag toonen, die zich in onberispelijke, stramme houding over het heideveld voortbewegen.

m
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KONING WILLEM I op 23 Juli 1S31 in het kamp van Rijen.
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ANG, zeer lang duurt het eer al de troepen zijn voorbij getrokken, maar niemand wordt

het aantrekkelijke schouwspel moede. De belangstelling verdubbelt, als door de Cavalerie
en de Rijdende Artillerie het defileeren in versnelden gang wordt herhaald.

Nadat de Rijders aan het oog zijn onttrokken, verlaat de KONING, niet zichtbaar
afgemat, door PRINS FREDERIK en den Staf gevolgd, de paradeplaats. Een luid hoera! „Leve
de KONING r doet zich andermaal uit duizende monden hooren en de echo daarvan weerklinkt nog,
als de stoet reeds uit het gezicht is geraakt.
In het Paviljoen van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR, vóór hetwelk de Utrechtsche

Studenten en de Koninklijke Jagers als eerewacht waren opgesteld, voerde de KONING een kort

maar hoogst belangrijk gesprek met PRINS FREDERIK. Niemand was daarvan getuige. ZIJNE
MAJESTEIT gebruikte het middagmaal in het hoofdkwartier, alwaar in eenige tenten tafels voor een
honderdtal gasten waren aangericht. Alvorens de VORST het kamp verliet, inspecteerde ZIJNE MAJESTEIT
nogmaals voornoemde compagnieën en sprak evenals de PRINSEN verscheidene Jagers aan; daarna
vertrok ZIJNE MAJESTEIT te zes ure met den PRINS VAN ORANJE en gevolg naar 's Hertogenbosch,
weldra door PRINS FREDERIK gevolgd. PRINSES FREDERIK en hare dames keerden op hetzelfde
uur onder geleide van den Generaal DE CONSTANT naar Breda terug.
Vóór zijn vertrek riep PRINS FREDERIK de tegenwoordig zijnde Generaals en Hoofdofficieren
vóór het Paviljoen des HERTOGS VAN SAKSEN-WEIMAR te samen. In het midden staande,

deelde Z. K. H. mede, dat ZIJNE MAJESTEIT uiterst tevreden was geweest over de goede houdingder troepen, in het bijzonder over de aan den dag gelegde geestdrift en de menigvuldige
bewijzen van liefde, trouw en gehechtheid door den KONING in den morgen van dien dag ontvangen.
^^Het tijdstip is misschien zeer nabije Mijne Heere7if' — vervolgde de PRINS —^^dat ZIJNE
^^MAJESTEIT reke^iing zal snoeten houden mei die geestdrift eii mei dat verla7igen^ om den vijand
^^07ider de oogen te zien^ ten einde^ met het zwaard ifi de vuist^ de rechteji va7i Oud-Nederla7id te doen

^gelden^ terwijl ZIJNE MAJESTEIT er op vertrouzvt^ op dc7i dag, wamteer dat zwaard moet wordefi
getrokken, gelijke beivijzen vayi liefde en trouw bij het leger te zullen aa7itrejfc7il
Grooten indruk maakten deze enkele volzinnen. De oudste der aanwezigen — Generaal Baron

VAN GEEN —- nam het woord en dankte den PRINS namens de tegenwoordig zijnde officieren voor de
vleiende getuigenis van wege den KONING, met geestdrift daar bij voegende ; ,,Dat 's KONINGS vcrwach„ting niet bedrogen zal worden. Eerbiedig verzoeken wij Uwe Hoogheid, de tolk te zijn der gevoelens van het
„leger bij ZIJNE MAJESTEIT, dat allen, den eenmaal afgelegden eed indachtig, zich nogmaals in deze

„plechtige ure aan hun KONING en het Vaderland toewijden. Allen gereed om ons bloed voor hem te
„storten, kan Uwe Koninklijke Hoogheid aan den KONING en aan het geheele Vaderland verzekeren,

„dat geen duim gronds zal verloren gaan, zonder door ons bloed te worden verkocht. Dit zweren wij!"
Met ontbloote hoofden en opgestoken handen werd die eed ook door alle aanwezigen uitge

sproken. Daar buiten werd zij door honderden gehoord, weldra door duizenden herhaald: als een

electrische vonk liep zij tot aan de uiterste hoeken der legerplaats en daarbuiten.
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OOR Zijn gevoel overstelpt, vermocht de PRINS niet dadelijk te antwoorden. Zich
spoedig herstellende en den Generaal VAN GEEN de hand drukkende, voegde Z. K. H.
hem de woorden toe: ^^Het doet vtij leed dat ZIJNE MAJESTEIT geen getuige kon zijn

jymn dit tafereel; ik zal niet verzuimen den KONING nog heden avond deelgenoot daarvan te makenl
PRINS FREDERIK verliet de legerplaats en spoedde zich naar den KONING.
In den morgen van den dag, volgende op dien waarop KONING WILLEM I te s Hertogenbosch
was aangekomen, hield ZIJNE MAJESTEIT aldaar inspectie over het garnizoen en bezichtigde de vesting
werken, alsmede de voor Crêvecoeur gestationneerde Divisie-kanonneerbooten. Dienzelfden middag
verscheen de KROONPRINS in de uniform van Kolonel-Generaal der Schutterijen op de esplanade,
alwaar de Schutterijen uit Amsterdam en den Bosch HoogstDeszelfs komst verbeidden, ten einde
de voor hen bestemde vaandels te ontvangen.
Met een hartelijke toespraak werden aan de beide korpsen de standaarden door Zijne Koninklijke
Hoogheid uitgereikt.

Maandag 25 Juli inspecteerde de KONING de Reserve-Divisie op de heide bij Best; den volgenden
morgen hield ZIJNE MAJESTEIT op de Woenselsche heide nabij Eindhoven een revue over het nog
niet door hem bezochte gedeelte van het leger. Bij beide gelegenheden uitte zich even als elders de

algemeene geestdrift en bleek het verlangen naar den strijd op de meest ondubbelzinnige wijze.
Nog in den avond van 26 Juli, des namiddags te zes uur, keerde de KONING te Breda terug,
gebruikte het middagmaal bij PRINS FREDERIK, en besprak na tafel met den Opperbevelhebber
breedvoerig de gebeurtenissen der laatste dagen." Welken indruk deze op ZIJNE MAJESTEIT hadden

gemaakt, bewees de volgende door PRINS FREDERIK op 's KONINGS last uitgevaardigde
No. 10.

y^Dagorder voor het leger te velde.

yyllet is voor mij een aangename plichty op last des KONINGS aan de troepen van het
legery die ZIJNE MAJESTEIT dezer dagen heeft gezieiiy HoogstDeszelfs bijzondere tevreden
heid te kennen te geven over hunne goede houding en voorkomen. Groot was hetgenoegen dat

de KONING ondervonden heeft door op onderscheidene ondubbelzinnige wijzeUy de overtuigendste
bewijzen te ontvangen van den uitmuntenden geesty die u allen bezielt.
yyüe KONING gevoelde zich gelukkig bij het zien van die moedige strijderSy die reeds
bewijzen gaveUy hoe zij bloed en feven voor KONING en Vaderland veil hebben; bij het
aanschouwen der vrijwilligerSy die in het oogenblik des gevcuirs de wapenen aangordden; van
die schutterijen, die allen zijne roepstem met geestdrift volgden;jay bij de tegenwoordigheid
van u allen, die sedert zoo vele maanden aan de grenzen van Oud-Nederland staaty met

edele volharding en opofferingen uw lot draagty terwijl gij niets vuriger wenschty da7i met de
- wapene7i in de hand den vijand te tooneUy welke gevoelens in uwen boezem kloppe^iy wat vertroitwen
gij stelt op de Voorzienigheid en m de rechtvaardige zaaky die u te wapen deed snelle^t.
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^^Daarom is de KONING op het imiigst overt^iigd^ dat als het lot der wapenen de zaak
van Nederland beslissen moet^ gij dan mei die edele geestdrift^ die gij van het eerste oogenblik
af aan den dag legdet^ met eenen overivinningspellenden moed^ met die 07i'mrikbare tromv^ die mv
eigendo7n is^ den vijand onder de ooge^i zult treden^ wddrhee^t dan ook de stem des KONINGS
€71 het belang des Vaderlands u mogen roepen,
KONING zveet het^ dat u die dag zvelkom zonde ivezen,, zvaarop het bevel vazi

,^Voorwaarts door uwe gelederen mocht dringen en gij oztder den zegeii van dien God,, die
Nederlaztd eyt zijn Koyimklijk Htds zoo dikwijls uit kommervoUe7i toestazid redde^ ee7i
strijd zoudt voere7i,, die aan de jaarboeken va7i Neerla7id's alonden roem nieznve bladzijde7i
voegen moet,

,,,,Hoofdkwartier Breda^ de7i

fnli i8gi.
(get.) FREDERIKr

Wat er verder in den avond van den 26^^^" Juli tusschen den KONING en zijn Opperbevelhebber
werd besproken, vinden wij uitvoerig beschreven in de reeds in den aanhef door ons aangehaalde
„Gids"-studie van den Kolonel F. DE BAS ,,^Twee wapenschouwingen in 1831." Wij vermeenen
hiernaar te mogen verwijzen. Ook voor meerdere bijzonderheden, de door ons geschetste gebeurtenissen
betreffende, zij het ons vergund de aandacht op dit belangrijke geschrift te vestigen.
Hier zij alleen nog vermeld, dat in den avond van 27 Juli vóór 's KONINGS vertrek met den

PRINS VAN ORANJE naar s Gravenhage — een gevolg van het antwoord der Londensche Conferentie
van den 25®^^" t. v. op 's KONINGS vertoog tegen de 18 Artikelen — ZIJNE MAJESTEIT aan PRINS
FREDERIK ,,in tegenwoordigheid van zijn oudsten broeder het lang verwachte en toch nog verrassende
„bevel gaf, om wanneer het laatste nog uit Londen verwachte antwoord niet bevredigend luidde,

„zich gereed te houden om onmiddellijk den veldtocht te openen". Aan Generaal CHASSÉ zou
te gelijkertijd de last worden verstrekt om den wapenstilstand aan den Belgischen Generaal DE TABOR
op te zeggen. Verder, dat ZIJNE MAJPISTEIT DE KONING vertrok onder den vollen indruk

van de opoffering, welke PRINS FREDERIK zijn Koninklijken Vader had aangeboden, n.1. ,,om hem
,,als Tweeden bevelhebber toe te voegen aan den PRINS VAN ORANJE, ten einde dien ouderen
„broeder met zijn kennis betreffende het leger en de bevelhebbers ter zijde te staan."
Twee dagen na het vertrek der Vorstelijke personen uit 's Hertogenbosch, op 29 Juli,

bevatte de Staats-Courant het Koninklijk Besluit, waarbij ,,aan den PRINS VAN ORANJE het Opper
bevel over de krijgsmacht werd opgedragen, met uitnoodiging om zich onverwijld aan het hoofd van
het leger te stellen, zullende „PRINS FREDERIK, Admiraal en Kolonel-Generaal, den PRINS VAN

„ORANJE in diens Commando behulpzaam zijn." Twee dagen later, den

Augustus, ongeveer

één uur na middernacht, kwam de KROONPRINS in het hoofdkwartier te Breda aan met het bevel des

KONINGS om op den 2^^" d. a. v., den veertienden verjaardag van 's KONINGS tweeden kleinzoon
WILLEM ALEXANDER, den veldtocht te openen.
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RINS FREDERIK's innigste wensch was vervuld: zijn oudere broeder was als Opper
bevelhebber van het Noorden tegen het Zuiden aangewezen. Gedreven door dat hoogere
gevoel van plicht en trouw, dat onzen onvergetelijken Grootmeester zijn geheele leven
heeft bezield, had hij het edelste offer van zelfverloochening aan de Natie gebracht, toen hij even als
in Mei 1815 in Zuid-Nederland, den bereids opgeheven Veldheersstaf overgafaan den PRINS VAN ORANJE.
Hartelijk was de ontvangst geweest, die de PRINS aan den nieuwen Opperbevelhebber had bereid.
Niettegenstaande het vergevorderde uur waren zij daarna nog aan den arbeid getogen om de
meest dringende zaken af te doen. Aan den Generaal DE CONSTANT, die alleen bij de eerste
ontmoeting tegenwoordig was geweest, had de KROONPRINS, behalve de reeds vermelde lastgeving,
het Koninklijk Besluit overhandigd, waarbij op Zondag i Augustus een bededag werd uitgeschreven
om Gods zegen over de vaderlandsche wapenen af te smeeken; verder nog drie dagorders.
De eerste, de kennisgeving zijner aankomst en benoeming behelzende, door PRINS FREDERIK
onderteekend en die op i Augustus bekend werd gemaakt, luidde als volgt:
No. 12.

.^.^Dagorder voor het leger te velde.
^.,Aan het leger wordt bekend gemaakt^ dat het aa^t ZIJNE MAJESTEIT DEN
KONING behaagd hecft^ bij Besluit van de^i 29®^^" Juli 1831 No. 3, aan Z. K. H. DEN

PRINS VAN ORANJE het opperbevel over de krijgsmacht op te dragen.^ met 2iitnoodigi7tg
zich onverwijld aan het hoofd van het leger ie stellen^ zullende Z. K. H. PRINS

FREDERIK^ Admiraal efi Kolonel-Generaal DEN PRINS VAN ORANJE in het
ivaarnemen van zij^i conmmido behulpzaam wezen. Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE
alhier aa?igeko7nen zijjide^ heeft het opperbevel van het leger te velde heden aanvaard.
^.Hoofdkzvartier Breda, den i^teu Augustus 1831.
fwas get.) FREDERIK:'

In de tweede dagorder richtte de PRINS VAN ORANJE sinds October 1830 weder het
woord tot het leger, daarmede zijdelings tot de geheele natie. Alle twijfel omtrent 's KONINGS
voornemens werd hierdoor opgeheven.

De order, door ordonnansen naar alle windstreken van Noordbrabant overgebracht, bevatte:
No. i^.

„Dagorder voor het leger ie velde.

„Door de7i zvil van mijnen Vader en Koning geroepen om het bevel over zijfi leger te
voeren, stel ik mij aan uw hoofd op den dag, zvaarop het woord „VoorzvaartsF door hem is

uitgesproke7i. De bewijzen van liefde en trouw, welke gij reeds aan den Koning en aan het
Vaderla7td hebt gegcvejt, en die den volkeren van Europa tot het schoonste voorbeeld strekken,
waarborgen mij ook de dapperheid, zvelke gij zult ten toon spreiden op het slagveld, dat 07is
wellicht bmnen tveinige dage^t ten strijde wacht voor de ware belangen van het Vaderland en tot
het verkrijgen van voordeelige voortvaarden eener afscheidmg van degewesten, die zich onttrokkcti

hebben aatt de regeering van dienzelfden Vorst, voor welken wij bereid zijh ons leveti eti onze
dierbaarste belange^i ten offer te breiigett.
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,^Maar bij hei 7ieine7i va7i ioevhicht tot de wapetmi sluit de KONING^ die een waar

vader zijner onderda7ien is^ geensziiis den weg der 07iderhandeli)ige7i^ hoezeer deze tot dusverre
zoo vruchteloos beproefd zijfi; zij7ie gevol77iachtigde7i bij de Co7ifere7itie te Lo7ide7i Z7ille77

aldaar bij voortduri7ig de rechte7t der ?iatie blijve7i voorstaa7i.
^fVat 77tij betreft, ik gevoel al het geivicht va7i de eervolle taak inij door den KONING
opgedragen; zij zal ongetwijfeld voor ittij verlicht ivorde7i doo-r 7iwe7i inoed^ waarop ik met
vertromve7i reke7i bij de heri7mering aan de dapperheid van zoo vele 07ide zvape7ibrocdcrs van

alle ra7tgen, die ik 7iog in de gelederen zie^ e7i aa7i de geschiede7iis^ welke 77iij leei't^ wat het
Vaderland van de edele pogingen va7i deszeifs scJmtterije7i e7i vrijivilligers niag venvachte7i.
^^Na Quai7'e Bras en Waterloo hebbe7i wij 07is niet 77i.ecr i7i gelijke beirekki7ige7i bevo7idc)i

als die^ welke 07is tha7ts vereenige7i\ in dat tijdsverloop hebben er vele gezaichtige^ meestal
gelukkige, doch sedert een jaar raizipspoedige omsta7idigheden voor 07is Vaderhmd plaats gehad,
„Mijne plichten e7i de zvil des KONINGS hebben znij gei'oepcn 07n een zoerkelijk deel
aan de laatste staatktmdige gebe7irtenisse7i in Nederlaiid te neiïmi; al mijne daden, ivoordcii
en bedoelingen hadden destijds eeniglijk ten oogmerk 0711 vaii het Koninkrijk die 07iheilen af
te weren, welke het te voorzien was, dat hetzelve konde7i treffe7i en tvelke zvij tcge7iwoordioalleji 07idervinden. Daar de i}uddele7i, met zulk ee7i oog}?ierk door 7nij aa7igewend, gec7ie
gunstige uitkoiizst hebbeji opgeleverd, znoet ik zelf gelooven, dat ik 7)iij in de keuze dier
middele7i heb bedroge7i.
„De drijfveeren, die mij bezielden, waren i7ittisschen van den Z7nvcrstcn aard. Thans

hoop ik tl, niet het zwaard itt de hand te overtuigen, dat het bloed der Nassatis nog in mijtie
aderett vloeit e7t dat gee7i offer 77iij te zwaar zal zijn 07n het geluk te verzckere7i van dien gcbooriegro7id,voor welks 07iafhankelijkheid onze voof'oudcrs zoo dikwerf met een gcwenschfen uitslag
legermachtefi besirede7i, die de hu7me verre i7i getal, 7naar geoiszins in moed te boven gingen.
„Hoofdkwartier Breda, de7i

Augusins 1831.
(was get.) WILLEM, PRINS VAN ORANJEI

Bij dit stuk, dat in het geheele land groote tevredenheid wekte, was een tweede gevoegd,
waarbij het leger aan de oorlogsgebruiken en de krijgstucht werd herinnerd en hetwelk de
woorden behelsde:

H-

„Dagorder voor het leger te velde.

„Bij het betrede7i va7i deii grond door den opstand aan het zoettig gezag o7iltrokken, i'cken

tk het 7nij tot eeji eersten plicht, het Vadei'landsch leger te Iierinncre7i, dat gcene zucht tot
verovert7ige7i 07is doet voorwaa7'ts trekke}i, daar wij niets anders bedoelen, dan ovcreenkomstio-

de door Neerlands KONING voor geheel Eu7'opa opengelegde staatkunde, die voorwaardeii
van scheidmg tusschen Holland en Belgic te verzekeren, welke door de bemiddelende 7?ioge}id'
heden als billijk zijii erkend.
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^^Geenc ivraakzncht gaat dus onze legerspiis vooruit; den vreedzamen ingezetenen zeggen
wij veiligheid eji bescherming^ den zoelgezinde?i ondersteuning toe. Noord-Nederland (getuige
der Belgen vroegere welvaart!) is nooit hun vijand geweest en ook nu niet, nu het zich na
vruchteloos alle middelen van vergelijk beproefd te hebbent, genoodzaakt vindt Gods beslissing
tusschen hen en ons in te roepen.

„ Verivart het goede gedeelte des volks geenszins met diegenen, die zich eigeftmagtig tot
zijne bestuurders hebben opgeworpen; wij komen om hun en ons zeiven den vrede weder te geven
en die verstandhouding te herstellen, Z07ider welke, 7ioch voor Noord-7ioch voor Ztiid-Nederland
immer r7ist, geluk of bloei mogelijk zijn en om die versta7idhotiding voor de toekoi7tst op
07vwa7ikelbare gro7idslage7i te vestigen.
„Wapenbroeders! ik reke7i daaro7n op uwe krijgstucht niet 77iinder dan op uwen moed;

beider veree7iigi7ig 7}toet het ke7i7}ierk zij7i van dat echt Vaderla7idsche leger, waarover ik trotsch

bc7i het bevel te voeren. Ik zal die krijgstucht des te nauwgezetter 07iderhouden, daar ik met
de meeste zorg i7i al uw behoefte7t zal trachtefi te voorzieii.
„De militaire auto7dteitc7i van allc7i ra7ig znlle7i gehoudeyi wezen 077t de klachten der ifvwoners
te hoore7i; zoodra de feite7i, die aan de manschappe7i onder h%inne orders te laste worden gelegd,
betveze7i zullc7t zij7i, zal 77ie7i de schuldige7i straffeti naar alle gestrefigheid der krijgswetten.
„Hoofdkzvariier Breda, dezi

Azigustus 1831.
(was gei.) WILLEM, PRINS VAN ORANfEi'

Na lezing der verschillende orders onderwierp de Chef van den Generalen Staf, naar aanleiding
van het reeds vastgestelde operatie-plan, de gereed liggende marschregeling voor de Divisiën en de
Korpsen op 2 Augustus aan de goedkeuring van den nieuwen Opperbevelhebber. De KROONPRINS
onderteekende alle stukken en begaf zich daarna, even als zijn broeder, ter ruste.
De Generaal DE CONSTANT bleef nog aan het werk om te zorgen voor de verzending der
noodige bevelen, waarvan eenige binnen twaalf uur hunne bestemming moesten bereiken. Er waren
toen reeds maatregelen genomen om de troepen voor twee dagen van levensmiddelen te voorzien*,
ook waren op 31 Juli verschillende onderdeden der Derde Divisie nader bij het gros aangetrokken
of in de richting van de grenzen vooruitgeschoven. Men had daarbij het gerucht verspreid, dat die
maatregelen slechts ten doel hadden om de Tweede Divisie in het kamp bij Rijen te doen omwisselen
met de Derde Divisie.

's Namiddags van den
Augustus, omstreeks drie uur, vertrok Graaf VAN DER GOLTZ
naar Eindhoven om de marschorders over te brengen aan de zich nog daar bevindende troepen.
„Zoo was dan het einde van het geduldig afwachten voorbij" — zegt de Generaal-Majoor
WUPPERMANN— ,,niet langer zou de praat der Diplomaten den Nederlandschen soldaat beletten
zich op de tegenpartij te werpen; thans zou bewezen worden of stokken en klompen voldoende waren
om hem over de grenzen terug te drijven"
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ROOT was de geestdrift, die de woorden van den Opperbevelhebber allereerst in het kamp
van Rijen teweegbrachten. De korte maar krachtige taal, die de HERTOG VAN
SAKSEN-WEIMAR naar aanleiding van de ontvangen dagorders, tot de strijders richtte,
deed de geestdrift ten top stijgen. Des HERTOG's welsprekende woorden luidden als volgt:
No. 8.

^^Dagorder voor de Tweede Divisie.

^.^Koning en Vaderland lateyi den door Uzoo langgeivenschien roep van „ Voorwaarts Wiooren.
Vaderlajid en geheel Europa hebbeji de ooge^i op U gevestigd. Als overwijinaars
wordt gij terugverwacht en deze hoop zal niet teleurgesteld worden.

„ Vermoeienissen wachten U\ draagt ze zonder klagen. Gij zultgezmren ontmoeten., die de

besten van uw volk met U zullen deelett! Met de gevarezi groeit de eer^ en hare stem heeft
nooit te vergeefs aan hei oor van een bravezi Hollander geklozikr.n. .,yVoorzvaarts
.,^Kamp bij Rijen, den
Atigustus 1831.

De Luitenant-Generaal commandeerende de Tzveede Divisie Infanterie
{toas get.) VAN SAXE-WEIMAR:'

's Namiddags bezocht ORANJE, op een volbloed gezeten en door zijn geheelen Staf gevolgd, de
legerplaats, en maakte, nu in persoon, aan de troepen bekend, dat de KONING,Zijn Vader, het bevel tot
het vooi-waarts rukken gegeven en aan hem het Opperbevel over het gansche leger opgedragen had.
Op nieuw openbaarde zich een onbeschrijfelijke geestdrift. Allen juichten dat het uur geslagen was,
waarop zij met de wapens in de vuist, blijken zouden kunnen geven van hunne vaderlandsliefde en
van hunne onwankelbare trouw. Met volle vertrouwen schaarde men zich om den geliefden VORST:

nu weder zoo innig met het leger saam verbonden.

Onder de rijen der verzamelde krijgers bemerkte de KROONPRINS vele oude krijgsmakkers.
Dezen en genen de hand drukkende, zeide Z. K. H., hoe hij vooral op hen rekende.

Aan de ofHcieren der Schutterij gaf hij de verzekering, dat men geene veroveringen wilde
maken of België herwinnen, doch slechts een eervollen vrede verwerven.
Daarna had de PRINS een kort onderhoud met den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR cn

zijn Chef van den Staf. Vervolgens keerde Z. K. H. in snellen gang naar het Hoofdkwartier terug.
Hier wachtten eenige Generaals, Hoofd- en andere Officieren HoogstDeszelfs terugkomst af ten
einde aan Z. K. H. in zijne nieuwe betrekking te worden voorgesteld. Klein was het vertrek^ dat
zelfs allen niet kon bevatten; maar groot was de indruk, die 's PRINSEN gevleugelde woorden, daar
uitgesproken, op de aanwezigen achterliet.
.,f¥at ik in mijne Dagorder van dezen morgen gezegd heb^ zijn de gevoelens van mijn hart: ik

hoop daarvan op het slagveld te doen blijken. — Ons Vaderland verkeert in inociiijke omstandigheden,
het heeft dappere mannen noodig. — Met God moet onze rechtvaardige zaak overwinnen. — Vertrouwen
"o^ij op God, Mijne Heeren. — Ik reken op het leger: het kazi stellig op mij rekenezl . . . —
zoo sprak de VORST,
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IEMAND bleef bij het hooren dezer uit het hart gesproken woorden gevoelloos. Zij
vonden weerklank in ieders gemoed.
Geheel onder den indruk van 's PRINSEN woorden, was het leger bereid Oranje
te volgen. In den avond van den eersten Augustus 1831 weerklonk langs de voorposten van Sluis en
Kadzand, aan de Schelde tot aan de Maas de oud-Hollandsche leuze: ,,Voorwaarts met God voor

„Vaderland en Oranje."
De teerling was geworpen, de veldtocht geopend. De staatkundige onderhandelingen zouden
met de wapenen worden voortgezet. Snel moest er gehandeld worden, alvorens vreemde legers
tusschenbeide konden komen.

Op den tweeden Augustus des voormiddags te negen uur reed de PRINS VAN ORANJE, met
PRINS FREDERIK aan zijne zijde en door zijn Staf gevolgd, den weg op door het dorp Ginneken
rechtstreeks naar de Belgische grenzen.
Ingevolge de door Z. K. H. gegeven bevelen braken de troependeelen der Eerste Divisie dien
zelfden dag vroegtijdig op uit hunne kantonnementen en verzamelden zich te . . .
Alvorens wij het aanvallende leger over de grenzen volgen, moeten wij nog nagaan wat in de
Zuidelijke gewesten na de legersplitsing van Noord en Zuid op het gebied der leger-organisatie was
tot stand gekomen, en behooren wij ook kennis te maken men het operatie-tooneel.

1

DE BELGISCHE STRIJDKRACHTEN.

41

N tegenstelling niet Nederland, alwaar een leger was saamgetrokken en aan
bekwame handen toevertrouwd, dat iederen dag aan sterkte en oefening

had gewonnen, lieten België's regenten den tijd tot samenstelling van een

goede en sterke krijgsmacht, waarvoor de hoogste noodzakelijkheid bestond, ongebruikt
voorbijgaan. „Men sliep in de Zuidelijke gewesten op de behaalde voordeden iii;
men vermeende niets meer van Holland te vreezen te hebben" — aldus GeneraalMajoor KNOOP.

„Uorganisation militaire" — zegt Kolonel ROUEN in zijn werk armee Beige.
Exposé historiqne de so?t organisaiion' pag. 549 — „qui aurait dü faire la constante
préoccüpation du gouvernement provisoire, fut ce dont il s'occupa Ie moins. L'opinion
publique cependant ne cessa d'aiguillonner Ie gouvernement a ce sujet. Le plus simple
raisonnement aurait dü convaincre que la question se réduisait avant teut a savoir si l'on aurait
une armée ou non. Avec une armée forte, bien disciplinée, bien commandéc, le parti national

serait resté maitre de l'ordre public a Initérieur et, en cas de reprise des hostilités, il pouvait

porter la guerre sur le territoire hollandais et il augmentait son infliience sur la conférence."

Blijkt het uit de hier aangehaalde woorden alleszins, dat Belgie's Regenten de
organisatie van het leger — inderdaad zoo dringend noodzakelijk, met het oog op den
aanvankelijk nog geheel onzekeren toestand van het land (Zié Politiek Overzicht blz. 7) —
ten onrechte als een punt van ondergeschikt belang beschouwden, waarvoor zij, zooals
de Generaal-Majoor KNOOP aanmerkt, rechtmatige verwijt verdienen: daarentegen
zou men uit de woorden van ROUEN „L'opinion publique cependant ne cessa

d'aiguillonner le gouvernement a ce sujet", moeten besluiten, dat het groote publiek
in de Zuidelijke gewesten de zaken anders inzag, hetgeen het Voorloopig Bewind tot
handelen aanzette.

Doch tegenover de meening van Kolonel ROUEN staat die van andere
bekende Belgische schrijvers. Wij noemen meer bijzonder Generaal RENARD, die in het

jaar 1855 de handschoen opnam voor het Belgische leger, waarop door Engelsche schrijvers,
naar aanleiding der krijgsverrichtingen van het jaar 1815 een blaam van lafhartigheid
was geworpen. In zijn brieven ^^Réponse atix allégations anglaises sur la conduite des
troupes Beiges en
Bruxelles 1855, zegt de waardige verdediger van de Belgische
wapeneer .... „D'un autre cóté la nation se faisait une compléte illusion au sujet do Ia
nécessité d'une armée permanente. La victoire de Bruxelles, les combats heureux dc

Waelhem, de Lierre et de Berchem, la prise de ia fortercsse dc Vcnio avaient égaré

sa raison, et de bons esprits étaient venus a croire qu'avec des volontaires et dc 1'entliousiasme,
on mettrait obstacle aux projets de 1'ennemi...

Onze krijgskundigen zijn van hetzelfde gevoelen. Op goede gronden is door
hen aangetoond, dat in België door slechts weinigen aan de onmisbare noodzakelijkheid
van een sterk en geoefend leger werd gedacht.
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E groote schuld lag aanvankelijk — zoo zegt Generaal KNOOP — bij het hoofdbestuur.
Niet onverdiend voorzeker is de beschuldiging van onbekwaamheid jegens België's regenten
betreffende het regelen der krijgszaken in 1831.
Op staatkundig gebied moge ontegenzeggelijk veel door hen zijn tot stand gebracht, op het
gebied der krijgskunst zijn hunne krachten te kort geschoten. Zij toch verzuimden na de legersplitsing
om een sterke heirmacht saam te stellen, hoewel de kern daarvoor aanwezig was, ten einde het op het
laatst van het jaar 1830 nog onvoldoende gewapende Noorden te dwingen om de vredesvoorwaarden
aan te nemen, welke de hoofden van den opstand wilden voorschrijven. Zij waren het, die de leiding
der krijgszaken toevertrouwden aan lieden, die door den storm der omwenteling tot het hoogste gezag
werden verheven, waarvoor deze geenszins de vereischten bezaten, ófaan mannen, die misschien voldoende
bekwaamheid hadden, maar geen vertrouwen inboezemden.

Al moge nu ook de Generaal RENARD op dit punt hunne handelingen vergoelijken, waar hij
in zijne brieven de woorden neerschrijft;
notre jeune gouvernement avait aussi son éducation a faire. II ne croyait pas a Ia guerre.'
„II possédait la déclaration écrite des cinq puissances, lesquelles avaient pris l'engagement de prévenir les
hostilités et il se croyait parfaitement a couvert de toutes les eventualités au moyen de cette acte ..." —

neemt dit alles niet weg dat volgens het krijgskundig oordeel, België's Regenten den geschikten
tijd om te handelen lieten voorbij gaan. Als gevolg van hun weinige zorg zou het leger den noodigen
samenhang en een krachtvolle aanvoering derven.
Beschouwen we nu de organisatie van de Belgische strijdkrachten van naderbij en slaan wij
het oog op haar innerlijken toestand vóór de dagen van Augustus 1831.
Na de beruchte Septemberdagen waren de ongeordende benden vrijwilligers uit Brussel — niet
minder dan 8300 vrijheidsvrienden hadden aan den strijd deelgenomen — uit Nivelles, Fleuinis,
Luik, Wavre, Jodoigne, Luxemburg, Namen, Thienen enz, voorloopig tot compagnieën onder zelf
gekozen aanvoerders vereenigd en achtereenvolgens tot korpsen saamgevoegd.
Het eerst opgerichte korps telde op 9 October 900 man met zes kanonnen. Aanvankelijk voerde

de Kolonel PARENT het bevel 5 spoedig werd hij vervangen door NIËLLON.
Een tweede korps onder MELLINET had ongeveer dezelfde sterkte. Het vrijkorps van den

Burggraaf DE PONTÉCOULANT deed den 13^"^" October zijn intrede binnen Gent.
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October werd door het Voorloopig Bewind een Besluit uitgevaardigd, waarbij

de oprichting werd bevolen van ii Regimenten Infanterie, 5 Regimenten Cavalerie, 2
Regimenten Artillerie en i Bataljon Genie-troepen. Elf dagen later werd aan dit Decreet
een begin van uitvoering gegeven. Men bepaalde namelijk, wat de Infanterie betrof, dat de oude

Afdeelingen N°. i, 3, 4, 6, 11, 12, 14 tot en met 18 — die feitelijk als Belgische korpsen werden
beschouwd — zouden worden gereorganiseerd en voortaan den naam dragen van Regimenten.
Een nader Besluit van 25 November stelde de indeeling vast als volgt:
De

Regiment van Brussel

I® Afdeeling of het
I®

2®

3^

n

>5

4^

6®

werd Regiment N°. i,

O

,, Namen

11

2,

,, Mons

1)

3i

,, Doornik

11

4i

„ Maastricht

11

5i

„ Brugge

11

„ Antwerpen

11

7i

16®

„ Yperen

11

^1

17®

„ Gent

11

9.

18®

„ Namen

1, 10,

Luik

II®

..

II.

Tot de oprichting van een I2^« Regiment werden op 31 Maart 1831

bevelen verstrekt. Reeds vroeger was het aanzijn gegeven aan 3 Regimenten
Jagers te voet: aan het eerste op i November 1830, aan de twee andere
op 30 Maart 1831.
„Infanterie de ligne".

Elk Regiment van linie zoude bestaan uit 3 Bataljons van 6 compagnieën

(i grenadier-, 4 fuselier- en i voltigeur-compagnie), benevens een depót.

In het reeds genoemde werk van den Kolonel ROUEN vinden wij op blz. 550 en 551 een
gedetailleerde opgave betreffende de uniformen, zooals ze aanvankelijk voor de generaals en hunne

adjudanten waren vastgesteld, alsmede voor de officieren en de minderen, tot de Regimenten Infanterie
van linie en de Jagers te voet behoorende. Op blz. 553 worden de voor de Generaals en de PlaatselijkeCommandanten nader vastgestelde uniformen vermeld. Ook treffen wij hier aan een beschrijving der
voor deze officieren bestemde harnachementen. De bij Besluit van i Juli 1831 voor het geheele

Wapen der Infanterie definitief vastgestelde uniformen zijn opgegeven op blz. 554—558.
Aanvankelijk was de Infanterie bewapend met het geweer N®. i en het geweer N®. 5 (,,fusils

bords anglais".) Later gaf men deze geweren aan de nationale garde en ontvingen de troepen van het
staande leger het geweer M. 1777 of het Fransche geweer M. i8ió. Deze geweren waren voorzien
van bajonet. Het kader en de keur-compagnieën droegen bovendien een sabel. Het lederwerk der
Linie-Infanterie was wit, dat van de Jagers zwart.
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ANGAANDE het Wapen der Cavalerie bepaalde het Besluit van i6 October, dat er
zouden zijn 2 Regimenten Jagers te paard, 2 Regimenten Lansiers en i Regiment
Kurassiers, afgescheiden van het Korps Guides en van de Gendarmerie.

De organisatie werd op Hollandschen leest geschoeid, elk Regiment samengesteld

uit een staf en 9 compagnieën, waarvan een depót-compagnie. Eerst op 11 Juni 1831 werd het wapen
gereorganiseerd; elk Regiment bestond toen uit 4 escadrons op oorlogssterkte en i depót; in
Augustus '31 telde het Regiment Kurassiers nog slechts 3 escadrons op oorlogssterkte en i depót.
De compagnie Guides te paard bestond geheel uit vrijwilligers.

Op blz. 558 van zijn werk beschrijft Kolonel ROUEN de uniformen voor de Regimenten
Cavalerie, zooals ze vastgesteld werden bij Besluit van 20 November 1830; op blz. 559 deelt hij mede,
dat de uniform voor de Guides eerst bij Besluit van 28 Augustus 1831 definitief werd vastgesteld.
De bewapening der Cavalerie bestand uit; sabel, karabijn en pistool.
Het Besluit van 16 October werd voor de Artillerie gevolgd door dat van 10 November,
bepalende dat de batterijen de nummers ontvingen van i—5; het Besluit van 10 December gaf bevel
tot de oprichting van 5 nieuwe compagnieën, die genummerd werden van 6—10.
Nog werd bij het laatstgenoemde Besluit vastgesteld, dat de Vesting-Artillerie zou bestaan
uit 15 compagnieën Artillerie-militie, garnizoen houdende in de verschillende vestingen.
De samenstelling van den trein werd bij Besluit van 11 October 1830 geregeld. Deze telde
aanvankelijk slechts één compagnie; kort daarna werd de oprichting van een tweede bevolen; beide
compagnieën werden geplaatst onder de bevelen van den Kapitein SERVRANCKX. Den 4^^" Januari

1831 kreeg het Korps den naam van Trein-bataljon; op 24 Juli en op 28 Augustus 1831 werd de
sterkte nog met een compagnie vermeerderd.
Het Besluit van 14 November 1830 bepaalde, dat bij elk nieuw op te richten Regiment Artillerie
eenige volontairs ,,adspirants d'artillerie" konden worden aangenomen. Deze volontairs werden den
3osten September 1831 tot een compagnie vereenigd en vormden den grondslag van de ,,Ecole militaire
de Belgique". Zij droegen de uniform van wachtmeester.
De uniform voor het Wapen der Artillerie, zooals deze bij Besluit van 16 November 1830
was vastgesteld, vinden wij in het werk van den Kolonel ROUEN op blz. 561 en 562 omschreven.
Het materiëel voor elke compagnie bestond uit 4 kanons a 6 te, 2 houwitsers van 15^®, 4
caissons voor kanons a 6 tC, 2 idem voor houwitsers van 15=®, i smidswagen, 2 reserve-affuiten en

2 parkwagens.

De „compagnie d'artillerie dite bruxelloise" — waarover later — telde 2 kanons a 6 % 2
houwitsers van 15"^®, 8 caissons, 2 proviandwagens en i smidswagen.

Belgische Artillerie 1830.
,Canonnier".

„Coiulncteiir de pièce'

,Officier".

„Ofticier, petite tenue".

„Ofiicier du train d'arllllerie'
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ET Bataljon Mineurs en Sappeurs werd den 27sten October i_830 opgericht en telde 6
compagnieën. Het werd gecommandeerd door den Luitenant-Kolonel DU BOSCH. In

het jaar 1831 voerde de Luitenant-Kolonel Lx^COSTE het bevel; het korps telde op dat
tijdstip 32 officieren.

De beschrijving der uniform, bij Besluit van 18 November 1830 vastgesteld, deelt Kolonel
ROUEN mede op blz. 562.

Het Korps Intendanten, reeds bij Besluit van 13 November 1830 in het leven geroepen,
verkreeg op 31 Januari 1831 de volgende samenstelling: een hoofd-intendant, een intendant der 1%
vier der 2\ vier der 3= klasse, twee onder-intendanten der i®- en twee der 2' klasse.

De voor beide laatstgenoemde korpsen bij de Besluiten d.d. 8 Juli en 8 April 1831 voor
geschreven uniformen, vinden wij aangegeven op blz. 563—565.

Het oude Korps der Marechaussee werd den 10"^^° November ontbonden en vervangen door
het Korps Gendarmerie. De organisatie dateert van 26 December 1830. De sterkte bedroeg 1201
officieren en minderen.

De uniform voor dit Korps werd eerst bepaald bij Besluit van 15 April 1832.

Eindelijk werd op 22 Januari 1831 de formatie van drie garnizoens-compagnieën bekend
gemaakt, welker taak was het bewaken der gevangenissen te Gent, Vilvoorde en Saint-Bernard. De

uniform, door dit onderdeel van het leger gedragen, werd den 255^0 April 1831 vastgesteld; wij vinden
deze door den Kolonel ROUEN op blz. 565 van zijn werk beschreven.
De regeling van den geneeskundigen dienst geschiedde bij Ëesluit van 5 Januari 1831; die van
de compagnieën hospitaalsoldaten kwam eerst op 30 April d.a.v. tot stand.
Ten einde eenigszins een denkbeeld te geven, hoedanig de troepen van het jonge leger waren

gekleed, bewapend en uitgerust, plaatsten wij in onze tekst enkele afbeeldingen van krijgslieden uit
het hier besproken tijdperk. De oorspronkelijke afbeeldingen zijn naar het leven geteekend door
kunstenaars uit dien tijd, onder welke wij MADOU in de eerste plaats noemen.
Nog merke men op dat de uniform, welke nog heden ten dage door de bereden officieren der

Belgische Artillerie gedragen wordt, wat snit en kleur betreft, meerendeels herinnert aan die, voor
het wapen der Rijdende Artillerie reeds vroeger door ons omschreven. Het hoofdtooisel onderging
wijziging; het tegenwoordige heeft de meeste overeenkomst met dat, hetwelk voor onze Veld-Artillerie

is ingevoerd. De gouden giberne, de gouden sabelkoppel en de gouden bies aan de broek vervielen.
Het lederwerk der giberne en van de koppel werd zwart.
Aaij den Kolonel JOLLY — ons bekend uit de dagen van 23 tot 26 September — was door

het gouvernement de opdracht verstrekt om aan de bevolen reorganisatie uitvoering te geven, ook
wat de oprichting der Regimenten Cavalerie en Artillerie betrof. Hij moest hierbij in overleg treden
met den Generaal GOETHALS — „bon administrateur" zooals de Kolonel ROUEN zich in zijn werk
uitdrukt '—, die -alle officieren van het oude leger kende.
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AAROM, vragen wij ons af, werd onder de gegeven omstandigheden de organisatie
van het leger niet aan den zooeven genoemden opperofficier opgedragen j waarom
niet de Kolonel JOLLY, die nog geen enkel blijk van organiseerend talent had gegeven,
aan hem toegevoegd?

De Belgen stelden niet veel vertrouwen in hun eigen Generaals en Officieren, ook al waren
zij hunne landgenooten, omdat zij éénmaal onder Oranje hadden gestreden; zij verdachten hen, nog
altijd Noord-Nederland te zijn toegedaan. Zelfs geloofden zij, dat . sommigen met medeweten
van KONING WILLEM I waren overgekomen om HoogstDeszelfs terugkomst te bewerken.
Elk oogenblik spookte vermoeden van verraad in hun brein.

LJit dien hoofde was het begrijpelijk, dat men allereerst de regeling der zaken in handen stelde
van bekende mannen der omwenteling . . .

Of de Kolonel JOLLY de aangewezen man was om, als b.v. PRINS FREDERIK in

Nederland, de bevolen leger-organisatie tot een gewenscht einde te brengen, betwijfelen wij ernstig.
Immers, ware hij ,,the right man on the right place" geweest, dan zouden wij vermoedelijk niet door den

Kolonel ROUEN vinden geboekstaafd ,,des officiers frangais vinrent organiser la jeune armee beige";
ook zouden dan andere schrijvers niet vermelden, dat de Belgen langzamerhand begonnen te
gevoelen, dat het hun aan militaire opperhoofden ontbrak, dat zij, hun nationalen trots onder

drukkende, — welke voor dien van geen ander land onderdoet — de regeering bij de wet
machtigden om het opperbevel over alle troepen aan een vreemdeling op te dragen, i)
Had men een goeden aanvoerder kunnen vinden, dan waren hoogstwaarschijnlijk doortastender
maatregelen genomen dan thans. Nu kwam wel is waar een organisatie tot stand;edoch gemis aan eenhoofdige
leiding, bekwame aanvoerders en doeltreffende voorschriften enz. deden het leger — zie blz. 42 —
den zoo noodigen samenhang derven. Een goede bevelvoering ontbrak. Zelfs na afloop van den
veldtocht kon men het in de Kamer der volksvertegenwoordiging niet eens worden, wie toch eigenlijk
opperbevelhebber des legers was geweest, wie de verantwoordelijkheid van den geleden tegenspoed
moest dragen. Plet wantrouwen, dat in het jonge leger als een dreigend spook rondwaarde,
vormde de eerste schrede op den weg der ontbinding.

Nog andere factoren werkten hiertoe mede. Een gedeelte van het volk, ook van de

regeering
wij wezen daarop reeds in de vorige bladzijden — geloofde niet aan de mogelijkheid van
een oorlog met het Noorden. De pers vond in alle uitgaven voor krijgszaken aanleiding om de mannen
aan te vallen, welke de impopulariteit trotseerende, door aanvraag der benoodigde gelden hun
plicht als goede burgers vervulden en aandrongen op een sterke en deugdelijke leger-organisatie.

De Regent, Baron SURLET DE CHOKIER, meende al zeer veel voor de nationale verdediging
te hebben gedaan, toen hij de vervaardiging van 30000 pieken voorschreef.
i) Men beweert dat de opperste leiding van het leger aan een Fransch Generaal zon zijn aingeboden, maar dat zijn cischcn zoo hoog, zijne
voonvaarden zoo onaannemelijk waren, dat het der regeering onmogelijk was om van de verleende vergunning gebruik te maken.
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ET door den Regent in het voorjaar genomen besluit, waarbij de oprichting werd bevolen van
10 ,,bataillons de tirailleurs francs" — wij komen op dit punt nader terug ■— bracht 's lands
weerbaarheid niet veel verder. Toen ten slotte de Minister DE FAILLY gelden aanvroeg
om aan het leger een aanmerkelijke uitbreiding te geven, weigerde de Wetgevende Vergadering
de voorstellen op voordracht eener commissie uit haar midden. De rapporteur der commissie,

CHARLES DE BROUCKÈRE, die nog kort geleden de organisatie van een sterk en ontzagwekkend
leger warm had aanbevolen, verklaarde zich in de zitting van 20 Juli — d. i. dertien dagen vóór het
hervatten der vijandelijkheden — heftig daartegen. Hij verklaarde aan het einde van zijn betoog,
dat als de oorlog mocht uitbreken ^^eenige soldate^i op klo7npen en voorzien van stokken voldoende zouden
zijn 07)1 de Hollanders te overwtJDmtl*

De uitkomst zoude anders zijn dan hij verwachtte. België's Regenten begingen den grooten
misslag te vergeten, dat een goed geregeld leger de beste en de zekerste waarborg vormt voor de
onafhankelijkheid van eiken Staat.

De opstandelingen achtten hun vijand te licht en — werden overwonnen.

„Trompette et Officier de chasseurs a clieval."
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LAAN we nu nog een blik op den innerlijken toestand der strijdkrachten van de in
opstand zijnde gewesten. Die beschouwing zal op veel, wat wij slechts kortelings
aanstipten, een helderder licht doen schijnen.
Wij beginnen met het hoofdwapen, de Infanterie: ,,la reine des bataüles."
De oude soldaten en de reeds geoefende miliciens der Infanterie van het oude leger, waren
hoofdzakelijk in de gelederen der eerst opgerichte regimenten van linie overgegaan.
Naast de verachtelijke deserteurs, die hun soldaten-eed met voeten hadden getreden, stonden
de oude soldaten „die als eerlijke krijgslieden naar het land hunner geboorte waren wedergekeerd."
Onder hen waren velen, die onder den PRINS VAN ORANJE bij Waterloo hadden gestreden en
de grootste vereering koesterden voor den held van Ouatre-Bras. Deze zienswijze was voldoende om
hen, ofschoon ze zonder morren gereed stonden om hun aan het nieuwe
gouvernement afgelegden eed gestand te doen, verdacht te maken bij dezelfde
volksleiders, die hen hadden aangezet tot desertie, tot indiscipline, tot verachtingder chefs enz., en thans hunne opperhoofden waren geworden. Het kon niet
anders, óf zoodanig

gemis

aan vertrouwen moest op de reorganisatie,

in de eerste plaats van het hoofdvvapen van het nieuwe leger, storend
werken.

Bij de Cavalerie traden alle oude soldaten, — zij hadden de grootste helft
uitgemaakt der Ruiterij van het oude leger — in de gelederen der nieuw

op te richten regimenten (Vergelijk Deel V-n A blz. 149). De organisatie
stuitte hier op weinig of geen bezwaren. Op 31 Maart 1831 kon dan
ook de Commandant van het i® Regiment Jagers te paard, Kolonel VAN
REMOORTERE — een zeer verdienstelijk en ondervindingrijk cavalerie-ofticier,
wien wij reeds bij Quatre-Bras (zie Deel V-i blz. 117) onze hulde brachten — aan
den toenmaligen Minister cVHANE kennis geven, dat zijn regiment bestond uit:
,,3 escadrons, tous vieux soldats et bien montés, prêts a marcher."
jSapeur 1830".

Bij het Wapen der Artillerie verkeerde de Veld-Artillerie in

de

minst gunstige omstandigheden. Betrekkelijk klein toch (Vergelijk Deel V-ii A blz. 149) was
het aantal Zuid-Nederlanders, dat bij de bereden Artillerie had gediend; bij de legersplitsing
van Noord en Zuid bleven slechts weinigen in de gelederen. Hoogstens 20 onderofficieren en

korporaals, =b 220 manscliappen en miliciens vormden de kern der nieuw op te richten batterijen.

Doch die kern was goed. Als aanvulling gebruikmakende van het groote beschikbare getal vestingartilleristen, die bij de toenmaals vrij eenvoudige theorie van schieten en de langzame bewegingen
van de Veld-Artillerie op het terrein niet zoo moeilijk waren te vormen, gelukte het om de
organisatie bij het Wapen der Artillerie op goeden leest te schoeien.
De organisatie van het bataljon ,,Sapeurs-Mineurs" vorderde langzaam. Met die van het Korps

Gendarmerie, het Korps Intendanten en den Geneeskundigen dienst ondervond men geen moeilijkheden.
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NMOGELIJK was het echter om een Generalen Staf saam te stellen-, „ici la sci'ence ne
pouvait suppléer a rexpérience" zegt Kolonel ROUEN zeer terecht.
Betreffende het encadreeren der afdeelingen wachtte den Kolonel JOLLY een
moeilijke taak. Wel is waar kon hij beschikken over 400 tot 500 officieren „la plupart excellents"
— zooals Generaal RENARD in zijn ^^Réponse aux Allégations anglaises^ mededeelt — maar
dit was nog geen vijfde gedeelte van hetgeen men behoefde. Van het mindere kader was slechts
Vö gedeelte der bij het oude leger aanwezige gegraduëerden voorhanden.
Op welke wijze men in den kadernood trachtte te voorzien, schetst de Generaal RENARD in
de volgende woorden:
,,Pour constituer les cadres, on prit de toutes mains. On éleva au grade d'ofïicier beaucoup de
sous-ofiiciers et de caporaux de l'ancienne armée et on compléta les cadres par des volontaires: la plupart
braves et dévoués, mais qui jusqu'a cette epoque n'avaient pas été amenés a apprécier letendue des devoirs
de la profession des armes. Tous ces élements se repoussaient et la zizanie et des querelles sanglantes
ne tardèrent pas a surgir.
„D'un autre cóté, on n'était point d'accord sur la manière de clore notre révolution.
„Les uns voulaient la séparation éternelle de la Hollande. Les autres la séparation administrative
s

seulement, De la naquirent des complots orangistes et des tentatives a main armée. Avec de pareils
cadres, je n'ai pas besoin de dire que Ia discipline des soldats n'était pas exemplaire. Des essais de
mutinerie avaient eu lieu et on n'avait pas osé les réprimer. Les régiments étaient sans instructions.
D'aiüeurs nos jeunes soldats eussent-ils été parfaitement exercés, rorganisation de l'armée n'en aurait pas
été pour cela moins déplorable."

Tot staving zijner bewering haalt Generaal RENARD nog de volgende zinsnede aan uit een
brief van WELLINGTON dato 14 Mei 1812 gericht aan Sir WELLESLEY:
„A moii avis, c'est concevoir une idéé bien fausse de ce que c'est qu'une armée, que de croire que des
réserves qui font bien Texercise sont tout ce qu'il faut. La subordination et les habitudes d'obéissance
sont plus nécessaires que la discipline mécanique qu'on acquiert a l'exercise; et les soldats ne peuvent
contracter ces habitudes, elles ne peuvent leur être utiles, qu'autant qu'ils ont confiance dans leurs officiers j
ils ne peuvent avoir confiance en ceux qui ne savent pas leur métier et qui n'ont pas de subordination
entre eux."

Als slotsom zijner beschouwingen aangaande de organisatie van het leger, vinden wij door
Generaal RENARD nog de volgende woorden geboekstaafd, die wij voor zoo verre zij in den aanhef
zijn vermeld onzerzijds wel niet ten volle onderschrijven, doch waarmede wij het toch meerendeels
eens zijn . . . „La Belgique ni Ie gouvernement n'en pouvaient rien; eet état défectueux était Ie résultat des
circonstances. On ne crée pas, on ne forme pas en six mois les élements d'une armée solide: il faut pour
cela de longues annéesf i)
I) Wij cursiveeren.

^
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IJ de Besluiten van 26 October, 25 November, 2, 3 en 31 December 1830 en 18 Januari
1831 werd naast het staande leger het aanzijn gegeven aan een Nationale Garde. De

definitieve regeling kwam tot stand bij het door het Congres goedgekeurde Besluit van

31 December 1830. In de ^^Renseignements hisioriqnes sur rarmée beige a^t

Aoilt

waarvan

ons mét zooveel andere stukken en handschriften eveneens op het Krijgsgeschiedkundig Archief van den

Generalen Staf inzage werd verstrekt, vinden wij de samenstelling van dit onderdeel van het leger
tot in alle bijzonderheden beschreven. De Kolonel ROUEN putte uit een dergelijke Memorie zijn
beschrijving van de ^firganisation de la garde civique 1830—1831", voorkomende op blz. 566 e. v.
Aan de Nationale Garde was de taak opgedragen ,,de veiller au maintien de l'ordre, a
l'observation des lois, ainsi qua Ia conservation de Imdépendance et de Tintégrité du territoire." Zij
was op enkele uitzonderingen na samengesteld uit burgers van den Staat tusschen 21 en 50 jaar oud,
die geen deel van het leger uitmaakten, en stond ter beschikking van den Minister van Binnenlandsche
Zaken. In oorlogstijd kon een gedeelte mobiel worden verklaard hetwelk alsdan onder de bevelen van
den Minister van Oorlog werd geplaatst.
De Nationale Garde was ingedeeld in compagnieën, bataljons en legioenen. Elke compagnie
telde 100 a 150 man; elk bataljon op zijn minst 4^ hoogstens 8 compagnieën.

Elk legioen was verdeeld in bataljons van 800 man en mocht niet meer dan 2400 man tellen.
De subalterne officieren en de gegradueerden werden door de minderen gekozen, de bataljons
commandanten en hun staf door de officieren van het bataljon.

Voor de betrekking van „Chef de légion" deed het gouvernement een keuze uit de bataljons
commandanten en de kapiteins.

De Opper-Commandant, de Inspecteurs en de Officieren van den staf werden door het Hoofd
van den Staat benoemd.

De Nationale Garde werd verdeeld in i^, i"" en 3® ban.

De 1® ban, samengesteld uit ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen, moest bij een
vijandelijken aanval zorgen voor de onschendbaarheid van het grondgebied van den Staat; in vredestijd

alleen ingedeeld in compagnieën, konden deze eerst bij oorlogsgevaar tot bataljons en legioenen
vereenigd worden. De bataljons-commandanten en verdere hoofdofficieren, zoomede hunne staven,

ontvingen hunne aanstellingen, zoodra order tot mobiliseering van het leger was gegeven ; het gouvernement
was daarbij geheel vrij in zijn keuze. Er was bepaald, dat de oefening der compagnieën of van onderdeelen daarvan eiken Zondag zoude plaats hebben; voor het houden van ensemble-oefeningen, moesten
de compagnieën, tot eenzelfde kanton behoorende, op den eersten Zondag der maand vereenigd worden.
De geheele Nationale Garde moest zich op eigen kosten kleeden; de Staat zorgde voor hunne
bewapening.

Aangezien vóór het uitbreken der vijandelijkheden alleen de i*" ban der nationale garde werd
gemobiliseerd — het eerste daartoe strekkende Besluit was van 13 April, het volgende van

7 Juni — vermeenen wij met de gedane mededeelingen te kunnen volstaan.
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OOR bijzonderheden, de 2® en 3" ban betreffende, verwijzen wij naar de reeds ge
noemde bronnen.

In het werk van Kolonel ROUEN treft men een beschrijving aan van de uniform,

door de Nationale Garde gedragen, en die bij Besluit van 14 en 15 Juli 1831 voorgeschreven voor de
opgerichte „garde civique a cheval" en de „compagnie d'artillerie de la garde civique."
Dat er aan de organisatie der ,,garde civique" veel ontbrak, valt uit hel door ons aangehaalde
lichtelijk te begrijpen.
„A répoque oü cette mobilisation fut décidée" — lezen wij dienaangaande nog in de ^^Renseignements historiques' — „l'organisation de la garde civique était loin d'être terminée d'autant plus que
•i

Ie gouvernement manquait de fusils et ne pouvait pourvoir a 1'armement des gardes.
„Le 12 Juin 1831, Ie général DAINE, commandant TArmée de la Meuse, écrivit de Tongres a

Monsieur le Ministre de la guerre: La garde civique de la province se compose de 6000 hommes, mais il
n'a été mis a la disposition de M. le gouverneur que 500 fusils et 5000 piqués „armement complètement
inutile s'il n'est pas ridicule."

In het begin van de maand Augustus was de toestand niet veel beter; de organisatie was
niet voltooid en aan de bewapening ontbrak nog zeer veel „ . . . . on eut des masses mais pas
d'armée . , .
zegt Generaal VAN COECKELBERGHE, Commandant der Eerste Brigade van de
Nationale Garde, in zijn rapport na afloop van den veldtocht.
De verrichtingen der verschillende korpsen volgende, zullen wij gelegenheid hebben om te
wijzen op het aandeel, dat daaraan door de
ban der Nationale Garde is genomen.
Nu wij in algemeene trekken de organisatie van het staande leger hebben nagegaan, blijft
nog over het een en ander te vermelden aangaande de reeds in den aanvang met een enkel woord
genoemde korpsen vrijwilligers.
Kolonel NIJPELS had dato 14 November 1830 opdracht gekregen om tot een verdere
organisatie dier korpsen over te gaan. Hieraan gevolg gevende, verdeelde hij deze in 3 Brigades:

de i" onder NIËLLON; de 2^ onder Kolonel FONSON, later vervangen door Kolonel DE l'ESCAILLE,
de

onder MELLINET.

Het korps van NIËLLON vormde op 30 Maart 1831 de kern voor het 2^ Regiment Jagers
te voet; dat van Kolonel DE TESCAILLE ontving den naam van het iz*" Regiment Infanterie van
linie; terwijl het korps van MELLINET, vereenigd met de vrijkorpsen van MOLESINI en TILLY,
het 3® Regiment Jagers te voet werd.
Behalve de genoemde troepengedeelten, bestonden er nog andere korpsen vrijwilligers,
waarvan één, het ^^Bataillon dn lientenant-colonel VAN DRN ELSKENS^ dit BORREMANS'' reeds

op I November 1830 bij het 1° Regiment Jagers te voet was ingedeeld; de inlijving der overige bij

de Regimenten van linie en bij de Regimenten Jagers te voet, greep meerendeels plaats na afloop
van den Tiendaagschen Veldtocht.
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Brussel in het jaar 1831.

De ,,Garde civique".
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E laatstbedoelde korpsen waren de volgende:

I®. De ^^C/iasse7irs de Chasteler\ die hadden deelgenomen aan den strijd vóór
Antwerpen en in de omstreken van Maastricht. Op verzoek der leden werd het korps
Jater niet bij het staande leger ingelijfd, maar ging over bij de ,,Garde civique de Bruxelles," en kreeg
op 4 Februari 1831 den naam van Chasseurs éclaireurs de la garde civique de BruxellesC

2^. De ^^ChassezirS'Volontaires du lieutenani-colonel GRÉGOIRE' die na den strijd in Brussel
aan de eerste gevechten vóór Antwerpen deelgenomen en een inval in Staats-Vlaanderen beproefd

hadden. Na de mislukte poging van den commandant om een tegenomwenteling ten gunste van het
Huis van Oranje te bewerken, welke met zijn inhechtenisneming eindigde — men leze voor meerdere
bijzonderheden W. J. KNOOP.
Tiendaagsche Veldtochf blz. 18 en 19 — werd het korps
op 18 Februari 1831 ingedeeld bij het P Regiment Jagers te voet.
3^ Het .,^Corps franc dit Major AULARU' dat sedert 26 December 1830 was gevoegd

bij de

Brigade NIËLLON en op de noordelijke grenzen der provincie Antwerpen den veiligheids

dienst had waargenomen. Later kwam het korps in garnizoen te Charleroi en werd op 11 Mei 1831
bij het sub 2 genoemde regiment ingedeeld.
De Majoor AULARD was steeds trouw gebleven aan de zaak van het nieuwe gouvernement.
4^. Het
balaillo7i des Tirailleurs de l'EscauT\ evenals het zoo even genoemde korps belast
met den veiligheidsdienst in het noorden der provincie Antwerpen, en wel sedert 15 December 1830.

Het korps maakte gedurende den Tiendaagschen Veldtocht deel uit van de 2' Brigade — CLUMP —,tot het
Schelde-leger behoorende. Op den
September 1831 werd het ook bij de sub 2 genoemdejagers ingelijfd.
5®. Het ,,2^ óaéatlloi des Tirailleurs de rEscautd —■ Dit bataljon, waarover de Majoor
WALCKIERS het bevel voerde, maakte deel uit van de Brigade NIËLLON van het Schelde-leger en
was op 2 Augustus tegenwoordig bij het gevecht van Raevels. Den 2951^" Augustus 1831 werd het
ingedeeld bij het 3'' Regiment Jagers te voet.
6*^. Het
bataillon de Tirailleurs (liégeoisj." — Dit bataljon was op 20 November 1830 geor

ganiseerd; een compagnie Luiksche vrijwilligers vormde daarvan de kern. Deze compagnie had onder
de bevelen van CHARLES ROGIER deelgenomen aan de eerste gevechten te Dieghem en te Brussel.
Gedurende den Tiendaagschen Veldtocht werd het bataljon aangevoerd door den Majoor LOCHTMANS
en maakte deel uit van het Leger van Vlaanderen. Het bezette het dorp Calloo en het fort St.-Marie.
Op den 14^*^" September 1831 werd het in de sterkte gebracht van het 2" Regiment Jagers te voet.
7^ Het ..,2" bataillon de Tirailleurs (luxcmbourgeois).'' — Dit bataljon werd in de maand
Januari 1831 gereorganiseerd; de vrijwilligers uit Luxemburg, die in Brussel aan den strijd hadden deo;lgenomen, maakten daarvan de kern uit. Onder den Majoor CLAISE waren zij tegenwoordig geweest
bij de gevechten van Waelhem, Rumpst en Wilrijck, en behoorden daarna tot de troepen, aan welke

de veiligheidsdienst in het noorden der Provincie Antwerpen was opgedragen. Dit bataljon werd
bestemd voor de verdediging van Luxemburg; den 19^^^ September 1831 werd het ingedeeld bij het
sub 6 genoemde Regiment Jagers te voet.
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EN 8". De y^Tirailletirs de la Meusd' — onder den Majoor LE CHARLIER.
Deze maakten in Augustus 1831 deel uit van de 3® Brigade van het Leger van de
Maas en namen deel aan den Tiendaagschen Veldtocht, waren op 5 Augustus tegenwoordig
bij het gevecht van Hechtel, op 6 Augustus bij de gevechten van Houthalen en Zonhoven en op 8
Augustus bij dat van Curingen. Het bataljon werd den
Augustus 1831 ingedeeld bij het 3' Regiment
Jagers te voet.

Bij de Cavalerie was in de eerste dagen van October door den Kapitein THIERY een
^^Coinpagnie franche de Cavalerie' georganiseerd. — Deze compagnie vormde de kern van het i® escadron
van het i® Regiment Jagers te paard, dat den 24sten October 1830 werd geformeerd. In de maand
November werd een tweede .^Compagnie franche de Cavalerie' opgericht, bestaande uit eenige onderoffi
cieren en manschappen der kurassiers en lichte dragonders van het oude Nederlandsche leger; zij ontvingen
den naam van ^,Cosaq7tes de la Mensen Op i Januari 1831 maakte deze compagnie deel uit van het Leger van

de Maas en werd gecommandeerd door den Kapitein LUCAS, die 3 officieren en 71 minderen onder zijne
bevelen had. Bij Besluit van den Regent van Februari 1831 werd de naam veranderd in die van

des Giiides dc la Mensc\ De compagnie was gedurende de eerste maanden van hetjaar 1831 gevoegd bij het
observatie-leger tegenover Maastricht. Gedurende den Tiendaagschen Veldtocht stond ze op 7 Augustus
bij Kermpt onder den Kapitein ORY. Het Koninklijk Besluit van 28 Augustus 1831 gaf aan de
compagnie den naam van escadron; dit werd in het jaar 1833 het tegenwoordige Regiment Guides.
Aan Artillerie bezaten de Vrijkorpsen ^^nne Compagnie d'Artillerie dite BimxelloiseC Hiertoe

behoorden de vrijwilligers uit Brussel en Luik, die gedurende de dagen van 23 tot 2Ó September
binnen Brussel ten getale van dr 180 onder MELLINET gestreden, aldaar 6 kanons a 6 tó en

4 bergstukken van kleiner kaliber bediend hadden. Wij brengen in herinnering, dat de volontairs
uit Luik, onder aanvoering van CHARLIER, 3 kanons a 6 te hadden medegebracht, die uit Leuven
één 6 uï^''. De stad Brussel bezat 2 stukken van hetzelfde kaliber. De bergstukken waren afkomstig
uit Wavre, Genappe en Ath. Na de September-dagen benoemden de Artilleristen met algemeene
stemmen Generaal MELLINET tot „Commandant en Chef" en verkozen den Heer DELFOSSE als

onmiddeliijken aanvoerder. De compagnie nam deel aan de gevechten van de maand October.

Gedurende den Tiendaagschen Veldtocht was ze te Roermond. Den 28ste" Augustus d.a.v. bij de
Veld-batterijen van het staande leger ingedeeld, werd zij Compagnie N". 11.
Een compagnie genie-troepen hadden de vrijkorpsen niet.

Tegen het einde van 1830 werd de z.g.n. Lijfgarde van den Regent opgericht. Deze bestond
uit één compagnie, welke nooit andere diensten heeft verricht dan als wacht bij den schouwburg.
Na verloop van jaren werd zij opgelost in het Korps ,,Sapeurs-Pompiers."
Toen in het voorjaar van het jaar 1831 de krijgstoerustingen in Holland een dreigend aanzien
verkregen, de publieke opinie dientengevolge vermeerdering der strijdkrachten vorderde, werd op
8 April door den Regent in elke provincie, Luxemburg uitgezonderd, de oprichting bevolen van een
„Bataillon de tirailleurs francs".
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LK bataljon telde 4 officieren, 140 gegradueerden en minderen; het droeg den naam van de
provincie, waar het werd samengesteld. De bataljons-commandanten en de kapiteins werden
door het gouvernement benoemd, de en de 2® luitenants door de compagnieën zeiven gekozen.

Behalve de vermeerdering der strijdkrachten beoogde het gouvernement met de oprichting:
het onschadelijk maken van gevaarlijke elementen, die de rust in de steden dreigden te verstoren.
Het Besluit van 12 April 1831 gaf het aanzijn aan 2 nieuwe bataljons, die op denzelfden voet als
de vorigen, in de provincie Luxemburg zouden worden geformeerd.
De bataljons, 10 in getal, werden in volgorde van 1—10
respectievelijk georganiseerd te Brugge, Gent, Antwerpen, Leuveii,
Sint-Truyen, Diak en Hoey, Namen, Bergen, Bouillon en ArIon,
en Sint'H^ièerf.

De organisatie, behalve die voor de bataljons N°. 4 en

N®. 8, had plaats onder toezicht van hoofdofficieren van het leger.
Het 7® Bataljon te Namen werd den 7^^" Mei 1831, ten

gevolge van plaats gehad hebbende bloedige ongeregeldheden
aldaar, ontbonden. Dientengevolge zag de Generaal MELLINET,
Militair Gouverneur der provincie Namen, zich van zijn charge
ontheffen en in afwachting van pensioen op non-activiteit stellen.
Op den ïsten Juli waren de overgebleven bataljons ingedeeld

bij het Leger van Luxemburg, ook wel het Leger der Ardennen
genaamd. De totale sterkte bedroeg 100 officieren, 2500
11

gegradueerden en minderen. Slecht gedisciplineerd zijnde waren
deze bataljons een schrik voor de inwoners.
Tijdens den Tiendaagschen Veldtocht zond de Minister
van Oorlog aan den Generaal GOETHALS, Commandant van

„Cosaque de Ia Meuse".
het Leger van Luxcmburg, de order om meergemelde bataljons
te dirigeeren op Hasselt, alwaar ze zich moesten voegen bij het Leger van de Maas. Na afloop van

den veldtocht werden zij op 19 Augustus ontbonden. De uniform, die door de genoemde bataljons
werd gedragen, vinden wij door den Kolonel ROUEN in zijn werk op blz. 565 beschreven.
CHARLES POPLIMONT geeft in zijn werk „La Belgiqtce depids i8gd' Brussel 1852 een

beeld van de bovengenoemde korpsen met hunne deugden en gebreken.
... De vrijwilligers, onverschrokken soldaten, brandende van ijver en vaderlandsliefde, maar
bedorven door hunne eerst behaalde voordeelen, waren niet in staat zich door lijdzame gehoorzaamheid te
onderwerpen aan de regelen der krijgstucht; onoverwinnelijk in het gevecht van man tegen man, maar
verstoken van den zoo pijnlijken afwachtenden moed, kon men niet op hen rekenen, al vormden zij de
1?

kern des legers; bij het begin des gevechts zouden zij zich op den vijand hebben gestort en zoude de stem
der aanvoerders niet bij machte zijn hen te weerhouden.
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„Maar de blauwe kiel had hare werking op de zinnen der Hollanders verloren: deze zouden niet
terugwijken voor het geweld van den schok. De vrijwilligers verbaasd van te stuiten op een onbereikbaren
wal van vuur en staal, maakten verrast halt en men kon er zich op verwachten, ze weldra in wanorde
voor die hindernis te zien terugwijken'*.

Dikwerf van een zeer twijfelachtig gehalte en voor soldaten van een geregeld leger met vele
gebreken behebt, hebben velen hunner toch ook bewijzen gegeven van razenden moed. Meermalen
zouden zij in den nog aanstaanden veldtocht aan het eigen of gekozen vaderland gewichtige diensten
bewijzen. Wij zullen deze, waar het te pas komt, in de volgende bladzijden niet onvermeld laten.
Over het meerendeel der officieren, tot de vrijkorpsen behoorende,
luidt het oordeel van bevoegde schrijvers niet gunstig. Zoo lezen wij b.v.
in een brief van den Generaal DAINE, den. 30®^®" Juni 1831 aan den
Minister van Oorlog gezonden:
„ ... Zoo lang de regeering aan het hoofd onzer nationale korpsen
geen mannen stelt, bekend door een eervol verleden, zoolang zij het leven
en de eer van onze soldaten aan vreemde handen toevertrouwt en de

behandeling zijner penningen aan vagebonden, zal het leger nooit worden
geacht en men kan zeggen, dat zulke benden steeds de schrik en angst

, zullen zijn van al wat eerlijk is. Ik verlang dus het zenden van Belgische
officieren van de linietroepen bij het bataljon tirailleurs de la Meuse; dat
de chef worde genomen uit de hoofd-officieren van het leger, opdat hij flink
en streng zij; dan zal de Staat groot nut trekken van dat korps, dat niet

anders verlangt dan goed te dienen . ..."

CHARLES DE BROUCKÈRE na den veldtocht met de portefeuille
„Volontaire des Corps francs".

yan Oorlog belast, zegt in de kamerzitting van 26 September 1831 aan

gaande de officieren van het 12® Regiment. „Had men menschen noodig, die niets weten en die er
zich op beroemen niets te weten."
Dat het gehalte der officieren slecht was, kan geen verwondering baren, aJs men leest op
welke wijze de brevetten werden verkregen. „Vandaag had deze of gene een voldoend aantal personen,
benoodigd om een Kapiteinsbrevet te krijgen; men gaf het hem. Wat deed nu een Luitenant om
zich een Kapiteinsbrevet te verschaffen ? Hij kocht eenige manschappen der compagnie om, recruteerde
eenige anderen en kreeg op zijn beurt een brevet, zoodat er twee van deze waren gegeven voor
hetzelfde aantal menschen." (Generaal-Majoor WUPPERMANN.„Z?^ Gesckiede?iis van den Tiendaagschen
VeldtocM^ blz. 26).
Welke waarborg had men zoodoende voor de betrouwbaarheid van zulke individuen? . ...
Niet de minste; voor een leger, waar zulke mannen onder de aanvoerders worden geteld, zal

de uitslag van den oorlog niet twijfelachtig kunnen zijn
oogenblik genoeg.

— doch hiervan voor het
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OK in de in opstand zijnde gewesten was dus aan een nieuw leger, nagenoeg geheel op
Fransche leest geschoeid, het aanzijn gegeven. Maar de krachtige hand, die in Holland
wonderen had verricht om de sterk uiteenloopende bestanddeelen, waaruit het moest worden

samengesteld, tot een harmonisch geheel te verbinden en in het jonge leger die eigenschappen aan te
kweeken, onontbeerlijk om aan zijne roeping te beantwoorden, werd in het Zuiden gemist.
Zwaar heeft men de Belgische Ministers van Oorlog veroordeeld wegens hun weinig organiseerend
talent, dat zij in zake de legerorganisatie toonden te bezitten.
Geheel onverdiend mag het over hun beleid uitgesproken oordeel niet heeten — edoch er waren

omstandigheden, die dat oordeel hadden kunnen matigen.

. II a fallu tout improviser, tout créer.

Elle — hier wordt het leger bedoeld — ,,ne possédait ni armes, ni effets, ni habillements, ni cadres,
ni administration, ni trésor" — zegt Generaal RENARD in zijn brieven. Van de zijde der vrijge
vochten gewapende benden dreigde nog altijd gevaar. Bovendien vergete men niet, dat toen door
Baron DE FAILLY ingrijpende veranderingen werden voorgesteld, zijn handen gebonden werden door

het Congres, waar aan landverraad grenzende redeneeringen zonder protest werden aangehoord. Onzes
inziens schuilde in den boezem dier vergadering een der grondoorzaken voor de catastrophe, die het
jonge leger tegemoet ging.
Wat men echter aan de Ministers wel mag verwijten, meer bepaald aan Baron DE FAILLY,

is het ontslaan der lichting van 1826, en zooals wij reeds opmerkten, het ter elfder ure mobiliseeren
van den eersten ban der „Garde civique."

„Chasseur a pied" — „Officier de chasseurs a pied".
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E in verschillende werken opgegeven sterkte van het Bel^sche leger vóór het uitbreken
der vijandelijkheden buiten beschouwing latende, volgt hier een recapitulatie der strijd
krachten in de eerste plaats wat de Korpsen Infanterie, Artillerie en Genie betreft, zooals
wij die voor den i®" Augustus 1831 in de meer aangehaalde ^^Renseignements^ vermeld vinden:
I® Divisie: Infanterie 228 officieren 8395 gegradueerden en minderen,
Cavalerie

8

idem

318

idem

idem

2® Divisie: Infanterie

646

idem

19022

idem

idem

Cavalerie

83

idem

1521

idem

idem

Genie

10

idem

308

idem

idem

3® Divisie: Infanterie

493

idem

14563

idem

idem

Cavalerie

97

idem

1751

idem

idem

Genie

22

idem

624

idem

idem

4® Divisie: Infanterie

299

idem

8361

idem

idem

Cavalerie

34

idem

614

idem

idem

Totaal: Infanterie 1666

idem

50341

idem

idem

222

idem

4204

idem

idem

32

idem

932

idem

idem

Veld-Artillerie:

49

idem

1725

idem

idem

Trein:

12

idem

530

idem

idem

68

idem

2323

idem

idem

2049

idem

60055

idem

idem

Cavalerie
Genie

De Artillerie was sterk:

Vesting-Art.,handlangers, werklieden:
De effectieve sterkte bedroeg:

Totaal generaal 62104 hoofden. Voegt men hierbij het aantal manschappen, behoorende tot de
nog in formatie zijnde compagnieën „Tirailleurs francs" tot de garnizoens-compagnieën (zie blz. 46) en
tot de gendarmerie, dan bereikt men een eindcijfer van 64136 hoofden.
Ofschoon er in de ,,Renseignements' op gewezen wordt, dat de bovengenoemde sterkte is
berekend naar de sterktestaten van 15 Juli, bij het Belgische Departement van Oorlog berustende, wordt

de opmerking gemaakt, dat de sterkte op i Augustus daarvan slechts weinig heeft kunnen verschillen,
aangezien op 15 Juli de miliciens der lichting van '31 reeds in de sterkte der korpsen waren opgenomen.

Moge nu ook al na afloop van den veldtocht door den Minister van Oorlog, Kolonel DE
BROUCKÈRE, in de Kamerzitting van 23 November 1831 zijn medegedeeld, dat de opgegeven sterkte
van 64000 man, waaronder 4000 „Tirailleurs francs", niet als de juiste maatstaf voor het ten strijde

opgerukte leger kan gelden, omdat enkele Regiments-Commandanten in hunne sterktestaten geen
rekening hadden gehouden met het aan de lichtingen van 1826 verleende paspoort, dan kan deze
omstandigheid onzes inziens toch van geen overwegenden invloed op het eenmaal opgegeven eindcijfer
zijn geweest. Wij wijzen er nog op dat de Portefeuille van Oorlog eerst den
Augustus door
den Kolonel DE BROUCKÈRE was aanvaard.
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WANGAANDE de ban der „garde civique" vinden wij in de y^Re^iscignements' opge-

teekend, dat deze bij het uitbreken der vijandelijkheden werd aangewezen om de Legers
van Vlaanderen, van de Schelde en van de Maas, alsmede de troepen, met de
verdediging van Antwerpen belast, — deze legerafdeelingen beschouwen wij zoo
aanstonds nader — te versterken. „A cette époque", — zoo lezen wij verder — ,,bien que Tarrêté
ordonnant la mobilisation de la garde citoj^enne dans les provinces diverses, datant du 7 Juin 1831,

l'organisation du premier ban n'était pas terminée; de sorte que les gardes civiques ne purent rejoindre
Tarmée qu'avec ime extreme lenteur." Bij de bespreking der krijgsverrichtingen zullen wij zien, op welke
wijze de „garde civique" het leger bereikte, en welk aandeel door haar aan de gevechten is genomen.
Aangaande hare sterkte vinden wij vermeld, dat die van het Leger van Vlaanderen 4000 man bedroeg,
dat de garde .bij het Schelde-leger in 3 Brigades was verdeeld, wier gezamenlijke sterkte niet juist
kan worden opgegeven — de 3® Brigade was op den
Augustus slechts 500 man sterk ~ en dat
het Leger van de Maas door haar niet versterkt werd.

Bij Besluit van 16 Juni 1831 was het jonge Belgische leger te Velde in vier groote afdeelingen
gesplitst, waaraan men den weidschen naam van „Legers" gegeven had: aan deze krijgsmachten werd
de bewaking der grenzen toevertrouwd.
Wij noemen:

I®. het Leger van Vlaanderen, Divisie-Generaal Ridder DE WAUTHIER; dezelfde, aan wien
op 15 September 1830 door KONING WILLEM I het bevel was opgedragen over IJperen met den

titel van Gpper-Commandant: vooral niet te verwarren met den ons bekenden Plaatselijken-Commandant
WAUTHIER te Brussel; —

2®. het Leger van de Schelde, Divisie-Generaal Baron DE TIEKEN DE TERHOVE;een dapper
soldaat en een man van eer, op wiens naam geen blaam of verwijt rustte, intusschen voor zich zelf
overtuigd, dat hij geenszins was berekend voor de hooge betrekking, die hij aan zijne vriendschap met
den Regent SURLET DE CHOKIER had te danken; —

3 • het Leger van de Maas, Generaal DAINE; ^^soldat de forUtne^ in de meest ongunstige

beteekenis van het woord, die door dapperheid was vooruitgekomen, doch wiens krijgseer was bezoedeld
door de onwaardige wijze, waarop hij de rijen van het Koninklijk Nederlandsche Leger had verlaten;
ook hij miste de bekwaamheid, die een legerhoofd moet bezitten;

4. het Leger van Luxemburg, Divisie-Generaal GOETHALS; ons bekend uit de vorige bladzijden
als raad-adviseur bij de tot stand gekomene legerorganisatie; door Kolonel ROUEN als zeer bekwaam

geprezen, kon deze opperofficier hiervan geene bewijzen afleggen, aangezien het Leger van Luxemburg
nagenoeg niet aan de vijandelijkheden heeft deelgenomen.

De bij deze „Legers" ingedeelde troepen ressorteerden respectievelijk onder de i®, de 2®,

de 3 en de 4® Militaire Afdeeling. De troepen, met de verdediging der vesting Antwerpen belast, waren
geplaatst onder de bevelen van den Brigade-Generaal DE TABOR.
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E Kolonels DOLLIN-DUFRESNEL en VAN DEN BROEK voerden het bevel over de

troepen, waaraan de verdediging van Venlo en van Roermond was opgedragen.
Ofschoon wij ons, wat de operatiën betreft, hoofdzakelijk hebben bezig te houden
met de Legers van de Maas en van de Schelde, zullen wij volledigheidshalve ook de sterkte der
beide overige „Legers" vermelden en ze achtereenvolgens bespreken, i)
Het Leger van Vlaanderen, dat Oost- en West-Vlaanderen moest beschermen tegen eventuëele
aanvallen van Hollandsche troepen uit Zeeland, was aan den zuidelijken oever van de Wester-Schelde
opgesteld en verdeeld in twee Brigades.

De I® Brigade was samengesteld uit:
3 Bataljons van het 8® Regiment van linie (Luitenant-Kolonel L'HONNEUX).
Het „Bataillon de Tirailleurs liégois*' (Majoor LOCHTMANS).
2 Compagnieën „Tirailleurs francs" van het 2® Bataljon van Oost-Vlaanderen (Majoor DEJARDIN).

De 2® Brigade bestond uit:
3 Bataljons van het 6® Regiment van linie.
2 Compagnieën „Tirailleurs francs" van het i® Bataljon van West-Vlaanderen (Majoor COLLEWAERT).
Een Detachement van het 2® Jagers te paard (depót).
De 6® Compagnie Veld-Artillerie.
Totaal ongeveer 200 officieren, 5000 gegraduëerden en minderen.

Elke compagnie „Tirailleurs francs" moest een sterkte hebben van 4 officieren en 140 minderen;
elke compagnie Veld-Artillerie van 4 officieren, ±170 gegraduëerden en manschappen.
De' I® Brigade leunde met den rechtervleugel tegen het fort St. Marie; de 2® Brigade had
West-Capelle ten Noorden van Brugge als linker steunpunt.
De lijn der voorposten strekte zich uit van de kust tot de Schelde en liep, evenwijdig aan de
grenzen van Zeeland, over Watervliet, Bouchante en Exaerde.

Het Leger van de Schelde, gekantonneerd in de Kempen nabij de stad Antwerpen, ten Noorden

en ten Zuiden van den straatweg Antwerpen—Turnhout, moest Antwerpen dekken tegen aanvallen
van de vloot, en het doordringen' beletten der Noord-Nederlandsche troepen, die tusschen Breda en
Bergen-op-Zoom waren gelegerd.
Het Hoofdkwartier bevond zich te Schilde.

Als chef van den staf was aangewezen de Brigade-Generaal MALHERBE; als sous-chef van
den staf Kolonel FRISSE; als commandant der Artillerie de Luitenant-Kolonel H. T. P. DE LIEM,
als Commandant der Genie Luitenant-Kolonel BOSCH; als Intendant-Generaal DE BASSOMPIERRE.
I) Wij ontleenen deze opgnven uit stukken van het Krijgsgeschiedkundig Archief en van Kolonel DE BAS voor zijn arbeid betreffende
„PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en zijn tijd"; uit het werk van Kolonel ROÜEN: „VArmée Beige", uit de brieven van Generaal

RENARD; uil de „Mémoires" van Generaal NIELLON, uit liet werk over den Tiendaagscheu Veldtocht van den Generaal-Majoor WÜPPERMANN.enz.
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De indeeling was als volgt:
Brigade.

Commandant — Brigade-Generaal NIÊLLON, Hoofdkwartier te Turnhout.

i''"'
\
fel
*

^

3 Bataljons van het 2® Regiment Jagers te voet (Luitenant-Kolonel L, J. GODART).
3
„
„ ,, 9®
van linie (Kolonel STROCK).
2® Bataljon der „Tirailleurs de l'Escaut" (Majoor WALCKIERS).
I® Sectie van de 3® Compagnie Veld-Artillerie (Kapitein DE RIJCKHOLT).
2e Brigade.

Commandant — Brigade-Generaal CLUMP, Hoofdkwartier te Westmalle.
3 Bataljons van het i® Regiment van linie (Kolonel COITIN).
3

t»

M

4®

1)

V

(Kolonel LEBOUTTE).

N.B, 3 Compagnieën van het 4® Regiment waren gedetacheerd bij de Batterijen aan de Beneden-Schelde.
I® Bataljon der „Tirailleurs de l'Escaut" (Majoor DUQUESNE).
I® Compagnie Veld-Artillerie (Kapitein LAUWERIJS).
Brigade Cavalerie.

Commandant — Brigade-Generaal DE MARNEFFE, Hoofdkwartier te Ranst.
4 Escadrons van het i® Regiment Lansiers (Kolonel PLETINKX).
3

ï)

»

M I®

"

Jagers te paard (Kolonel VAN REMOORTERE).

N.B. het 4® Escadron van het i® Regiment Jagers bevond zich te Antwerpen.
Reserve-Artillerie.

Commandant — Majoor DUPONT.

9® en 10® Compagnie Veld-Artillerie (Kapiteins DUPONT en RIGANO),
N.B. De 10® Compagnie kwam eerst op 4 Augustus te Schilde.
Genie.

Commandant — Majoor DUTILLOEUL.

2® en 4® Compagnie genietroepen te Antwerpen.

Een derde Brigade werd op lo Augustus te Leuven geformeerd. Deze was samengesteld als volgt:
j® Brigade.

Commandant — Kolonel DE i'ESCAILLE, Hoofdkwartier te Merxem.

Het 3® Bataljon van het 7® Regiment van linie met 300 recruten (Majoor E. A. DELPORT).
N.B. Deze laatsten waren reeds op 8 Augustus te Aerschot aangekomen.
3 Bataljons van het 12® Regiment van linie (Kolonel DE I'ESCAILLE).
N.B. Het I® en het 2® Bataljon van dit Regiment waren te Antwerpen,
de 2® Sectie van de 3® Compagnie Veld-Artillerie.

Deze Brigade medegerekend, bedroeg de sterkte van het Leger van de Schelde, volgens de
opgaven uit de .^^Renseignemejitd' op 5 Augustus: 397 Officieren, 9710 minderen en 1860 paarden;
op 13 Augustus: 472 Officieren, 10446 minderen en 1806 paarden, i)
I) Bij deze laatste opgaven is niet gerekend het 2= „Bataljon de Tirailleurs" te Lier, ter sterkte van 28 ofriciercii, 455 ondcrofricieren
en minderen.
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E gedetailleerde opgaven omtrent de sterkte der Brigades „Gardes civiques", waaronder be
grepen waren 2 Bataljons „Gardes civiques de Bruxelles", 2 „Corps volontaires de Bruxelles"

en de „Compagnie Chasseurs de Chasteler" ontbreken.

De Generaal-Majoor WÜPPERMANN komt op blz 78 van zijn werk tot een totaal van 12784
Ofïlcieren en minderen en schat de Brigade „Gardes civiques" op ± 2000 man. Kolonel ROUEN,
die ook de 4®, de 6® en de 9® Compagnie Vesting-Artillerie rekent als tot het Leger van de Schelde
te behooren, geeft op: óoo Officieren, 16500 minderen en 1750 paarden; hij rekent hierbij waarschijnlijk
de sterkte der „Garde civique" en van de overige Korpsen voornoemd, die tot dit „Leger" behoorden.
Uit het vorenstaande blijkt genoegzaam, dat het niet wel mogelijk is de juiste sterkte van het
Leger van de Schelde op te geven. In de meeste geschiedboeken vindt men vermeld, dat zij 15000

man bedroeg waarbij 12 stukken geschut.
KONING LEOPOLD vermeende op 8 Augustus 17000 man te kunnen vereenigen. Voegt

men daarbij de sterkte der troepen onder Generaal DE TABOR,dan komt men volgens WÜPPERMANN
tot het cijfer van 22671 man, hetgeen de Generaal DE FAILLY voor de sterkte van het Leger van
de Schelde opgeeft.
Op I Augustus hadden de troepen kantonnementen betrokken gelegen in de lijn gaande van

Donck, langs de splitsing der wegen van Antwerpen naar Breda en Bergen-op-Zoom, tot Arendonck.
De eerste Brigade NIËLLON — 2 bataljons van het 9® Regiment waren bij het hoofdkwartier
te Schilde gedetacheerd — legerde met het hoofdkwartier te Turnhout en was gekantonneerd in de
omliggende plaatsen: Raevels, Welde en Arendonck.
De tweede Brigade, CLUMP, had haar hoofdkwartier te Oostmalle met kantonnementen te Brecht,
Merxplas en Beersse. Het 12® Regiment van ünie had de plaatsen westwaarts van Oostmalle belegd.
De dislocatie der Brigade Cavalerie vinden wij eerst op 4 Augustus vermeld.
Tot de troepen, voor de verdediging aangewezen van Antwerpen, behoorden:
Infanterie:'^ Bataljons van het 3° Regiment van linie:
Tl officieren, 240S gegradueerden en minderen.
Het I® en 2® Bataljon van het 5® Regiment van linie:

43

idem

1792

idem

idem

83

idem

1187

idem

idem

Cavalerie: Yiti 4® Escadron van het i® Regiment Jagers te paard: 9 idem
137
N.B. Dit voegde zich op 8 Augustus te Aerschot bij het Leger van de Schelde.

idem

idem

N.B. Het 3® Bataljon van het 5® Regiment was te Luik.

3 Bataljons van het 12® Regiment van linie:
N.B. Deze kwamen op 8 Augustus te Aerschot bij het Leger aan.

Artillerie: De 6® en de 9 Compagnie Vesting-Artillerie.

Genie:

De 2® en de 4® Compagnie, behalve een detachement dat zich bij het Leger van de Schelde bevond.
De sterkte aan Artillerie en Genie-troepen vinden wij niet opgegeven. Deze niet medegerekend

telden de troepen van Antwerpen: 206 officieren, 5524 gegradueerden en minderen en 137 paarden.
Op 4 Augustus werden de troepen nog versterkt door het 1*= en het 2® Bataljon van het 7® Regiment
van linie, die zich te Brussel bevonden (het 3® Bataljon was bij het Leger van Luxemburg), verder door
manschappen van den

ban der Nationale Garde.

ü

' - \ , ... ■:
KONING LEOPOLD gedurende den Tiendaagschen Veldtocht.
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ET Leger van de Maas, belast met het dekken der Limburgsche grenzen van Hasselt
tot Venlo, was op i April ingedeeld in drie Brigades Infanterie en één Brigade Cavalerie,"
waarbij 4 Veld-Batterijen met 24 stukken. Ten gevolge der dislocatie, welke de Generaal :

DAINE vóór het openen van den veldtocht aan zijn „Leger" gegeven had, bestond tusschen de 3
Brigades Infanterie niet het minste verband.

Op I Augustus was als sous-chef van den staf bij voornoemd „Leger" ingedeeld de Kolonel

FONSON — een chef van den staf wordt niet genoemd —; als Adjudanten deden dienst de Majoor
DE LAGOTELLERIE, de Kapiteins CAPIAUMONT en RAIKEM. De Luitenant-Kolonel VAN DAMME

commandeerde de Artillerie; de Majoor CAMBIER had het bevel over de Genie-troepen.

Wij laten hieronder de indeeling van dat „Leger" volgen, zooals deze aanvankelijk was bepaald:
/= Brigade.

Commandant — Kolonel VAN DEN BROEK ;

3 Bataljons van het 3® Regiment Jagers te voet (te Roermond).
3

»

M

»> 10^

van linie

74 officieren, 2556 gegradueerden en minderen.
2® Brigade.

Commandant — Kolonel DOLLIN DE FRESNEL.

3 Bataljons van het 2« Regiment van linie (het i® en het 2^ Bataljon te Venlo).
Het 3® Bataljon was sterk
21 officieren, 884

idem

idem

Het Bataljon der„Tirailleurs de la Meuse"(Majoor LECHARLIER)52

idem

idem

idem

527

j® Brigade,
Commandant — Kolonel H, l'OLIVIER.

3 Bataljons van het Regiment Jagers te voet (het P en 3® Bataljon aan de zijde van Maastricht).
Het 2® Bataljon was sterk
29 officieren, 702 gegradueerden en minderen.
3 Bataljons van het 11® Regiment van linie
73 idem 2857
idem
idem
Brigade Cavalerie.
Commandant — Kolonel SPAEY.

4 Escadrons van het 2® Regiment Jagers te paard

35

idem

743

idem

idem

N.B. Het 3® en het 4® Escadron waren voorloopig te Namen,

4 Escadrons van het 2® Regiment Lansiers (het 2® en het 3® Escadron voorloopig te Luik).
De sterkte van het i® en het 2® Escadron bedroeg
18 officieren, 361 gegradueerden en minderen.
De „Compagnie des Guides de la Meuse"
idem
75
idem
idem
3 Escadrons van het Regiment Kurassiers(het 2® en het 3® Escadron voorloopig te Luik).
Het I® Escadron was sterk
8 officieren, 174

idem

idem

Artillerie,

Commandant ~ Luitenant-Kolonel VAN DAMME.

2®, 4®, 5®, 7® en 8® Compagnie Veld-Artillerie.

N.B. De 4® Compagnie kwam op den avond van 5 Augustus aan bij het „Leger", de 8® Compagnie op 8 Augustus.
Ambulance-Afdeeling.
Genie.

Commandant — Majoor CAMBIER.

5*

ö® Compagnie Genie-troepen. (N° 5 en N®. 6 te Luik).

•••

1•

68

DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT.

2 TOT 12 AUGUSTUS 1831.

ET „Leger" werd van 5 tot 8 Augustus nog versterkt door het 10'' Bataljon „TiraiËeurs
francs" van Luxemburg en enkele andere Bataljons „Tirailleurs francs."
Rekent men de sterkte van de Artillerie, de Genie en de Ambulance-Afdeeling,
zooals ze door Generaal NIÊLLON in zijne „Mémoires" wordt opgegeven — respectievelijk op 444,
171 en 53 hoofden —^ voegt men daarbij de sterkte van het detachement VAN DEN BROEK
te Roermond en dat van Kolonel WUESTEN te Maastricht (volgens het rapport van Generaal DAINE,
respectievelijk 1500 en 3000 hoofden), dan komt men, zooals ook Kolonel ROUEN vermeldt,
tot een sterkte van ongeveer:

350 officieren, 14000 gegradueerden en minderen met 1500 paarden. Hieronder is waarschijnlijk
begrepen het 10'' Bataljon der „Tirailleurs francs" van Luxemburg: volgens opgave van Generaal
NIËLLON 568 man.
De Minister DE FAILLY vermeldde op 20 Juli 1831 het Leger van de Maas 14325 hoofden sterk.

Hij gaf ^daarbij tevens op.een totaal van 30 vuurmonden, zijnde boven de genoemde 18, de voor
Maastricht gedetacheerde Veld-Batterij RAHIER en de te Roermond geplaatste „Compagnie d'Artillerie
dite Bruxelloise".

De troepen waren gedisloqueerd als volgt:

Het 3® Regiment Jagers te voet hield Roermond, Bree en Weert bezet. Van het 10*= Regiment
Infanterie van linie kantonneerde één bataljon te Zonhoven, één te Beeringen en één te Tessenderloo.
Beide laatstgenoemde bataljons waren in het laatst der maand Juli derwaarts gezonden om althans in
schijn eenig verband met het Leger van de Schelde te verkrijgen.
De „Tirailleurs de la Meuse" waren te Visé; één bataljon van het 2' Regiment van linie bezette
Cortessem; de beide andere waren te Venlo in garnizoen. Het i"" Regiment Jagers te voet was

gekantonneerd in een lijn tusschen Looz en Herderen; het iT Regiment Infanterie had Bilsen, Diepenbeek
en Hasselt belegd. De niet genoemde troepen waren vermoedelijk te Hasselt en Tongeren
ingekwartierd.

Het Leger van Luxemburg was gekantonneerd in de stad Arlon en omstreken; het had in
opdracht om vijandelijkheden van het garnizoen en van de vesting Luxemburg tegen te gaan.
In het laatst van Juli bestond het uit:

Het 3® Bataljon van het f Regiment van linie
23 officieren, 8óo gegraduëerden en minderen.
idem
idem
547
„ Bataljon „Tirailleurs Luxcmbourgeois"(6 Compagnieën) 21 idem
idem
idem
207
„
„
„Gardes forestiers" (4 Compagnieën). . . 9 idem
i idem

25

idem

idem

15^ idem

3798

idem

idem

(4 stukken)
I idem
28
Totaal ongeveer 220 officieren, 5^0^ gegraduëerden en minderen.

idem

idem

Detachement van het 2*^ Regiment Lansiers

De lo Bataljons „Tirailleurs francs"
De Compagnieën Veld-Artillerie N°. 4 en N®. 8.
Detachement van de 8® Compagnie Vesting-Artillerie
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OLONEL ROUEN geeft op een totaal van 6674 hoofden. Behalve de troepen, tot dit
„Leger" behoorende, welker aankomst bij het Leger van de Maas wij reeds vermeldden, werd
nog op 4 Augustus het detachement Lansiers gedirigeerd op Hasselt, het detachement

Vesting-Artillerie met de 4 stukken op Namen.
De sterkte der Legers van Vlaanderen en Luxemburg en der troepen, belast met de verdediging
van Antwerpen, buiten beschouwing latende, zoude volgens de opgaven van Kolonel ROUEN
de gezamenlijke sterkte van de Legers van de Schelde en van de Maas ongeveer 31500 hoofden

hebben bedragen, waaronder, volgens Generaal RENARD, ± 8500 man burgerwacht. Bij een
snelle concentratie had deze macht kunnen staan tegenover 38750 Noord-Nederlanders, onder welke
ruim 14000 man schutterij.

Was de verhouding nu wel zoo ontzettend in het nadeel der Belgen als schrijvers uit dien tijd
dikwerf hebben voorgesteld ?

Wat ten slotte de opstelling der Belgische strijdkrachten betreft, dienaangaande zegt Generaal

RENARD in zijn brieven „ . . . . pour comble de fatalité nos faibles troupes avaient été partagées
en trois fractions distinctes sans liaison entre elles, et placées sous des commandements séparés" . . .
eest a dire que, en face de larniée hollandaise, parfaitement massée autour de Tilbourg, on avait
ouvert une trouée de quinze Heus comme pour lui indiquer Ie point oü il fallait frapper . . . .
,,Le Prince d Oranje se jeta dans la trouée qtion lui avatt si béuévolenient otiverle . . .

De laatste door ons gecursiveerde woorden brengen hulde aan PRINS FREDERIK DER

NEDERLANDEN, den ontwerper van het operatie-plan in 1831, en aan den PRINS VAN ORANJE,
die het onder bijstand van zijn broeder zoo uitmuntend heeft weten uit te voeren.

In de vorige regelen hebben wij getracht, al was het dan ook in breede lijnen, een zoo juist
mogelijk beeld te schetsen van het jonge leger der in opstand zijnde gewesten, zooals het in de
maand Augustus 1831 tegen Noord-Nederland in het strijdperk trad. Met de ons ten dienste staande
gegevens in de hand, trachtten wij dat beeld zoo onpartijdig mogelijk te schetsen. Waar door onze

krijgskundigen van naam gewezen is op fouten, vermeenden wij ook deze niet onvermeld te moeten

laten; geenszins hielden wij daarom het oog gesloten voor veel goeds, dat bij onze naburen in de
voor hen toch zeer moeilijke dagen werd tot stand gebracht.
Wij verlaten thans voor eenige oogenblikken het Belgische leger, en verzoeken aan onze lezers
met ons op de kaart de gesteldheid van het operatie-tooneel in oogenschouw te nemen.
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AN de vereischten der strategie, in verband met een voorzichtige
doch krachtvolle staatkunde, was door de Regeering van Noord-Nederland
voldaan. Als gevolg van hetgeen men in de laatste maanden tot stand
had gebracht, was het vertrouwen op eigen krachten opgewekt, zonder

tot overschatting om te slaan, terwijl de geduchte ontwikkeling der weermacht, waarvan
wij reeds in de vorige bladzijden een overzicht gaven, genoegzaam aanduidde, dat men
die des vijands niet onderschatte.
Om een gewenscht initiatief te behouden, niet van zijn vijand afhankelijk te
worden, hadden de ontzagwekkende voorbereidselen gediend, die zoowel in Noordbrabant,
Gelderland — inzonderheid bij Nijmegen —, Staats-Vlaanderen, Limburg en het
Kasteel van Antwerpen, op de Schelde door de zeemacht, tot den oorlog
gemaakt waren.
En zoo waren dan in voorste linie 's Hertogenbosch, Breda, Bergen-op-Zoom
en de Willemstad, alle onder de leiding van het Korps Genie-troepen in een geduchten

staat van tegenweer gebracht, geroepen om door hare afzonderlijke en met elkander
in verband staande stelsels van verdediging de vaste punten der operatie-basis van het
Mobiele Leger uit te maken.

In geval van een overmachtigen inval of een onverhoopt échec kon daarop
worden teruggetrokken; zelfs onder ongunstige omstandigheden ware het nog mogelijk
alsdan het initiatief te hernemen.

De Citadel van Antwerpen en de vesting Maastricht hielden als strategische

voorposten de in opstand zijnde gewesten in bedwang. Door hun bezit was de keus
vrijgelaten, om naar willekeur de strekking der operatie-basis te verlengen, te veranderen
of te wijzigen: welke keus, bij het onzekere om het vijandelijke Leger van de Maas,
al of niet te kunnen afsnijden van het vijandelijk Korps, hetwelk zich in en tusschen
Antwerpen, Mechelen en Lier gevormd had, van overwegend belang was.
Uit hoofde der 15-jarige vereeniging met de Zuidelijke gewesten, waarmede de

W strijd zoude worden aangebonden, had de voorbereiding van het tooneel des oorlogs

tot geene bezwaren aanleiding gegeven. Men was bekend met 's vijands vesting-stelsel,
met de waarde der eventueel onder verschillende omstandigheden door de tegenpartij

in te nemen stellingen, met de gesteldheid van den grond, van de hoogten en de naar
de hoofdstad des Rijks voerende wegen; in één woord met alle zaken, die uit een
statistisch en moreel oogpunt beschouwd, in de eerste plaats voor een ten aanval
oprukkend leger, van veel gewicht zijn.

De opstelling der Noord-Nederlandsche troepen voldeed aan de regels, die
de krijgskunst billijkerwijze konde stellen
. larmée etait parfaitement massée
autour de Tilbourg" haalden wij reeds aan uit de brieven van Generaal RENARD.
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EZE opstelling bood groote voordeelen. Immers de geconcentreerde stelling der Eerste
en der Tweede Divisie Infanterie, der Brigade zware Cavalerie en der Reserve-Artillerie,

benevens de op zich zelve geconcentreerde stelling der Derde Divisie Infanterie, der Brigade
lichte Cavalerie en der Reserve-Divisie gaven goede gelegenheid om den vijand aangaande onze voor
nemens zoo lang mogelijk in het onzekere te laten en de bewegingen van het Leger te verbergen.
België miste alle voor Noord-Nederland omschreven voordeelen. De hoofden van den opstand
— zegt Generaal KNOOP — hadden een te hoog denkbeeld gekoesterd van de krijgskundige voor
deelen, welke zij bij dien opstand op hunne vijanden hadden behaald. Zij meenden dat door die
voordeelen de gunstige kansen van den oorlog onherroepelijk aan de zijde van België waren gebracht;
zij schatten hunne eigene krachten te hoog, die hunner vijanden te gering: ijverig had de pers mede
gewerkt om het Belgische volk en het revolutionnaire gouvernement aan de éénmaal opgevatte
meening te doen vasthouden.

Een aangewezen operatie-basis bezaten de Belgen niet. Antwerpen, dat om zijne ligging en

aanzienlijke hulpmiddelen als uitgangspunt voor een eventueel te nemen initiatief in aanmerking had

kunnen komen, werd in bedwang gehouden door Generaal CHASSÉ op de Citadel. Er viel derhalve
niet aan te denken om met het geheele Belgische Leger bij die vesting stand te houden.
Venlo bleef door zijn afgezonderde ligging geheel buiten beschouwing. Een voortdringen door
Staats-Vlaanderen was onmogelijk, aangezien de Wester-Schelde en de overige Zeeuwsche stroomen
het voortrukken onmogelijk maakten voor wie geen meester was ter zee. Wederkeerig behoefde
men hier niet voor het doordringen der Hollanders te vreezen, daar hun dit werd ontzegd door gemis
aan een goede operatie-basis en door het eigenaardige zeer doorsneden polderterrein.

Als verdedigingslijn in voorste linie tegen een uit het Noorden, tusschen de Maas en de Schelde,
oprukkenden vijand, kwam in aanmerking de lijn Rüpel—Dijle—Demer. Behalve eerstgenoemde
rivier zijn de beide andere van niet veel beteekenis; hare boorden zijn laag, soms moerassig, terwijl
het voorliggende terrein door het stellen van tijdig voorbereide inundatiën, den aanvaller een belangrijk
oponthoud kon veroorzaken. Bovendien ware het zonder veel moeite mogelijk geweest om de vroeger
versterkte steden Mechelen, Aerschot, Diest en Hasselt, eventueel ook Leuven, tot dubbele bruggen
hoofden in te richten.

Dan, het Belgische Legerbestuur had geene voorbereidselen getroffen, om deze hinderpalen, de
eenigen, die men aan een aanvaller uit het Noorden in den weg kon leggen, in staat van verdediging
te brengen. Ook was de gedachte bij dat bestuur niet opgekomen omtrent een eventuëele concentratie
der troepen achter de Demer.

Ofschoon er van het spreekgestoelte van het Congres nu al dikwijls gedreigd was met het
hervatten der vijandelijkheden, blijkt het uit het vorenstaande genoegzaam, dat zulks niet ernstig
konde zijn gemeend.

Bij gebrek aan voldoende voorbereiding verloren de Belgen het initiatief, en werden hunne
bewegingen geheel afhankelijk van die der tegenpartij.
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EN einde aan onze lezers een helderen blik te verzekeren op het oorlogstooneel, tevens
het volgen der krijgsverrichtingen te vergemakkelijken, voegden wij aan ons werk toe:
^^Ee7i Overzichtskaart voor de operatïèn gedurende den Tiendaagschen Veldtocht 2 tot 12
Augustus i8jd\

De daarop voorkomende terreinvoorstelling komt veelal overeen met de kaart, door den
Generaal-Majoor W. E. A. WUPPERMANN in zijn meergenoemd werk opgenomen.
Bovendien geeft onze kaart aan — wij vonden zulks nog in geen der over dien Veldtocht
verschenen werken — de kantonnementsrayons vóór den 2^®" Augustus, de marschlijnen der i®, der
2®, der 3® en der Reserve-Divisie, alsmede den weg door den Generaal-Majoor BOECOP op 9 Augustus'31
gevolgd (zie Verklaring). Dag voor dag teekenden wij de standplaats van het Groote Hoofdkwartier
aan, zoomede die van het gros der verschillende Divisiën.
Met één oogopslag verkrijgt men zoodoende een overzicht van de strategische lijnen, waarin
zich deze legerafdeelingen op de achtereenvolgende dagen bevonden en bewogen.
De plaatsen, waar het tot ontmoetingen kwam, zijn aangegeven door twee gekruiste sabels;
de oost- en westwaarts van Leuven door onze troepen ingenomen stellingen, door dikke roode lijnen;
de door de Rijdende Artillerie ingenomen positiën, door één stuk geschut. Een roode vlag wijst de
plaats aan, waar Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE de artikelen van den wapenstilstand heeft gedicteerd.
Persoonlijk aanschouwden wij de verschillende terreinen, die aan de voor onze troepen zoo
roemvolle dagen van 2 tot 12 Augustus herinneren — het landschap, dat toen het oog boeide is na

bijna zeventig jaar nog slechts weinig van karakter veranderd —; met eigen oogen namen wij de
door de Rijders ingenomen stellingen in oogenschouw. Schijnbaar weinig beteekenende zaken,
waarover nog verschil van meening of tegenstrijdigheid mocht bestaan, trachtten wij door eigen onderzoek
op te lossen. De schetsen, door ons op het terrein vervaardigd en in deze studie opgenomen, zijn

een getrouw beeld van de plaatsen, waaraan voor de Rijdende Artillerie zulke schoone historische
herinneringen verbonden zijn; waar het den Rijders vergund werd om hun ouden roem te handhaven,
zich nieuwe lauweren te verwerven — waar de dappere Luitenant JAN JACOB PRINSEN het leven
liet op het veld van een
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ET was in de twintig tot dertig uur breede landstreek, zich uitbreidende
tusschen de Schelde bij Antwerpen en de Maas bij Venlo en Roermond,
dat de beslissende handelingen van den aanstaanden strijd, zouden plaats
hebben.

Dit terrein, meest bouwland en dorre, uitgestrekte heidevlakten, hier en daar met
zandheuvels, met een hooger gelegen gedeelte ten noorden van Diest, overigens geheel
open — een sprekend tegenbeeld met het overige zoo vruchtbaar gedeelte van België —,
in dien tijd met slechts weinig uitgebreide boschperceelen bezet, was arm aan goede
gemeenschapswegen, zoowel wat betreft de bewoonde oorden onderling als tusschen
Noord- en Zuid-Nederland. De eenige, in alle opzichten geschikte verbindingslijnen,
die van het Noorden naar het centrum van België voerden, waren de straatwegen
Breda—Antwerpen—Mechelen en 's Hertogenbosch—Eindhoven—Hasselt—Tongeren—

Luik. Behalve de Schelde en de Maas voorzag ook toen reeds de Zuid-Willemsvaart
in de gemeenschap te water tusschen Noord- en Zuid-Nederland.
Ten noorden van de Demer trof men eenige goede, breede zandwegen; overigens
meerendeels slechts zware karresporen. Wel is waar wordt het westelijk gedeelte ,,les

L:>i

Campines" doorsneden door de Groote en de Kleine Nethe met hare talrijke zijriviertjes;
doch aangezien eerstgenoemde in den zomer van geringe afmetingen zijn, en in het
Mi!

algemeen door de richting, waarin zij stroomen, weinig geschiktheid bezitten om een
goede verdedigingslijn te vormen, was dit terrein voor een aanvaller, die uit het
Noorden oprukte, voldoende bruikbaar. Voor de tegenpartij leverde de landstreek
evenmin bijzondere beletselen op.
Het oostelijk gedeelte der Kempen eigende zich veel minder tot het voeren van
den oorlog. Men vond hier weinig steden of welvarende, dorpen — een omstandigheid,
waarmede de intendance van het Nederlandsche Leger, dat zich te midden eener in

hoofdzaak vijandig gezinde bevolking zou moeten bewegen, rekening behoorde te
houden —; voorts een aaneenschakeling van riviertjes en beekjes, ontstaande uit
P

tallcoze moerassen, plassen en kleine meren, die de bewegingen van Artillerie en
Ruiterij zeer bezwaarlijk maakten.
Zuidwaarts van de Demer verandert het landschap van karakter. De zandgrond

maakt plaats voor klei, doch de bodem blijft zelfs bij langdurigen regen hard genoeg
om de troepenbewegingen niet te belemmeren. Het terrein tusschen de Demer, de
Dijle en den straatweg Leuven—St.-Truyen is zeer heuvelachtig: men verkrijgt hiervan
een goed overzicht, wanneer men de hedendaagsche spoorlijn Maastricht—Hasselts
Diest—Leuven volgt. De verschillende hoogteruggen hebben meestal de richting van
Zuid naar Noord en worden van elkaar gescheiden door de min of meer aanzienlijke
zijriviertjes van de Demer.
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ET het oog op de toenmaals zeer talrijke en uitgestrekte boschpartijen ware het den

verdediger mogelijk geweest om aan een vijandelijken marsch in westelijke richting naar
Brussel langdurig oponthoud te veroorzaken. Kort ten noorden en zuidwaarts van den weg
St. Truyen—Leuven, zoomede in de omstreken van laatstgenoemde stad, vermindert de bedektheid
van het terrein geheel wat de bosschen betreft. Het heuvelachtige karakter blijft wel is waar bewaard;
maar de terreinafscheidingen worden minder belangrijk, daarentegen strooken bouwland uitgestrekter.
De bevolking is dicht; groote steden en welvarende dorpen volgen elkander op.

Men staat hier aan de grenzen van het groote slagveld — zegt Generaal WÜPPERMANN —
waarop sedert eeuwen de meeste legers van Europa het lot der Staten van dat werelddeel hebben
gewijzigd en beslist.
Brussel beschouwende als het hoofdobject der operatiën van een uit het Noorden oprukkend

leger, trekken voornamelijk vier operatielijnen onze aandacht: vooreerst de straatweg Breda—Ant
werpen—Mechelen en Vilvoorde naar Brussel; daarna de weg van Breda over Hoogstraten, Westmalle
en Lier naar Mechelen, van hier tot Brussel in een kunstweg overgaande. Vervolgens de weg Tilburg—
Turnhout—Herenthals, verder over Mechelen, Sas van Campenhout naar Leuven, eindelijk de weg
van Baerle—Hertog naar Hechtel, over Diest en Leuven naar Brussel.
De verschillende richtingen, waarlangs grootere troepenmassa's tot in het hart van België konden

voortdringen, waren door PRINS FREDERIK en door den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR
nauwkeurig nagegaan. Verschillende plannen van aanval bij eventuëele handelingen tegenover de

Zuidelijke gewesten, ook met het oog op mogelijke ondersteuning der'opstandelingen door Frankrijk
en Engeland, waren door hen ontworpen (R. STARKLOF, Königlich Würtembergischer, Rittmeister
,,Das leben des HERZOGS BERNHARD VON SAKSEN-WEIMAR-EISENACH Königlich
Niederldndischer General der Infanterie^ — Gotha, 1865.

Ook de overdenkingen van den HERTOG getuigen van zijn juisten veldheersblik. Het zou
ons te ver voeren, ze hier alle te bespreken. Toch zij vermeld, dat het laatste door „Monseigneur

Ie Duo" ontworpen plan, overeenkomst had met datgene, wat uitgevoerd is geworden en in de stilte
van het Kabinet door PRINS FREDERIK was voorbereid, rekening houdende met de verkeerde

opstelling, welke de Belgische regeering aan de beide hoofddeelen van het leger had gegeven.
Het was aan dit laatste plan, dat de PRINS VAN ORANJE in den nacht van 31 Juli op i Augustus

(zie blz. 38) ten volle HoogstDeszelfs goedkeuring had verleend.

De geheel verkeerde plaatsing der Belgische legermacht — zoo ongeveer zegt Generaal KNOOP —
had haren oorsprong in de eerste krijgsgebeurtenissen van den Belgischen opstand. Maastricht en de
Citadel van Antwerpen waren toenmaals de twee sterke punten, naar welker bezit de opstandelingen

voornamelijk streefden. Geen wonder dat hun macht zich om deze punten samentrok, zoodoende
tevens de kern vormende der Legers van de Maas en van de Schelde.

TKomr
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AS deze aanvankelijke verdeeling der Belgische legermacht in twee groote afdeelingen
door de omstandigheden te verklaren en ook zonder gevaar, zoolang men aan onze
zijde te zwak was om tot den aanval over te gaan, van een geheel anderen aard werd

die verdeeling, toen zich in Noordbrabant een Nederlandsch leger samentrok, dat van dag tot
dag sterker wordende, spoedig in staat zou zijn om aanvallenderwijze op te treden. Van dit oogenblik
was splitsing der Belgische krijgsmacht gevaarlijk en onverstandig, en wél zóó, dat Belgische generaals,
zelfs een DAINE, hunne regeering opmerkzaam maakten op het gevaar, dat in dien toestand was
gelegen, op de dringende noodzakelijkheid om zoo spoedig mogelijk de geheele Belgische krijgsmacht
tot één sterk lichaam te vereenigen. . . .

Dan, de regeering sloeg geen acht op de waarschuwingen; zij vermeende dat de door haar
genomen maatregelen geene wijziging behoefden.
II eut été contraire a toutes les régies
de l'art de concentrer Tarmée sur un seul point" — lezen wij in de ^^Memoire explicaiif van den
Generaal Baron DE FAILLY, Minister van Oorlog en Majoor-Generaal van het Belgische leger in 1831.

„La prudence exigeait au contraire la division des forces par toute la frontière pour que tous les
points fussent gardés en même temps, et qu'en cas d'attaque il fut possible de se réunir et de se
concentrer pour venir au secours des points menacés . . .
De uitkomst heeft dan ook bewezen, dat de dislocatie der Belgische troepen een tijdige concen
tratie op het bedreigde punt geheel buitensloot: in deze bezat de regeering dus het juiste inzicht niet.
PRINS FREDERIK daarentegen, zooals wij reeds vroeger opmerkten, volkomen bekend met
de gesteldheid van zaken bij de tegenpartij, bouwde daarop het plan van aanval, hetwelk, zooals de
Kolonel DE BAS zeer terecht opmerkt (^^Tivee Wapenscl^oiiivingen^ blz. 258) „kan worden gerangschikt
onder de beste voorbeelden onzer Nederlandsche krijgsgeschiedenis."

Komt dus. de eer der voorbereiding en van het met zoo groote zaakkennis opgezette operatieplan
ontegenzeggelijk toe aan PRINS FREDERIK, aan den PRINS VAN ORANJE mag voorzeker den
roem der leiding van de operatiën niet worden onthouden.
De beide Vorstelijke Bevelhebbers vulden elkander als het ware aan: aan hun eenheid van

zin dankt men in de eerste plaats de alleszins gunstige resultaten!
Wat nu het operatie-plan zelf betreft, dit was gegrond op het denkbeeld eener strategische
doorbreking, gevolgd door het afzonderlijk verslaan der beide groote deelen van het leger der

tegenpartij. Hoe vele malen had NAPOLEON door het welgelukken dezer beweging, ^de zege
aan zijne banieren weten te hechten!

Nu waren het de PRINS VAN ORANJE en PRINS

FREDERIK, die als gevolg van hun juiste inzichten de overwinning als een rijpe vrucht in hun
schoot zagen vallen, i)
i) Na afloop van den veldtocht werd door sommige schrijvers beweerd, dat het oor.spronkelijke operatie-plan zon zijn ontworjien <loor
den Luitenant^Kolonel VON SCIIARNHORST, Chef der 4e Brigade Artillerie, die als „attaché militair" van Pmisen den veldlftcht medeniaakle.
Deze onjuiste bewering is echter later door dien hoofd-officier op de meest stellige wijze weerlegd. Men zie dienaangaande de Nederlandsche Staatscourant
van 5 October 1831.
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ET de hoofdmacht van het leger — de Divisiën VAN GEEN, SAKSEN-WEIMAR en
MEIJER, de Ruiterij van TRIP en de Artillerie van LIST, was het des ERFPRINSEN
voornemen om voort te rukken in de open ruimte tusschen de Legers van de Schelde en van
de Maas, naar de stad Diest door te dringen, zich daarna eerst tegen laatstgenoemd „Leger" te wenden,

vervolgens het Leger van de Schelde aan te vallen en zoodoende zich den weg naar Brussel te openen.
Om die beweging voor den vijand te verbergen en te voorkomen dat de vijandelijke afdeelingen zich
vereenigden, zou DAINE's leger worden bezig gehouden door de Reserve-Divisie en door kleine uitvallen
der bezetting van Maastricht. Aan de andere zijde van het operatie-tooneel moest de vijand beducht
gemaakt worden voor een beleg van Antwerpen. Kleinere colonnes uit Breda en uit Bergen-op-Zoom

zouden derwaarts oprukken; tevens moest CHASSÉ in verbinding met de zeemacht op de Schelde tot
den aanval overgaan. Op die wijze zou het Leger van de Schelde worden bezig gehouden en nabij
Antwerpen blijven. In Staats-Vlaanderen moest de Hollandsche legermacht door kleine aanvallen
den vijand verontrusten, alzoo de handelingen van de hoofdmacht begunstigen.
Op welke wijze het plan ten uitvoer werd gebracht, zullen wij in de volgende bladzijden
vermelden.

Alvorens ons echter in gedachten te verplaatsen bij het leger, dat wij reeds zich in beweging
zagen stellen, moeten wij nog een blik slaan op de „Ordre de bataille'' en de werkelijke sterkte der
Nederlandsche strijdkrachten.
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OLGENS de „Ordre de bataille" van den
Augustus 1831,
die wij hier achter laten volgen, stond de Eerste Divisie op den
Rechtervleugel, leunende tegen de Schelde; de Tweede- en de
Derde Divisie vormden het Centrum, de Tweede Divisie tevens de Voorhoede;

de Reserve-Divisie, op den Linkervleugel, had de Maas in den rug en werd
door Maastricht beschermd. De Brigade Zware Cavalerie met de daarbij
ingedeelde Batterijen vormde de Algemeene Reserve.
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Indeeling van het Nederlandsche Leger te-velde.
Hoofdkwartier te Breda.

Opperbevelhebber:
Z. K. H. PRINS WILLEM VAN ORANJE. — Veldmaarschalk.

Adjtida^iten:
Kolonel O. J. H. Graaf VAN LIMBURG STIRUM.

Luitenant-Kolonel V. J. R. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.
Toegevoegd (sedert lo Augustus bij het Leger):Kapitein-volontair F. A. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS.
Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN.
Admiraal en Kolonel-Generaal.

Adjudanten'.

Kolonel J. C. DE WALDKIRCH.

Kapitein-Luitenant ter Zee C. D. VAN DEN BOSCH.
Majoor A. P. P. C. R. E. DE CEVA.
Kapitein P. M. Graaf VAN LIMBURG STIRUM.
Toegevoegd'.
Luitenant-Kolonel in Pruisischen Dienst VON SCHARNHORST,
2* Luitenant in Pruisischen Dienst ZANDERS.

Majoor J. A. Graaf DE FICQUELMONT.
Kapitein F. DU CHASTEL.
Kapitein B. VAN DEN BOSCH.
Luitenant E. ARTAN.

2® Luitenant-volontair D. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.

Secretaris J. VAN ASSEN, Staatsraad.
Ordonnans-Ofjicieren:

I® Luitenant W. J. Graaf VAN DER GOLTZ.
I® Luitenant G. A. G. Baron VAN DER DUYN.

Chef van den Generalen Staf:

Luitenant-Generaal J. V. Baron DE CONSTANT REBECQUE.

Eerste Divisie Infanterie:
Stafkwartier te Breda.

Bevelhebber'. Luitenant-Generaal J. Baron VAN GEEN.

Chef van den Staf'. Kolonel J. B. CLEERENS (O. I. Leger).

/® Brigade.

\ Compagnie Flankeurs der Groningsche Hoogeschool (Studenten).

Stafkwartier te Ginneken.

Generaal-Majoor A. SCHUURMAN.

Chef van den Staf

Kapitein G. E, MULLER.

Bataljon 2® Afdeeling Noordhollandsche Schutterij.

>

Bataljon V" Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij.

l i" Bataljon Jagers.

] Afdeeling Grenadiers ~ 1= en 2® Bataljon.
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Jagers van VAN DAM.

Stafkwartier te Tilburg.

2*^ Bataljon i° Afdeeliiig Geldersche Schutterij
2* Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij — i® en 2® Bataljon.

Bevelhebber.

Generaal-Majoor D. O. DE FAVAUGE.
Chef van den Staf.

2® Bataljon Jagers.
5® Afdeeling Infanterie — i® en 3® Bataljon,

Kapitein J. G. E. A. VAN PANHUYS.

Batterij Veld-Artillerie N°. 6^ (6 fC®""®) i)

Tweede Divisie Infanterie.
Stafkwartier in het Kamp van Rijen.
Bevelhebber-. Z. D. H. de Luitenant-Generaal ICAREL BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR.

Chef van den Staf-. Majoor F, B. Baron VON GAGERN.
7® Brigade,

Stafkwartier in het Kamp van Rijen.

Vrijwillige Utrechtsche Jagers (Studenten).
I® Bataljon 2® Afdeeling Geldersche Schutterij.

Bevelhebber.

Generaal-Majoor A. J. J. Baron DES TOMBE.

7® Afdeeling Infanterie — i® en 2® Bataljon.

Chef van den Staf.

12® Afdeeling Infanterie — i® en 2® Bataljon.

Majoor L. J. DE PETIT.
2® Brigade,
Stafkvvartier in het Kamp van Rijen.

Koninklijke Jagers (Houtvesters).

2® Bataljon 4® Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij.

Bevelhebber,

Kolonel D. O. BAGELAAR.

2® Afdeeling Infanterie — 2® en 3® Bataljon.

Chef van den Staf,

18® Afdeeling Infanterie — i® en 2® Bataljon.

Kapt. H.F. C. Baron FORSTNER VANDAMBENOY.
Batterij Veld-Artillerie N°. 5-'' (6 12®").

Derde Divisie Infanterie.
Stafkwartier te Eindhoven.

Bevelhebber'. Luitenant-Generaal A. F. MEIJER.
Chef van den Staf: Luitenant-Kolonel P. M. ECKSTEEN.
7® Brigade.

Vrijwillige Leidsche Jagers (Studenten).
Stafkwartier te Eindhoven.
Bevelhebber.
Kolonel F. STOECKER.

Chef van den Staf,

I® Luitenant-volontair JHR. J. MOCK.

2® Bataljon i® Afdeeling Friesche Schutterij.
2® Bataljon 1® Afdeeling Groningsche Schutterij.
8® Afdeeling Infanterie — Reserve-Bataljon.
13® Afdeeling Infanterie — 2® en 3® Bataljon.

1) De letter a duidt aan, dat de batterij behoort tot het i® Bataljon Veld-Avtillcrie. Van de andere Bataljons Veld-Artillerie zijn geen batterijen
te velde geweest, met uitzondering van de batterij N®. 7c, belioorendc tot het garnizoen van Maastricht, waar het overcompleet kader en de man
schappen van het 3® Bataljon Veld-Artillerie den dienst van Vesting-Artilleristen verrichtten.
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Noordhollandsche Jagers.

Stafkwartier te Stratum.

Groningsche Jagers.

Bevelhebber.

Kolonel J. P. SPRENGER.
Chef van den Staf.
I® Luitenant JHR. J. H. HOOFT VAN IDDEKINGE.

I® Bataljon 3® Afdeeling Noordhollandsche Schutterij.
2® Bataljon Utrechtsche Schutterij.
I® Bataljon 2® Afdeeling Friesche Schutterij.
17® Afdeeling Infanterie — i® en 2® Bataljon.

Batterij Veld-Artillerie N°. S'' (6 S®").
Divisie Cavalerie.
Stafkwartier te Breda.

Bevelhebber-. Luitenant-Generaal Jhr. A. D. TRIP VAN ZOUTLAND.

Chef van den Staf-. Majoor-titulair F. W. CHOMEL (Marechaussee).
7* Brigade.

Afdeeling Kurassiers N°. 3 — 2®, 3® en 4® Escadron.

Stafkwartier te Oosterhout.

Afdeeling Kurassiers N®. 9 — i®, 2® en 3® Escadron.

Bevelhebber.

Regiment Lansiers N°. 10 — i®, 2®, 3® en 4® Escadron.

Generaal-Majoor J. POST.

Rechter halve Batterij Rijdende Artillerie N®. 4 (6 ffi®").

2® Brigade.

Regiment Lichte Dragonders N®. 4 — i® en 2® Escadron,

Stafkwartier te Eindhoven.

Regiment Lichte Dragonders N®. 5 — i® en 2® Escadron.
Regiment Hussaren N®. 6 — i®, 2® en 3® Escadron.

Bevelhebber.

Linker halve Batterij Rijdende Artillerie N°. 4 (6 S®").

Generaal-Majoor Jhr. W. F. BOREEL.

Reserve-Divisie.
Stafkwartier te St. Oedenrode.

Bevelhebber-. Luitenant-Generaal G. M. CORT-HEYLIGERS.

Chef van den Staf: Kapitein J. W. WALTHER (fungeerend).

7® Brigade.

|

Stafkwartier te St. Oedenrode.
Bevelhebber.

/ i« Bataljon i® Afdeeling Geldersche Schutterij.
I 2® Bataljon i® Afdeeling Noordhollandsche Schutterij.

Generaal-Majoor F. KNOTZER.

2® Bataljon 2® Afdeeling Noordhollandsche Schutterij.
I® Marsch-Bataljon. i)

Chef van den Staf:

I® Luitenant J. J. P. VAN MÜNNICH (fungeerend).
2e Brigade.
Stafkwartier te Veghel.
Bevelhebber.

Kolonel M. BUSCH.

Chef van den Staf.

2® Bataljon i® Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij.
I® Bataljon i® Afdeeling Friesche Schutterij.
1® Bataljon i® Afdeeling Groningsche Schutterij.
2® Marsch-Bataljon. 2)

Kapitein H. RUDING (fungeerend).

1) Samengesteld uit 2 compagnieBn van het Reserve-hataljon der 5® Afdeeling Infanterie, 3 compagnieën van het P Bataljon der P Afdeeling
Nóordhollandsche- en i compagnie van de Noordbrabantsche Schutterij.

2) Samengesteld uit het i® Bataljon der t® Afdeeling Friesche Schutterij.

Dragonder van het Regiment N", 4. 1831.
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Detachement Kurassiers der Afdeeling N®. i.

(volgens de „Mémoires" van den Generaal-Majoor E. VAN LÖBEN SELS — 150 man).
Batterij Veld-Artillerie N®.

(6 ÏÊ®").

Detachement Transporttrein.
Reserve-Park N°. 4.

Reserve-Artillerie en niei-ingedeelde Troepen.

Batterij Rijdende Artillerie N°. I (6
Idem N°. 2 (houwitsers); Idem N°. 3 (6 ®«").
Batterij Veld-Artillerie N°. 7=* (12 tÈ"®).
Reserve-Park.

Divisie-Reserve-Park N°. i; Idem N®. 2; Idem N®. 3.
Nüt-ingedeelde Troepen.

4« Compagnie van het V Bataljon Mineurs en Sappeurs.
Escadron Marechaussee.

Transporttrein.
Compagnie Werklieden.
■ Compagnie Hospitaal-soldaten.

N.B. Het bataljon rukte uit ter sterkte van gemiddeld 8 a 900 man; enkele bataljons — voornl. die der
Reserve-Divisie — waren zwakker (minimum 459 man); het escadron had een gemiddelde sterkte van
160 k 180 paarden.

De Infanterie-brigades telden 5 a 6 bataljons en i compagnie vrijwilligers, te zamen 4 a 5000 man;
die der Reserve-Divisie slechts 2 a 3000 man.

Generale sterkte: 38 bataljons Infanterie en Schutterij en 7 compagnieën Jagers; 16 (later 20}
escadrons, 9 batterijen en i compagnie Mineurs en Sappeurs; 38750 man, 6500 paarden en 72 vuur

monden. Hieronder waren begrepen: 20 officieren, 620 gegradueerden en manschappen benevens 877
paarden van het Korps Rijdende Artillerie.

De Kolonel WÜPPERMANN gaf in zijne Geschiedenis van den Tiendaagschen Veldtochf voor den
2den Augustus 1831 de volgeiidc sterkte der Divisiën, enz. (zonder de staven):
I® Divisie Infanterie
2® Divisie Infanterie

97^^ man — volgens officieele stukken werkelijk 10492 man
9320 id.
„
„
a
»
9^25 id.

3® Divisie Infanterie

8l0t id,

„

,,

»

»

Divisie Cavalerie

30S9 id*

»

"

»

"

„

«
,j

»>
»

»
»

Reserve-Divisie
55^*^ id*
Reserve-Artillerie en niet-ingedeelde troepen 1522 id.
Totale sterkte 37340 man

id.
^^7$ id*
13S6 id.
38750 man

voorts 6467 paarden en 78 vuurmonden. Onder de laatsten zijn begrepen 6 Coehoorn-mortieren.
Voor de bezettingen der grensvestingen (Maastricht, 's Hertogenbosch, Grave, Nijmegen. Breda,

Bergen-op-Zoom, de Citadel van Antwerpen en onderhoorige forten, het 4® en S'' district van Zeeland),
raadplege men het boekwerk ^^De Unifonnen enz. 14*^
^5*' Aflevering bl. 139 ^4^» voor verdere
bijzonderheden, de niet genoemde dienstvakken betreffende, zoomede voor de dislocatie der troepen op
I Augustus, het hierboven genoemde werk.
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OOR het verkrijgen van een volledig overzicht laten wij hieronder nog eenige
nadere aanwijzingen betreffende de samenstelling, het commando der batterijen en reserve
parken volgen.
Belast met het opperbeleid der Artillerie te Velde \ Generaal-Majoor H. R. TRIP.

Fungeerend Adjudant', Luitenant E. VAN LÖBEN SELS.
Toegevoegd'. I® Luitenant J. H. F. BRÜCHER.
Commandant der Artillerie te Velde'. Kolonel F. C. LIST.

Adjudant', i® Luitenant Dr. J. C. VAN RIJNEVELD.
Toegevoegd', i® Luitenant M. A. VAN HEUSDEN.

Bij de Eerste Divisie hifanterie.
Batterij Veld-Artillerie No. 6=^ (6

Commandant'. Kapitein A. F. MEYL.
Seciie-Coinmandanten:

I® Luitenants W. ]. CAMP, J. C. WAGNER; 2® Luitenants J. VERTHOLEN en R. F. DE BRUYN;

later als vijfde Ofhcier de 2® Luitenant L. J. S. VON MOTZ,
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 162 man.

Bij de Tweede Divisie Infanterie.
Batterij Veld-Artiilerie N®. 5^ (6
Commandant-. Kapitein J. VAN DER BEEK.
Sectie-Commandanten;

I® Luitenants J. P. C. VAN OVERSTRATEN en Jhr. W.J. DE FESTERS; 2® Luitenants L. E. WERNER en

Jhr. L. J. TINDAL,ter vervanging van Jhr. N. F. P. PESTERS VAN CATTENBROEK, die overleden was;
later als vijfde Officier de 2® Luitenant K. C. KOCK.

De sterkte bedroeg op 2 Augustus 165 man.

Bij de Derde Divisie Infatiterie.
Batterij Veld-Artillerie N®,

(6 'ffi®").

Commandant-. Kapitein K. E. VAN DE WALL.
i

Sectie-Commandanten:

I® Luitenants G. FRANTZEN en A. C. W. L. J. F. KELLNER; 2® Luitenants V. M. T. Baron BENTINCK
TOT NIJENHUIS en C. L. VON PFAFFENRATH VON SONNENFELS; later als vijfde Officier de
2® Luitenant W. E. BRAND.

De sterkte bedroeg op 2 Augustus 162 man.

Bij de Brigade Cavalerie (Zware-).
Rechter Halve-Batterij Rijdende Artillerie N°. 4 (6 lÈ®").
Commandant:

I® Luitenant E, VAN DER OUDERMEULEN, onder wiens bevelen de i® Luitenant Jhr. T. F. LYCLAMA
a NYEHOLT was geplaatst.

De sterkte bedroeg op 2 Augustus 68 man.
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Laatstgenoemde halve batterij, welke zich op den isten Augustus te Teteringen in kantonnement
bevond, had aldaar de order ontvangen om naar Chaam te marcheeren en zich te stellen onder de bevelen
van den Luitenant-Generaal VAN GEEN.

Op datzelfde tijdstip ontving het i« Bataljon der 2« Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij bevel om
zich naar Alphen te begeven en aldaar tot dekking der Reserve-Artillerie te strekken.

Bij de Tweede Brigade Cavalerie (Lichte-).
Linker Halve-Batterij Rijdende Artillerie N®. 4 (6

Commandant'. Kapitein W. Baron BENTINCK TOT NIJENHUIS.
Sectie-Commandanten:

I" Luitenants J. WICHERLINK en Jhr. W. P, J. BARNAART. Op den lOtlen Augustus werd het aantal
Officieren vermeerderd met den 2= Luitenant A. F. M. d'HAMECOURT.

De sterkte bedroeg op 2 Augustus 90 man.

Bij de Reserve-Divisie.
Batterij Veld-Artillerie N°. 9=" (6
Commandant.- Kapitein Jhr. C. D.P,SINGENDONCK.
Sectie-Commandanten:

p Luitenants E. L. Baron RENGERS en G. J. KUYTENBROUWER; 2= Luitenants Jhr. T. H. SNOECK en

J. J. E. PARAVICINI Dl CAPELLI; later als vijfde Officier de 2® Luitenant C. W.F. Baron VAN LIJNDEN.
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 159 man. •

Bij de Reserve-Artillerie en de niet-ingedeelde Troepen.
Commandant der Reserve-Artillerie: Majoor P. A. RAMAER (tot op 3 Augustus).

Adjudant: I® Luitenant V. G. V. V. Baron DE CONSTANT REBECQUE.
Majoor (van 8 Augustus Luitenant-Kolonel) M. H. STEENBERGHE (tot op 10 Augustus).
Luitenant-Kolonel P. R. FALTER (van il Augustus). l)

Batterij Rijdende Artillerie N°. i (6 ïê®").
Commandant: Kapitein T, E. DINAUX.
Sectie-Commandanten:

- p Luitenants G. F. S. HUGUENIN en F. G. Graaf VAN LIMBURG STIRUM; 2® Luitenants C. G. A.
VAN GORKUM en M. T. ELOUT.

Op 10 Augustus werd bij de Batterij geplaatst de 2® Luitenant Jhr. F. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN.
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 162 man.
Batterij Rijdende Artillerie N®. 2 (houwitsers.)

Commandant'. Kapitein J. P. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN.
Sectie-Commandanten:

P Luitenants J. J. PRINSEN, M. G. VAN RADEN, D. Baron TINDAL en W. A. SODENKAMP.

Den loden Augustus kwam nog bij de Batterij aan de 2® Luitenant J. W. WINTER MOMMA.
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 164 man.

I) Van 4 Augustus voerde de Majoor RAMAER — zoolang hij tegenwoordig was — het commando over de l® divisie (batterijen i en 3); vdn

j

II Augustus de Luitenant-Kolonel STEENBERGHE over de «c divisie (batterijen 2 en 7a). Van II—14 Augustus was de Majoor RAMAER belast

\

met het bevel over de Artillerie der Tweede Divisie Infanterie.
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Batterij Rijdende Artillerie N®. 3 (6 ^"0Commandant'. Kapitein I. KOPS.
Sectie-Commandanten:

i- Luitenants F. F. J. H. Baron VAN HEECKEREN VAN DE CLOESE en C. W. VOET;
2® Luitenants J. WOORTMAN SPANDAW (toekomstig Regiments-Commandant) en J. G. A. GALLOIS.
Den lo^en Augustus werd nog in de sterkte der Batterij gebracht de 2® Luitenant L. RUYS VAN LEEUWEN.
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 156 man.

De als 5de officier bij voornoemde batterijen ingedeelde Luitenants vertrokken den 2den Augustus
uit Amersfoort en kwamen den pden d.a.v., marcheerende over Breda, Eindhoven, Gheel en Diest, te Hasselt

aan. Hier ontvingen zij van den Commandant der Artillerie te Velde bevel om zich bij hunne Batterijen
te voegen. Zij kregen het commando over de linie-caissons en de reserve-voertuigen.
Batterij Veld-Artillerie N°. 7^ (12 'S®").
Commandant'. Kapitein J. ALTINK.
Sectie-Commandanten:

I® Luitenants J. C. PARAVICINI Dl CAPELLI en J. J. A. VAN DER LINDEN DE HARTOGH;
2® Luitenants A. J. J. DIJCKMEESTER en O. H. KUYK en later als vijfde Officier de 2® Luitenant T, A. F. DELPRAT,
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 193 man.
Reserve-Park.

Commandant'. Kapitein J. H. VAN DEVENTER.
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 158 man.
Divisie Reserve-Park No. i.

Commandant', i® Luitenant J. C. LOGGER.
De sterkte bedroeg op 2 Augustus 99 man.
Divisie Reserve-Park No. 2.
Commandant', i® Luitenant F. VAN INGEN.

De sterkte bedroeg op 2 Augustus 85 man.

Divisie Reserve-Park No. j.
Commandant', i® Luitenant H. A. VAN GLANSBEEK.

De sterkte bedroeg op 2 Augustus 85 man.
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bestonden elke uit 6 stukken en 2 houwitsers van 24 ® ijzer; de batterij 12 ui®''' uit

8 stukken; de houwitser-batterij uit 8 houwitsers.

6 Coehoorn-mortieren a 13 cm., op een wagen geplaatst^ waren bij het Groote Park ingedeeld.
Elke 6
batterij had 6 caissons (4 a 6®,2 a 15 cm.), l smidswagen, 2 voorraadwagens en 2 reserve
affuiten; de 12
batterij en de houwitser-batterij elke 2 caissons meer.
De 12 tO®" waren bespannen met acht paarden; alle andere vuurmonden en voertuigen met zes paarden.
Het Reserve-Park voerde mede:

7 caissons voor 12

5

„

„

6 ffi,

6

„

„

houwitser.

22

„

„

infanterie-patronen.

10 voorraadwagens.

2 smidswagens.
4 reserve-affuiten voor 12

6

„

„

6 ffi.

4

„

„

houwitser.

Elk Divisie Reserve-Park bestond uit:

2 caissons voor 12 "S.

6

„

„

6 «.

5

„

„

houwitser.

12

„

„

infanterie-patronen.

I Russische caisson voor Jager-patronen.
I voorraadwagen.

I smidswagen.

Aan munitie voerden de Batterijen mede:
118 bij de Batterij.
82 bij de Parken.

De 12 lÊ®"" Batterij: 300 schoten per stuk als

100 in Depót.
226 bij de Batterij.

500 schoten per stuk voor de Veld-Batterijen

74 bij de Parken.
200 in Depót.

De 6

Batterijen:

174 bij de Batterij.
450

Rijdende Batterijen

76 bij de Parken.
200 in Depót.
122 bij de Batterij.

De 15 cm. Houwitser-Batterij; 300 schoten per stuk

78 bij de Parken.

100 in Depót.

Am

Eeredecren van Z. D. H. HERTOG BERNHARD VAN SAKSEN-WEIMAR.
ö

Naar afbeeldingen van den Majoor VON CRANACH, Commandant van de Warlburg.
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E namen der bij het Leger te Velde ingedeelde Officieren van de Rijdende Artillerie,
uitgezonderd dergenen, die eerst op lo Augustus bij de Batterijen aankwamén, zijn onSï ^
alle uit de September-dagen van het jaar 1830 bekend.
De voorwerpen, éénmaal in hun bezit of door hen gedragen, en alle in
Historische Verzameling'
met piëteit bewaard, bespraken wij reeds in Deel V-i en Deel V-ii A.
Als aanvulling zij hier nog vermeld, dat het portret, voorstellende den Luitenant-Kolonel. P. R.
FALTER, voorkomende in Deel V-i tegenover blz. 206, is geteekend .en gelithographeerd door den
Majoor der Rijdende Artillerie DINAUX, tijdens hij te Amersfoort in garnizoen lag.' Ohder.het
origineele portret staan geëtst de letters T. E. D. 1840.
De pistolen, door den Majoor CAREL FREDERIK KRAHMER DE BIGHINin het-jaar
1815 te velde gebruikt, waaraan wij een plaats gaven op blz. 75 van Deel V-i, werden door onzen
grooten voorganger aan den Kapitein DINAUX ten geschenke gegeven deze liet er zijn naam op
graveeren.

De Oud-Kolonel der Artillerie DINAUX was zoo welwillend om vorenstaande bijzonderheden
ter onzer kennis te brengen.
/

Aangaande de beeltenis van den Majoor KRAHMER DE BICHIN (Zie Deel III blz. 13 en
Deel V-I blz. 74) deelde^ de Kolonel DINAUX ons nog het volgende mede :
„Het oorspronkelijke portret was gemaakt door mijn vader in sepia en O.-I. inkt.
„De copie, waarvan in Uw werk een afdruk voorkomt, is gelithografeerd door den lithograaf LAST
voor het 45 jaren geleden bestaande tijdschrift voor onderofficieren „Het Vaandel."
„De copie was niet mooi en de op de oorspronkelijke teekening voorkomende gepluimde Rijdende
Artillerie schako is, om arbeid te sparen, weggelaten.

„Met het oorspronkelijke, dat mooi van uitvoering was is het aldus gegaan —

„Aangezien HARE MAJESTEIT mogelijk prijs stelde op het portret van dezen wakkeren „ Waldecker",
zoo heb ik gevraagd (1894) om dit portret aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-REGENTES te mogen
aanbieden: hetgeen door HARE MAJESTEIT zeer gracieuselijk is aangenomen.

„Conform is geschied: het portret bevindt zich in HARER MAJESTEITS bijzondere verzameling."

Nog schreef ons de Oud-Kolonel DINAUX:
„Het zal u wel bekend zijn, dat op den eeredegen van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR,
aan hem geschonken voor zijne groote aan den lande bewezen diensten, vermeld staat: dat de i® Batterij
Rijdende Artillerie tot zijne Divisie behoorde

"

Werkelijk was het ons bekend, dat ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM I voor den HERTOG

in het jaar 1831 een Eeredegen liet vervaardigen, als erkentenis voor de talrijke in 1815, '30 en 31
door HERTOG BERNHARD VAN SAKSEN-WEIMAR aan Nederland bewezen diensten.

De uit

voerige beschrijving daarvan lazen wij in de Staatscourant van 26 Maart 1832 N°. 75 — edoch, een
afbeelding van het Eerezwaard, kenden wij kort geleden nog niet.
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ANK zij het eerbiedige verzoek van den Kolonel Directeur van het Krijgsgeschiedkundig
Archief van den Generalen Staf, Kolonel F. DE BAS, aan Z. K. H. CARL ALEXANDER

GROOTHERTOG VAN SAKSEN om een afbeeldsel van den Eeredegen te mogen

ontvangen voor het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf te 's Gravenhage, tevens ten

gebruike voor zijn werk ^^Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd'' en voor ons ^^Historisck
Museum'\ dank zij vooral de zeer gewaardeerde tusschenkomst van den Heer A. VINKHUIJZEN,
Secretaris van wijlen H. K. H. Mevrouw DE GROOTHERTOGIN VAN SAKSEN,PRINSES SOPHIE
DER NEDERLANDEN, kwamen wij in het bezit van uitmuntende photographieën en teekeningen
van bedoeld kleinood.

Het is voor ons een groote eer en een bijzonder voorrecht, onder machtiging van den Regeerenden
GROOTHERTOG VAN SAKSEN, in dit gedeelte van ons werk aan onze lezers een reproductie

dezer afbeelding te mogen aanbieden, ook het volgende aangaande de geschiedenis van den Eeredegen,
bestemd voor meergemelde biographie van: PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN.
Zijne Koninklijke Hoogheid schreef eigenhandig betreffende den Eeredegen:
Le duc Bernard la lègiia par testament d ses jils^ mais en ajoutant la
condition qiiils eussent d la deposer d la Wartèurg. File y fut par consequent transportee
et elle y est conservée soigneusement dans la chapelle.
...^Larme^ enrichie de diamants nest jamais montrêe., excepté les jours de service dans

la dite chapelle^ oü on la réunit en faisceau avec deux autres épées historiques conservées dans
cette localité-. Vépk du duc Bernard Ie Grand de Saxe-Weimar, Ie héros de la guerre de

30 ans, et Vépée que Ie Roi Gustave Adolphe de Sttede tint en mains au moment de sa mort
d la bataille de Lützen . . .

De opname der afbeelding van het Eerezwaard is een dankbare hulde aan Zijne Doorluchtige
Hoogheid, den onvergetelijken HERTOG KAREL BERNHARD VAN SAKSEN-WEIMAR, krijgsman

bij uitnemendheid, die, zooals wij reeds in de vorige regelen zagen, de strijders door zijn echt
soldatenwoord wist te bezielen; aan den Vorstelijken Held, dien wij bij de eerstvolgende gevechts

momenten, te voet „Ie sabre en main" de stormende Infanterie zullen zien vóórgaan, om zich onversaagd
en zonder schromen in de mêlee zijner kranige dragonders te werpen.

Hoogst erkentelijk zijn wij aan Zijne Koninklijke Hoogheid den GROOTHERTOG VAN SAKSEN,
den bekenden Vorstelijken beschermer van kunsten en wetenschappen, voor de welwillende wijze,

waarop Z. K. H. ons in staat stelde aan wijlen HoogstDeszelfs Oom „Monseigneur Ie Duc Bernard"
nogmaals hulde te bieden. Aan den Majoor VON CRANACH, Commandant van de Wartburg droeg
de GROOTHERTOG op om voor het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf en het

door ons beoogde doel eenige photographische opnamen van den Eeredegen te laten vervaardigen.
Eerbiedigen dank aan Z. K. H. DEN GROOTHERTOG! Een woord van welgemeenden lof aan
onzen Duitschen wapenbroeder, die zelf uitmuntend ,,amateur-photograaf zijnde, zich wel zelf met de
uitvoering van de taak wilde belasten en zich daarvan uitstekend kweet.
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AN de Oud-Rijders Jhr. F. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, L.R.VAN LEEUWEN
en F. M. A. d'HAMECOURT worden de portretten in het album van het Korps bewaard.
Van I. W. WINTER MOMMA ontbreekt vooralsnog de beeltenis.
Een pistool door den i" Luitenant d'HAMECOURT in den Tiendaagschen Veldtocht en later te
velde in den holster medegevoerd, werd onder begeleidend schrijven dd. 24 Dec. 1879 door den
Heer d'HAMECOURT, broeder des Oud-Rijders en destijds Administrateur bij de Nederlandsche RhijnSpoorwegmaatschappij, aan
Historische Verzaineling' geschonken. .
In voornoemd schrijven wees Z.WelEd. er op, dat het bewuste pistool behoord had tot een
koppel, hetwelk zijn broeder zich aanschafte bij zijn benoeming tot officier; het tweede pistool was
verloren gegaan.
Tevens bracht Z.E. den tijd, dien hij zelf bij het Korps had doorgebracht in herinnering
„ . . . . ook ik had de eer" — lezen wij — ,,daarbij meer dan zes jaren als wachtmeester te dienen,
welke jaren (1836—1842) mij als de gelukkigste mijns levens de aangenaamste herinneringen blijven
geven. Noode verliet ik het Corps, doordien wegens een groot overcompleet aan officieren der Artillerie
in dien tijd het brevet van officier niet werd verleend: niettegenstaande ik reeds in 1839 aan de daartoe
vereischte examina N°. i en 2 had voldaan."

Deze gehechtheid aan het Korps, waarvan wij hier nieuwe bewijzen voor ons zien, vormt — wij

mogen' er met trots op wijzen — de kenmerkende eigenschap der Oud-Rijders, die door alle tijden
heen, ook na hun uittreden uit de gelederen, het Korps hebben beschouwd als hun familie, voor
welker welzijn zij immer de vurigste wenschen blijven koesteren.
Al wie den eerenaam droeg van Rijder of van Oud-Rijder gaf daarvan de meest ondubbelzinnige
bewijzen, toen het aan het Korps gegeven was in de dagen van 20—23 April 1893 zijn Jubileum te vieren.
In het tijdvak, waarover wij thans spreken, was het vooral de Luitenant-Kolonel A. R. W. GEY
VAN PITTIUS, wiens veelbewogen krijgsmansleven wij tot aan zijn terugkeer in het Vaderland volgden
(zie ^^Historisch Museum' Deel IV, V-i en V-ii A) en dien wij thans weder op het gevechtsveld zullen
ontmoeten. Aan dien onversaagden, vermetelen Oud-Rijder, viel het zeldzame voorrecht ten deel om
nog eenmaal een gedeelte van het geliefde Korps onder zijne bevelen te zien.
Aanstonds bij de komst van Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE te Brussel op i September

1830 had GEY, die zich met goedkeuring van de Generaals VAN BYLANDT en WAUTHIER reeds
den 273^^11 Augustus t. v. aan het hoofd gesteld had ,,van een honderdtal weldenkende burgers te
paard ter wering der kwaadwilligen", den ERFPRINS zijne verdere diensten aangeboden.
„Zich in de maand Augustus 1831 bij de opmarcheerende armee voegende" — zoo lezen wij in
zijn Biographie — „werd hij door Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE bij den Staf der Eerste
Divisie geplaatst, als wanneer de Luitenant-Generaal VAN GEEN hem op den twaalfden dier maand het

bevel der voorhoede opdroeg

"

Doch laten wij de gebeurtenissen niet vooruitloopen. Wij zeggen de Rijders voor eenige
oogenblikken vaarwel en keeren terug tot het leger, dat wij bereids in beweging zagen komen.

Tm

EEREDEGEN
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Z. D. H. HERTOG BERNHARD VAN SAKSEN-WEIMAR.
Naar afbeeldingen van den Majoor VON CRANACH,
Commandant van de Wartburg.

2 AUGUSTUS 1831.

93

P Dinsdag 2 Augustus stelt zich het geheele Noord-Nederlandsche leger bij
het aanbreken van den dageraad in beweging. In drie colonnes, ongeveer
op één zelfde lijn, marcheeren de Eerste-, de Tweede- en de Derde Divisie
naar het Zuiden in de richting van Diest. Al de hiertoe behoorende Korpsen zijn,
naar aanleiding van een reeds vroeger ontvangen geheime missive van den Opper
bevelhebber, door de zorg der Intendance voor twee dagen van levensmiddelen voorzien.
De geheele Artillerie te Velde voert per paard twee resecve-rations haver mede.
Op den Rechtervleugel gaat de Divisie VAN GEEN, ~ die te Chaam is samen
getrokken en omstreeks negen uur aldaar nog eenmaal door de beide PRINSEN wordt
in oogenschouw genomen — in gevechtscolonne voorwaarts, bereikt Baerle-Nassau en
vindt dit dorp, evenals het nabij gelegen Baerle-Hertog onbezet.

De Brigade-Commandanten aan het hoofd van sterke detachementen, door den
Divisie-Commandant naar Baerle-Brug en Sondereigen vooruitgezonden — bij het
Detachement SCHUURMAN bevindt zich een sectie van de Véld-Batterij N*". 6-'' —

werpen onder het wisselen van eenige geweerschoten, waarbij 4 Vrijwillige Jagers en
I fuselier gekwetst worden, de Belgische voorposten terug naar schatting ± 400 man,
behoorende tot het 4*" Regiment van linie der Brigade CLUMP en bezetten de zooeven
genoemde plaatsen. Generaal SCHUURMAN zond den Majoor ROLOFF met een
detachement op verkenning van Baerle-brug naar Hoogstraten, alwaar de vijand week,
enkele gevangenen in onze handen latende.
Het gros der Divisie met de Rechter halve Batterij Rijdende Artillerie, gecom
mandeerd door den i® Luitenant VAN DER OUDERMEULEN, bij wien ook de

Luitenant Jhr, LYCKLAMA a NYEHOLT is ingedeeld, betrekt te Baerle-Nassau
enge kantonnementen, gedeeltelijk bivouacs. Ook het Stafkwartier kwam te Baerle.
De beide Bataljons der
Afdeeling nemen stelling bij Bloksmeer en overnachten
onder den blooten hemel.

Het 2*" Bataljon Zuidhollandsche Schutterij en een Escadron Lansiers, door den
Generaal Baron VAN GEEN op het hooren van het geweervuur naar Sondereigen
gezonden, kwamen te laat om nog tot de vervolging mede te werken; het Bataljon
bleef ter plaatse.

De zes Escadrons der Afdeeling Kurassiers — het 3® en het 4" Escadron
van het Regiment Lansiers N°. 10 waren bij de Eerste Divisie gevoegd, de 2 overige
bij de Tweede Divisie — en de Reserve-Artillerie komen op bivouac te Alphen.

Het

Bataljon der 2"^ Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij zorgde voor de onmiddellijke

dekking der Reserve-Artillerie.
Het Divisie Reserve-Park N°. 2 komt te Ulvenhout; alle afdeelingen zorgden
voor hun eigen veiligheid.
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E Divisie SAKSEN-WEÏMAR is, nadat het.kamp van Rijen door 3 i 400 man van het
Bredasche garnizoen is betrokken, uit de legerpaats opgerukt naar Alphen. In één
gevechtscolonne wordt met de nagenoeg geheel vereenigde 2® Brigade als voorhoede —
aan het hoofd bevindt zich de Majoor TEGELAAR met het 2® Bataljon der 18'' Afdeeling — over
Gilzen en Alphen gemarcheerd naar Poppel, alwaar men te ongeveer elf uur aankomt. Reeds alvorens

deze plaats wordt bereikt, is voeling met den vijand verkregen; een kleine afdeeling der Brigade

NIËLLON, waarmede eenige geweerschoten zijn gewisseld en die daarop is teruggegaan.
De Brigade-Commandant, op 31 Juli door spionnen verwittigd omtrent de op handen zijnde be
wegingen van het Nederlandsche leger, waarmede hij het hoofdkwartier te Schilde onmiddellijk in kennis
stelde, had den d.a.v. dag door zijne vooruitgeschoven Detachementen een stelling ten Noorden van
Turnhout in de lijn Castelein—Schuurhoven in gereedheid doen brengen. De verdediging van den
Linkervleugel werd opgedragen aan het 2'' Bataljon „Tirailleurs de TEscaut"; van den Rechtervleugel
aan den Kapitein LANDERIJCK van het 9" Regiment van linie. Aan het hoofd van het 850 man
sterke 2® Regiment Jagers te voet, 50 ruiters van het i' Regiment Jagers te paard en de bij zijne

Brigade ingedeelde sectie Veld-Artillerie, heeft NIÉLLON zich op den 2^®" Augustus omstreeks
4 uur 's morgens, uit Turnhout op marsch begeven om aan den verwachten vijand zoo lang
mogelijk het hoofd te bieden, en stelling genomen voorwaarts van Raevels. Welde is door de
voorhoede bezet.

Aanvankelijk besloten om de reeds met den voortroep des vijands in gevecht zijnde voorhoede

door zijne hoofdmacht te laten ondersteunen, ziet NIËLLON, die reeds aan zijn voornemen een begin
van uitvoering heeft gegeven, zich echter genoodzaakt voor de voorwaarts dringende 2® Brigade —

de 1" Brigade is door den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR te Poppel achtergelaten — en voor
een uit Baerle-Hertog deboucheerende Nederlandsche colonne, tot Raevels terug te gaan. Onder
bedekking van 40 ruiters zendt hij de sectie Veld-Artillerie, met het oog op de weinig begaanbare
terugtochtswegen tot achter de brug over de Natte Loop terug.
Inmiddels is de Nederlandsche voorhoede voorwaarts gerukt, doch wordt door een hevig
cfeweervuur uit de voorste huizen van Raevels en uit den zich ten Noorden daarvan bevindenden

O

boschrand afgegeven, tot staan gebracht. Reeds heeft de HERTOG bevel naar Poppel gezonden om
de Lansiers te doen avanceeren, de batterij zuidwaarts van dat dorp gereed te houden en de compagnie

Koninklijke Jagers te doen oprukken, toen de PRINS VAN ORANJE en PRINS FREDERIK, door
hun staf gevolgd, op het gevechtsveld verschijnen en zich bij den HERTOG voegen.
Onder het oog der PRINSEN trekt het 2® Bataljon der 18'' Afdeeling, geleid door den Majoor
TEGELAER, voorwaarts, doch stuit op hardnekkigen tegenstand. Reeds zijn eenige manschappen
gevallen: een oogenbik van aarzeling onder de jonge soldaten kan de noodlottigste gevolgen hebben.
Dit ziet de dappere HERTOG; hij zal aanstonds de aarzeling bezweren. De beide PRINSEN,
Z. D. H. en de Brigade-Commandant Kolonel BAGELAAR stijgen af, trekken den degen en stellen
zich aan het hoofd van het bataljon en van de Koninklijke Jagers.
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ET voorbeeld der Vorstelijke Bevelhebbers mist zijn uitwerking niet. Tot geestdrift vervoerd,

dringt de colonne met een daverend hoera! voort. Onder het knetterend geweervuur gaat
het met gevelde bajonet voorwaarts tot de kerk. Ten 4 ure is het noordelijk gedeelte
van het dorp ten koste yan 3 dooden en 18'gewonden op den vijand veroverd.

Tegen zes uur wordt een tweede aanval ondernomen; langs den hoofdweg door het T Bataljon
der 18® Afdeeling en de Koninklijke Jagers, door het 2" Bataljon der 2® Afdeeling over Laar en Ivlein
Raevels, nu in het bijzonder gericht tegen het aan den zuidrand van het dorp gelegen kerkhof.

Ook hier ontmoet men hevigen tegenstand. Dit doet den HERTOG besluiten om door een omtrekking
langs s vijands linkervleugel NIËLLON te noodzaken de stelling te ontruimen. Het plan gelukt.
Vreezende te zullen worden afgesneden, doet NIËLLON zijne troepen naar de vroeger aangewezen
stelling teruggaan. Persoonlijk brengt hij de compagnie van den Kapitein PROVÉ, die verklaard had

niet te zullen wijken, dan op mondelingen last van zijn Brigade-Commandant, uit het vuur. Om negen
uur is geheel Raevels in het bezit der Nederlandsche troepen.
Het dorp blijft door het 2® Bataljon en de Koninklijke Jagers bezet; de overige troepen

betrekken tusschen laatstgenoemde plaats en Poppel de hun aangewezen bivouacs. De Artillerie legert
ten Zuiden van Poppel. Het Reserve-Park N°. i komt in kantonnement te Alphen. De HERTOG
vestigde het stafkwai'tier in de abdij St. Adrianus.^ Alle Afdeelingen dekten zich door gevechtsvoorposten.
NIËLLON laat op zijn terugtocht alle op de accessen gelegen bruggen vernielen. Om de
tegenpartij in den waan te brengen, dat men een veel grootere macht voor zich heeft, doet hij over
een groote uitgestrektheid talrijke bivouac-vuren ontsteken.

Ingevolge de ontvangen bevelen breekt de Divisie MEIJER in den morgen van 2 Augustus
reeds vroegtijdig van Eindhoven op, en marcheert in de richting van Bergeyk.
Te Eerzei stelt zich de Generaal-Majoor BOREEL met de 2® Brigade Cavalerie, waarbij
de Linker halve Batterij Rijdende Artillerie N°. 4, — Kapitein Baron BENTINCK, de Luitenants
WICHERLINK en Jhr. BARNAART — onder de bevelen van den Divisie-Commandant.

Nadat de Lichte Cavalerie eenige verkenningspatrouilles in de richting van Postel heeft gezonden
en bevonden dat de vijand (het Bataljon van LANDERYCK) niet verder dan Arendonck is vooruit

geschoven, worden haar in tweede linie enge kantonnementen aangewezen. De Huzaren bezetten het dorp
Bergeyk; de Dragonders met de halve Batterij Rijdende Artillerie worden te Eerzei ondergebracht —
,,en huisvestte zich aldaar met het 4® Regiment Dragonders militairement" zegt Kolonel LIST

in zijn ^^Beknopt overzigt van. de verrigtingen der Artillerie-troepen te velde in den Tiendaagschen
Veldtocht

De gezamenlijke Infanterie, waarbij de Veld-Batterij N°. 8^ betrekt een bivouac op de heide

tusschen Groot-' en Klein-Wilreit. Het Divisie Reserve-Park N°. 3 werd te Stratum ingekwartierd.
De algemeene Reserve komt te Alphen op bivouac.

Al de hier genoemde troepen worden door gevechtsvoorposten beveiligd.

96

DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT.

2 TOT 12 AUGUSTUS 183I.

E Reserve-Divisie van den Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS, aanvankelijk bestemd
om bij een eventuëel voortrukken van het hoofdleger op Belgisch grondgebied zoowel
den Linkervleugel van het Leger als de grenzen van Noordbrabant te dekken, tevens te
voorzien in den etappe- en den communicatiedienst, komt op den 2<^®" Augustus met de i° Brigade
en 2 vuurmonden te Valkensweerd, de 2^ Brigade, benevens de Cavalerie en de Artillerie in en nabij
Eindhoven, alwaar ook het Stafkwartier wordt gevestigd. De sectie Veld-Artillerie der Batterij N®. 9=^

onder den i' Luitenant KUYTENBROUWER, kwam in eerstgenoemde plaats; het overige gedeelte
van de Batterij te Stratum.
In de..Mémoires de JEANPHILIPPEBaro7i DE GIRARD DEMIELETDE COEHOORN''

lezen we aangaande den opmarsch der Rijdende Batterijen, enz. „ . . ., Le premier jour que nous
franchimes les frontières nous bivouacqukmes sur les bruyères de Turnhout avec la réserve de cavalerie a
laquelle ma batterie se trouva attachée; on se battit ce jour a droite et a gauche.
„Ne pouvant me résoudre de rester simple spectateur de ce combat et me figurant qu'il y aurait
moyen de tourner Tennemi, je montais a cheval et me hasarda, fort de Tagilité de mon cheval, bien en avant.
C'est dans cette reconnaissance que je vis un lancier venir a moi du cóté de l'ennemi; ne pouvant distinguer
les couleurs de la flamme de sa lance, il était bien naturel, vu la direction dont il m'arrivait, que je Ie pris

pour un cavalier ennemij lui de son cóté montrait quelque indécision; je courais a lui Ie sabre en avant,
mais bientót sabre et lance se relevèrent et au lieu de nous combattre il me donna tous les éclaircissements

que je désirais et me prouva rimpossibilité de tourner l'ennemi . ..

De Rijders waren vooralsnog genoopt hun strijdlust te bedwingen.

f
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00 is dan in den avond van 2 Augustus door alle Divisiën aan de gegeven opdrachten
voldaan: SAKSEN-WEIMAR zoo goed als vereenigd met VAN GEEN; MEIJER is nog
wel een uur of vier van SAKSEN-WEIMAR verwijderd, doch de Huzaren hebben de

verbinding tot stand gebracht; de Reserve-Divisie is in de strategische frontlijn opgerukt. Het Groot
Reserve-Park heeft zich van Gorinchem naar Raamsdonk verplaatst.
Na den eersten aanval op Raevels zijn de beide PRINSEN naar Baerle-Hertog gereden, alwaar
het Hoofdkwartier wordt gevestigd.
Omstreeks het middaguur van dienzelfden dag hadden ook de Luitenant-Generaal TRIP en de
Kolonel LIST met hunne staven Breda verlaten, en waren, marcheerende over Ginneken en Chaamdijk,
te Baerie aangekomen. Onderweg had men opgemerkt, dat reeds het marcheeren aan de strijders,

voornamelijk aan de Schutterij, zwaar viel. Hier en daar waren kleeding- en equipementstukken
weggeworpen; de achterblijvers hadden op de het leger volgende voertuigen plaatsgenomen, waarvan
het aantal, niettegenstaande elk bataljon zijn eigen caisson had bekomen, nog scheen te zijn
vermeerderd.

„Te Baerie aankomende" — zoo lezen wij verder omtrent het toenmaals voorgevallene
in de reeds vroeger genoemde ^herinneringen uit de maand Augustus i8ji" van de
hand van den Oud-Rijder E. VAN LQBEN SELS — „werden wij bij den Pastoor gebilletteerd;
voor ons schoot niets anders dan een heerlijk kermisbed over, hetwelk wij met den Eerwaarden
ENTER deelden.

„Het scheen dat niettegenstaande elkeen in Breda sinds twee dagen wist, dat het hoofdkwartier op
den zden naar Baerie zoude verlegd worden, dat wij desniettemin aldaar geheel onverwachts waren aange
komen, zoo zelfs dat de Belgische douanen zich nog daar bevonden bij onze komst.

„Een hunner werd buiten het dorp aangehouden, doch verweerde zich; op eene tweemaal herhaalde

aanmaning van den Kapiteyn D. D. BOSCH om zich over te geven, niets antwoordende dan

Beige

ne se rend pas' ontving bij twee geduchte sabelhouwen van een marechaussee, welke hem deden nederzijgen.
Deze man van eene buitengewone grootte en ligchaamsschoonheid, daarna verbonden en op stroo neder-

gelegd zijnde, gaf aan menigeen een grootsch denkbeeld van het Belgische leger en zeker indien allen zulke
kerels waren geweest, als deze Douaan, dan ware de zaak anders uitgevallen.

„Weinige oogenblikken daarna kwamen HH. KK. HH. bij het hoofdkwartier, na bij de 2= Divisie bij de
vermeesteringe van Klein-Raevels tegenwoordig te zijn geweest. Men verwonderde zich wel een weinig dat

bij zulk een onbeduidend gevecht het noodzakelijk was geweest dat alle onze groote mannen zich zelve
aan het hoofd zetten, dan toch ook deze kleine overwinning verschafte algemeen genoegen.

„Terzelfder tijd zoo te zeggen, vernam men dat het iste Bataillon Jagers op zijne marsch naar Sondereigen plotseling uit het koorn door eenige geweerschoten was begroet en daardoor drie vrijwillige jagers
gekwetst waren."

Uit Baerle-Hertog richtte de PRINS VAN ORANJE een Proclamatie aan de bewoners der
Zuidelijke gewesten, waaruit ten duidelijkste bleek, dat de Nederlandsche Regeering geenszins bedoelde
om een veroveringsoorlog te voeren.
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RINSEN woorden luidden:

>.

*

de bewoners der gewesten^ waar het leger van ZIJNE MAJESTEIJ^^^
DEN KONING DER NEDERLANDEN zal doorgedrongen zijn. ' ^
„Aan het hoofd van het nationale leger der Nederlafiden heb ik voet gezet op uwen grond. Ik kom de
vreedzame bewoners dezer gewesten geruststellen omtrejit de bedoeling van deze vijandelijke daad.
„Geene zucht naar overwhming of wraak bezielt het leger en zijnest aanvoerder.
„De Koning^ mijn Vader, zendt mij met geen ander doel herwaarts.^ dan om billijke en regtniatige voor
waarden te verkrijgen van scheiding tusschen de gewesten, die hem getrouw zijn gebleven, en die, welke zich
aan zijne heerschappij onttrokken. Wij doen den oorlog aan mn spoediger eenen duurzamen vrede te bewerken.
„Aan de rustige bewoners van den grond, waarop ik thans sta, waarborg ik bescherming en veiligheid.;
zelfs ondersteuning beloof ik aan hen, die der goede zaak zijn toegedaan.

„Moge soms, hier of daar, eenige ongeregeldheid worden gepleegd, dat altijd onvermijdelijk kwaad van
een talrijk leger, elke klagt die de inwoner doet, zal door de legerhoofden worden gehoord. Op het bewijs van
de misdaad zal de gestrenge straf onmiddellijk volgen.
Gegeven in ons Hoofdkwartier den 2^** Augustus i8$i.

De Opperbevelhebber van het Nederlandsche leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE.*'

Tijdig werden op den avond van den eersten operatie-dag aan de verschillende Divisiën de
orders voor den volgenden dag toegezonden. In den vroegen morgen van den 3*^®" Augustus schreef
de Opperbevelhebber zijn eerste legerbericht, luidende:
„Aan den KONING.
„Hoofdkwartier Baerle-Heriog, den 3^^ Augustus 1831.

„Ik heb de eer aan Uwe MAJESTEIT te berigtcn, dat de eerste beweging van het leger, overeenkomstig

de gegeven dispositi'en van den dag van gisteren, is ten uitvoer gebracht, ingevolge waarvan de Eerste Divisie
voorwaarts van Baerle-Hertog staat, hebbende de voorposten te Sondereigcn en Baerle-Brugge. Bijde eerste plaats
is een gevecht voorgevallen tusschen het Tweede Bataljon Jagers en den vijand, wiens sterkte geschat werd op
^00 man. Van dit Bataljon Jagers zijn drie vrijwilligers gewond. De vijand is tot Merxplas teruggetrokken.
„De Tweede Divisie bezette Poppel en Weelde en heeft hare uiterste voorposten tusschen den Eelen Raevels,

akvaar een gevecht onder mijne oogen heeft plaats gehad tusschen het Tweede Bataljon Achttiende Afdeeling,
gekomviandeerd door den Majoor TEGELAAR, en de vijandelijke Jagers, ondersteund door eenige Kavallerij.
„Gemeld Bataljon lueft met geveld geweer den vija7id uit de huizen en uit het daarbijgelegen bosch verdreven.
„De HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR en de Kolonel BAGELAAR hebben te voet aan het hoofd
van gemeld Bataljon der Achttiende Afdeeling dezen aanval met uitstekende^i moed geleid.
„Ik geef jnij de eer, den Majoor TEGELAAR, die het Bataljon komjnandeert, in de bijzondere gunst
van Uwe MAJESTEIT aan te bevelen. De Kavallerij, onder bevel van den Generaal POST, en de Reserve

Ariillerij staan in het bivac te Alphen,

„Heden denk ik met de Eerste en Tweede Divisie, de Brigade Kurassiers en drie Batterijen Rijdende
Artillerie daarbij gevoegd, mij voorwaarts te begeven en te trachten van Turnhout meester te worden.
De Opperbevelhebber vati het leger

WILLEM, PRINS VAN ORANJEf
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E poging om meester te worden van Turnhout, gelukte volkomen.

In drie colonnes wordt in den vroegen morgen van den 3'^"^" Augustus
de marsch naar deze plaats als object voortgezet. Beide PRINSEN bevinden

zich bij de Eerste Divisie, die op de heide van Sondereigen verzamelde, vervolgens op
^ Merxplas aanrukte, welke plaats ontruimd was, en over Beersse naar Vosselaer marcheerde.
Op den linkervleugel van de Eerste Divisie leidt de HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR
. (Tweede Divisie) voorwaarts van Raevels het gevecht in. .
*
De sectie Artillerie — volgens het rapport van den Kolonel LIST waren het

■ > drie stukken — door NIÉLLON den vorigen dag tot achter de Natte Loop teruggezonden,
opent het vuur op de verkennende Belgische Lansiers en het intusschen zichtbaar wordende

> hoofd der Brigade. De zich aan het hoofd bevindende 12" Afdeeling tracht ter weers
zijden van de afgebroken brug bij Heikant voorwaarts te dringen; edoch het moerassige
^ terrein stuit de beweging. Intusschen is de Tweede Divisie op last van den HERTOG
opgemarcheerd. De Kapitein VAN DER BEEK ontvangt order van den Divisie" Commandant om met 2 sectiën van de Batterij N°. 5"" vooniit te rukken en het vuur
op de vijandelijke Artillerie te openen. Onder bedekking van een halve compagnie,
komt de Batterij-Commandant met zijn vier stukken, waarbij één houwitser, op ongeveer
1200 pas van de vijandelijke positie in stelling, 30 pas verder voorwaarts door een
kleinen terreinrug gedekt.
Zoodra de Lansiers het front der Batterij hebben vrij gemaakt, verheffen de
Nederlandsche

kanonnen

in

dezen veldtocht voor het eerst hun donderende stem.

Onmiddellijk antwoordt de Belgische Artillerie, onder persoonlijke leiding van NIÉLLON.
Deze doet zich in de gegeven omstandigheden als een bekwaam bevelhebber kennen, en
weet uit een goed gekozen positie met geringe macht — in den avond van den vorigen
;>

dag slechts versterkt door 250 man van het 4^" Regiment van linie (Brigade CLUMP)
en twee pelotons Lansiers — de Noord-Nederlandsche troepen eenige uren op te houden.
Na 20 kogel- en 4 granaatschoten wordt het vuur onzerzijds op last des
HERTOGS gestaakt. Z. D. H. heeft het besluit genomen om den hardnekkig stand-

houdenden vijand, ook met het oog op het moeilijke terrein vóór diens stelling, over
Heikant en Oud-Turnhout in zijn rechterflank en rug aan te vallen: de 2® Brigade
met de nog ongebruikte halve Batterij N®.
zijn voor de omtrekking aangewezen.
^ De i"" Brigade volgde den hoofdweg naar Turnhout, herstelde de afgebroken brug en
vereenigde zich te Oosthoven met de 2® Brigade.
Nauwlijks heeft Kapitein VAN DER BEEK de order des HERTOGS ontvangen,
óf ook aan Belgische zijde zwijgt het vuur „zooals later bleek, omdat een der stukken
bij de monding was verbrijzeld en van de bedieningsmanschappen door een onzer granaten
drie gedood en drie gewond waren."
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M N het rapport van den Kolonel LIST vinden wij vermeld, dat de vijand door 20 kogel-

H en 4 granaatschoten uit zijne positie verdreven werd.
H

Uit één en ander zou men de gevolgtrekking kunnen maken, dat de Artillerie

een zeer werkzaam aandeel heeft gehad, aan het prijsgeven der stelling door NIÉLLON. Wij willen
aan de goede uitkomsten door de Veld-Artillerie met haar vuur verkregen geen afbreuk doen;
toch komt het ons meer aannemelijk voor, dat niet het overmachtige Artillerievuur, doch wel de

pertinente last van den Commandant van het Leger van de Schelde, in verband met het oprukken

der 2" Nederlandsche Brigade, NIËLLON op dat oogenblik tot den terugtocht deed besluiten.
Door zijne éclaireurs volkomen ingelicht omtrent de verschijning van een Nederlandsche colonne
in de richting van Baerle-Hertog, van een tweede colonne op den weg van Merxplas naar Turnhout,
welke was teruggegaan voor het vuur der ,,Tirailleurs de l'Escaut," ook omtrent het naderen van

sterke vijandelijke afdeelingen bij Arendonck, Rethy en Derschei, waaruit NIÊLLON met zekerheid kon
afleiden, dat zijne Brigade bij
lang stand houden zonder nut zoude verloren gaan — dacht hij er
vooralsnog niet aan om te wijken, toen hij echter tegelijk met een afkeurend schrijven van den
Generaal DE TIEKEN DE TERHOVE over zijn standhouden, de bepaalde order ontving om op het
hoofdkwartier terug te trekken.

Verontwaardigd over die opvatting zegt de Generaal-Majoor WÜPPERMANN — waarbij wij
alsnog zouden willen voegen, dat de Belgische aanvoerder alsnu het oogenblik gekomen achtte, om het
gevecht af te breken — gaf NIËLLON aan de onderdeelen zijner Brigade den last ter hoogte van
Castelein te verzamelen. Hij trok daarop terug op Turnhout en van daar, vermoedende dat Gierlé
reeds door den vijand, zou bezet zijn, op Casterlé. Den weg vervolgende over Thielen, betrok
NIËLLON met zijne colonne tegen middernacht het bivouac te Lille St. Pierre.

De 2" Brigade heeft den haar aangewezen weg gevolgd en aan de haar opgegeven opdracht

voldaan, doch is bij den ingang van Turnhout opgehouden door het vuur van NIËLLON's achterhoede.
Op hetzelfde oogenblik is ook de i*' Brigade, gevolgd door de halve Batterij N^ 5^ en de intusschen
aangekomen Batterij 12 lêers ]SI°. 7=»^ den noordelijken ingang der stad genaderd en krijgt geweervuur
uit de voorste huizen, waarop de HERTOG met het voornemen om eenige granaten in de stad te
doen werpen en zoodoende den tegenstand te breken, dadelijk de houwitser der halve Batterij N°. 5^

en den bij die Batterij ingedeelden wagen met Coehoorn-mortieren doet vooruitkomen. Reeds is de
houwitser op 300 pas afstands der stadswallen in batterij gesteld en zijn de mortieren afgeladen, als
van de zijde der 2" Brigade de tijding ontvangen wordt, dat alle tegenstand heeft opgehouden en alle
vijandelijke troepen Turnhout hebben ontruimd.
De stad wordt bezet. Een zich op de markt van Turnhout bevindende vrijheidsboom valt

onder de bijlslagen der Sappeurs en wordt daarna verbrand. Nog is men hiermede bezig, als een
oorverdoovend gejuich van onze troepen, die in gesloten colonnes op de markt geschaard staan, de
komst der beide PRINSEN aankondigt. . . .
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E opperbevelhebber vestigt zijn Hoofdkwartier in het vroegere verblijf van NIÊLLON
en hoort van den eigenaar de geringe sterkte der Afdeeling, welke zich zoo hardnekkig
tegen de overmacht der Tweede Divisie had weten staande te houden.

,,'t Was bij deze gelegenheid" ~ zegt de Heer CRAANDIJK in zijn reeds door ons genoemd
verhaal
Vrijwillige Jagerkorpsen van i8jo—i8ji" — „dat volgens een vroeger verhaal (in
,^Onse Oud-Strijders^) de PRINS VAN ORANJE op het initiatief van een Luitenant van het kranige
2® Bataljon van de iS*" Afdeeling (A. GLIMMERVEEN) gewapend appèl deed trommelen en blazen,
waardoor de verwarring bij het fourageeren ophield en het mogelijk werd dat „ieder het zijne" ontving."
Deze mededeeling schijnt ons niet geheel juist. Althans de Generaal-Majoor VAN LÖBEN
SELS deelt in zijne „Mémoires" mede, dat er bij het uitgeven der biljetten niet de gewenschte
orde heerschte: toen eenmaal de troepen de kwartieren hadden betrokken, maakte een gedeelte
van hen zich in den roes der overwinning aan vele baldadigheden schuldig. „Dikwijls gelukte
het mij en mijne medeofhcieren" — boekstaaft de Generaal verder — „hieraan eenige paal en perk
te stellen, doch ook even dikwerf was zulks te vergeefs. Eindelijk ziende dat hier niets aan te doen

viel . . . besloten wij den Kolonel LIST op te zoeken en aan deze de verdere maatregelen over te laten.
Gezamentlijk begaven wij ons naar den PRINS VAN ORANJE, die na ons zelve gehoord te hebben,
dadelijk last gaf om de Generale Marsch te doen slaan.

„Onbewust van de reden hiervan, scheen het dat het allesvermogende kalfsvel ook hier weder deszelfs
invloed had uitgeoefend; althans binnen zeer korten tijd was de Divisie in orde geschaard. Men verwachtte
dat de troepen op een bivouac zouden gebragt worden, dan zulks gebeurde niet; na het afdanken kwam
de stad ook werkelijk tot rust en scheen het dat de roes verdwenen was."

Het beleidvol optreden van den PRINS VAN ORANJE was zeker het beste middel om de
krijgstucht te herstellen.

Dat het jonge leger in de eerste dagen nog veel te leeren had, zal zeker niemand verwonderen;
daarom aarzelden wij niet VAN LÖBEN SELS' woorden te boekstaven, te meer, daar ter eere onzer
soldaten van die dagen kan gezegd worden, dat later iets dergelijks niet meer voorkwam.
Het jonge leger had een aanvoerder gevonden, die de krijgstucht wist te handhaven en de troepen aan
zijne aanvoering wist te gewennen, getuige o.a de volgende zinsnede, voorkomende in de Divisie-Orders voor

den 4^®" Augustus: ^fiindelijk verlangt Z.K.H. eem strenge en nadrukkelijke order aan de troepeti onder
uwe bevelen^ om alle 07igeregeldhede7i op marsch en i7i de ka^itomiemeiiten voor te koiiten^ de Korpscoiumandanten

zulks wel bijzonder aa7ibevele7tde e7i de ojïcieren der Conipag7iieïn daarvoor verantwoordelijk stellendd\
Vervolgen wij het verhaal der krijgsverrichtingen.
Nu men in het bezit is van Turnhout, wordt de vervolging des vijands gestaakt. De stad en
omliggende plaatsen door de 2" Divisie belegd: de Eerste Brigade der Tweede Divisie kwam
binnenTurnhout; de Tweede Brigade kantonneerde te Oud-Turnhout. De beide Bataljons van de 12^®
Afdeeling en een Escadron Lansiers betrekken de voorposten te Lokeren, Broekzijde en Papenbruggen.
De Batterij Veld-Artillerie N°. 5'' wordt in de stad ondergebracht. Het Divisie Reserve-Park N°. i
rukt voort tot Poppel en betrekt aldaar het bivouac.
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FSCHOON de door de Eerste Divisie afgelegde afstaad slechts ± i8 KilometeT bedroeg,
waren er ook nu weer vele achterblijvers, terwijl de weg nog sterker dan den vorigen

dag was bezaaid met kleedingstukken: een bewijs dat de marschdiscipline vooralsnog fe
wenschen overliet.

In

Herinneringen' van den Generaal-Majoor E. VAN LÖBEN SELS lezen wij nog de

volgende bijzonderheden omtrent de operatiën van de Eerste Divisie op 3 Augustus.
„Den
Augustus zeer vroeg vertrok het hoofdkwartier, en stelde zich bij de i® Divisie, na vooraf
de Brigade Zware Cavalerie en Reserve-Artillerie door Baarle te hebben zien trekken, welke regtstreeks op
Turnhout aanrukten. Op de heide komende, werd aldaar eene algemeene rust gehouden en inmiddels eene
verkenning Lansiers uitgezonden. Van hier konden wij duidelijk Hoogstraten en de daarbij gelegene
Kolonie der Maatschappij van Weldadigheid onderscheiden.

„De marsch tot den straatweg van Turnhout op Antwerpen, bij Vosselaer werd zonder onspoed
volvoerd. Men bespeurde het vuur der weinige kanonschoten, welke door de 2® Divisie met de troepen

van NIËLLON gewisseld werden. Te Vosselaer namen de troepen der i® Divisie eene stelling op de straatweg
en wachtte Z. K. H. inmiddels tijding uit Turnhout

„Tegen 12 ure kwam de tijding dat de 2® Divisie Turnhout bezet had. Te paard en in galop naar
die stad rijden was voor Z. K. H. het werk van een oogenblik. Al voortgaande sprak ik nog met
dezen en genen over de wijze waarop wij in deze eerste veroverde stad zouden ontvangen worden. Dan ook
dit viel velen uit de hand: veel ledige huizen, bij sommigen nieuwsgierigheid, doch nergens hartelijkheid ... ."

De Lansiers maken in Vosselaer eenige douanen gevangen en halen de vijandelijke vlag van
den toren neder.

De Divisie maakt een frontverandering rechts en plaatst zich a cheval van den zooeven

genoemden straatweg, front makende naar Oostmalle. In eerste linie betrekken de beide Brigades
Infanterie, na het uitzetten der voorposten, het bivouac. Tusschen de brigades legert de Veld-Batterij
rechts en links van den steenweg. In tweede linie bivouackeert de halve Batterij Rijdende Artillerie
met de Lansiers.

Onder dekking van het 2" Bataljon Grenadiers neemt de Divisie-staf zijn intrek in Vosselaer,
Naar alle zijden worden verkennings-detachementen Lansiers vooruitgeschoven. Een dezer Afdeelingen

brengt weldra bericht omtrent den afmarsch der colonne NIËLLON in westelijke richting.
De reserve stelde zich op de heide vóór Raevels in slagorde en bleef dien nacht in positie.
Het Reserve-Park werd te Poppel gevestigd. (Kolonel LIST ^^Beknopt Overzicht. )

Terwijl in den loop van den middag de 7*^ Compagnie Lansiers zich gereed maakt om tot
meerdere veiligheid van het bivouac, op de flanken veldwachten uit te zetten, wordt de 2® Luitenant
E. L. Baron VAN VOORST bij zijn Regiments-Commandant, Kolonel Baron DE POSSON
ontboden, die hem mededeelt dat de PRINS VAN ORANJE nauwkeurig wenscht te worden ingelicht
omtrent de voornemens van den Generaal Baron DE TIEKEN DE TERHOVE. Z. K. H. had nl.

vernomen, dat deze met een groot deel van het Leger van de Schelde tusschen Westmalle en
St. Antonius had stelling genomen.
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AN het hoofd eener patrouille van tien man, door hem gekozen uit het tirailleur-peloton,
waarbij zich als Wachtmeester bevindt Jhr. P. A. J. H. BOREEL DE MAUREGNAULT,

de latere bekende Kolonel Commandant van het dd. 14 Februari 1881 opgeheven
4® Regiment Huzaren, volbrengt VAN VOORST op meesterlijke wijze de hem verstrekte
opdracht en rapporteert, na 12 uren in den zadel te hebben gezeten, dat Generaal DE TIEREN
plan had gehad zijn stelling te verlaten, doch het voornemen in den morgen van 3 Augustus tegen
4 uur had opgegeven; teiwijl het vermoeden tengevolge van het intrekken der voorposten gewettigd
werd, dat het niet in de bedoeling van den vijandelijken aanvoerder lag om de achterhoede van het
Nederlandsche leger te verontrusten.
Als gevolg dezer en van andere berichten had de Opperbevelhebber thans zekerheid omtrent
de bedoelingen van de tegenpartij op zijn rechterflank. Althans een gedeelte der Eerste Divisie

kon den volgenden morgen bij het aanbreken van den dag zonder zorg den marsch in zuidelijke
richting voortzetten.

„Ongetwijfeld — zegt Generaal-Majoor WÜPPERMANN— ,,had de tusschen Vosselaer en
Beersse door die Divisie ingenomen stelling, den vijand in den waan gebracht, dat Antwerpen het
doel der eerste operatiën was."

Met de Brigade Lichte Cavalerie, waarbij de halve Rijdende Batterij N®. 4, in de voorhoede,
rukt de Derde Divisie denzeïfden dag ten 5 ure op in de richting van Postel.
Het Postelsche bosch wordt door de Leidsche en de Noordhollandsche Jagers in een uitgebreide

tirailleur-linie doorgetrokken,terwijl de Cavalerie en de Rijdende Artillerie aan weerszijden er om heen gaan.
Bij het deboucheeren op de heide hoort men het kanonvuur aan de zijde van Turnhout.
Onder een brandende hitte wordt in de richting van Arendonck verder gemarcheerd. Een colonne,

samengesteld uit de beide bataljons der 17® Afdeeling en 2 Escadrons Lichte Dragonders, wordt naar
Rethy gezonden. Het blijkt bij aankomst, dat beide plaatsen door den vijand zijn verlaten. Een
uit Arendonck naar Turnhout uitgezonden verkenning brengt weldra het bericht, dat de Tweede
Divisie de stad bezet. De Divisie, alsnu in verband zijnde met de Divisie SAKSEN-WEIMAR, staakt
haar marsch en betrekt het bivouac te Arendonck j de colonne DE HARDT legert zich te Rethy.
Het Reserve-Park der Divisie bleef te Stratimi.

De Reserve-Divisie onder den Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS maakte slechts een

geringe beweging voorwaarts. De Eerste Brigade zond een verkenning naar Lommei en Overpelt;
het gros betrok het bivouac op de Lommelsche heide. Twee bataljons met i sectie Artillerie —
2" Luitenant PARAVICINI Dl CAPPELLI — en het gros der Kurassiers kwamen te Valkenswaard,

terwijl de 2® halve Batterij, onder bedekking van een detachement van de 1° Afdeeling Groningsche
Schutterij, nachtkwartier hield te Aalst. Uit Valkenswaard werd een sterke patrouille in de richting
van Luiksgestel en Postel gedirigeerd om verband te krijgen met de Divisie MEIJER.
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E Zware Cavalerie van Generaal POST kwam op 3 Augustus tot Raevels.
Dien dag verlieten de voertuigen van het hoofdkwartier, de veldpost, het materieel
van den geneeskundigen dienst, de transporttrein, het park der genie en de compagnie
hospitaal-soldaten en werklieden Breda. Bij het aanbreken van den nacht bereikte deze colonne Turnhout.
Twee mobiele colonnes verlieten Bergen-op-Zoom: de rechter onder Majoor DE BOSSON naar
Capelle, waar zij niet zonder succes streed, maar moest teruggaan naar Putten; de linker onder
Kolonel d'ABLAING VAN GIESSENBURG naar Calmpthout. Eerstgenoemde colonne had het verlies
te betreuren van den Majoor KINSCHOT, Commandant der Zuidhollandsche Schutterij, die gekwetst
en door de Belgen gevangen gemaakt werd. KINSCHOT overleed aan zijne wonden.
Op 2 Augustus waren uit Breda 4 Bataljons,
Batterij en een Detachement Kurassiers onder
den Luitenant-Kolonel VEEREN naar Groot-Zundert gemarcheerd; den volgenden dag herstelden zij
ten zuiden van Westwezel den straatweg, die op enkele plaatsen door de Belgen was opgebroken.
Al was men nu daar over het algemeen niet in het voordeel, toch werd het doel dat de Opper
bevelhebber met die bewegingen beoogde, nl. om DE TIEKEN's „Leger" bij de stad Antwerpen bezig te
houden, volkomen bereikt. De vijand meende dat men een herovering van Antwerpen beoogde, en
verzuimde dientengevolge voldoende maatregelen te nemen om den marsch des PRINSEN VAN ORANJE
op Diest te beletten. „Die meening" — zegt Generaal KNOOP — „pleitte geenszins voor een juist en
helder inzicht van den stand van zaken .... De brieven der Belgische bewindhebbers van dien tijd laten
geen twijfel over, dat zij toen meenden, dat het Hollandsche leger het beleg wilde slaan voor Antwerpen."

(Men vergelijke blz. loi.)
Gelijktijdig met de hier aangestipte operatieën had de Luitenant-Generaal Baron DE KOCK,
Commandant der troepen in Zeeland, een aanval laten doen op het zoogenaamde Verlaat en op den
Dam. Bijgestaan door de Marine, gelukte het na herhaalden strijd, die ons 2 dooden en 12 gekwetsten
kostte, om de vijandelijke batterijen te bemachtigen. Hierbij onderscheidden zich het 2" Bataljon der
5° Afdeeling Infanterie en de Schutterij van Walcheren. De Kolonel LEDEL, Commandant der

expeditie, reeds meermalen in ons werk met eere genoemd, handhaafde zijn vroeger verworven krijgsroem.
Het Leger van Vlaanderen werd door deze verschillende aanvallende bewegingen belet om
het Legrer van de Schelde te versterken.

Ook de Generaal DIBBETZ, de ijzeren Gouverneur van Maastricht, bleef niet werkeloos.

Herhaalde verkenningen uit de vesting in de flank der door DAINE ingenomen stellingen, welke
tochten al spoedig lot verschillende ontmoetingen aanleiding zouden geven, werkten mede om DAINE's
aandacht af te leiden van de bewegingen, die in front tegen hem werden ondernomen.
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P den avond van den 3^^"^ Augustus was £^lzoo het Nederlandsche Leger — de

Reserve-Divisie uitgezonderd — zoo goed als vereenigd bij Turnhout. Dienzelfden
avond zond de Opperbevelhebber aan ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING het volgende
legerbericht.

^^Hoofdkwartier Turnhout J Aug^istus 1831 V avonds,

,fk heb de eer aan Uwe MAJESTEIT te berigte7t, dat wij met drie kolomes heden op Turnhout gemar
cheerd zijn. De Tweede Divisie,, die gisterenavond nog Raevels ingenofnen had, in de nabijheid van welk dorp
NIËLLON stond met eenige Bataljons en twee stukken geschut,, is heden ochtend ten 5 ure uit het dorp

Raevels gedeboucheerd. Zij ontmoette weldra de bovengenoemde vijandelijke troepen. Na een korten tegenstand
trokken deze terug., en vervolgd door de Eerste Brigade der Tweede Divisie,, ontruimden zij Turnhout^ waarop
de stad door gemelde Brigade bezet werd. Deze geheele operatie is met een zeer gering verlies volvoerd.
,f)e Tweede Brigade der Tweede Divisie bezette Oud-Turnhout; de Eerste Divisie verliet hare bivacs
heden morgen ten vier iire; trok over Merxplas en Beerse., en stelde zich in positie dwars op den straatweg
van Turnhout naar Antwerpeti., bij het dorp Vosselaer.

,,De brigade Kavallerij,, onder bevel van den Generaal POST^ met de Reserve-Artillerij^ trok voo7'uit
tot op de hoogte van de Raevelsche Heide.
„Zè zelf heb mijn hoofdkwartier hier gevestigd.

Mijne comjmmicatie met de Derde Divisie is heden daargesteld. Zij bezet de dorpen Arendonck en Rethy,

„ Volgeyts mgekomen berichten, zouden de vroeger genoejnde troepen onder NIËLLON zich op den weg
naar Lier tenig getrokken hebben, alwaar ook andere gedeelten der vijandelijke magt zich, naar het schijnt,
^ereenigen.
„Ik hoop de eer te hebben., ojn aan Uwe MAJESTEIT ynorgen nader de gebeurtenissen te vermelden,
die in den loop van den dag plaats ynogen hebben.
De Opperbevelhebber vayi het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJEP

Ten einde den Commandant van het Leger van de Schelde zoo lang mogelijk in den waan te

laten dat wij een aanval op Antwerpen voorhadden, ontving de 2^ Brigade der Eerste Divisie bevel
om den 4^®^ in de stelling bij Vosselaer en Beersse te blijven en den vijand in de richting van Oostmalle
waar te nemen. De
Brigade moest Turnhout bezetten. Zoo bleef de Linker halve-Batterij VeldArtillerie N°. 6^ te Vosselaer^ terwijl de Rechter halve-Batterij te Turnhout werd ingekwartierd;
Oud-Turnhout werd door een Escadron Lansiers en de halve-Batterij Rijdende Artillerie N°. 4 belegd.

Des avonds omstreeks half negen kwam ook het Reserve-Park N°. 2 aan en betrok het bivouac
nabij deze stad.

Voorwaarts van beide eerstgenoemde plaatsen werd sterk gepatrouilleerd. De Kapitein
SUTHERLAND bracht bericht omtrent 's vijands aftocht in de richting van Lier. Straks zullen wij
zien, in hoeverre dit bericht waarheid behelsde.
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E Tweede Divisie, met het i" Bataljon der 2" Afdeeling Geldersche Schutterij en twee
Escadrons als voorhoede, rukte den 4.^^^ Augustus over Casterlé naar Gheel.
„'s Morgens van den 4 Augustus" — verhaalt de Generaal VAN LÖBEN SELS —
„werden wij door de reveille wakker gemaakt; RIJNEVELD,die van niets dan Generale Marschen droomde sinds
de ergerlijke tooneclen van den vorigen dag, vloog in eens van den grond, ons bij de beenen vattende: gelukkig
dat uit het raam ziende, tv/ee oppassers, die bedaard klederen schoonmaakten, hem uit zijne droom hielpen.
„Dien dag verliet de 2® Divisie Turnhout, op Gheel aanrukkende, en bezette de i® Divisie eerstgemelde
plaats met hare 1® Brigade. Daardoor werd het nu blijkbaar, welken weg men zoude inslaan, hetwelk tot

nu toe twijfelachtig was geweest en alhier schijnt beslist te zijn.
„Het zij dat de eerste roes der overwinning was uitgeslapen, of dat de sterke dranken in Turnhout

waren uitgeput" — wij zouden hier eer denken aan de krachtige maatregelen door den Koninklijken
Opperbevelhebber genomen! — „zooveel is zeker, dat dien dag geene ongeregeldheden van belang alhier
voorvielen, terwijl ook zelfs vele inwoners, die oorspronkelijk deze stad hadden verlaten, nu terugkwamen,

waarvan ongelukkigerwijze velen niets dan hunne ledig geplunderde of ten ondersten boven gekeerde
huizen wedervonden.

Veel inwoners, die bekend stonden als Orangisten en als zoodanig behulpzaam

waren geweest in het beredderen van vele zaken en dus voor een volkswraak vreesden, zagen ons den

volgenden dag met bedrukte oogen vertrekken, onder andere onze vriendelijke gastheer — de Heer
LIBRECHT —, wiens huis reeds eenmaal in het begin der revolutie was geplunderd . . . ."

Gheel wordt 's namiddags tegen één uur onder een ondragelijke hitte bereikt; men telde
ook nu weder vele achterblijvers, terwijl twee schutters op marsch dood bleven. De dorpen Elsum,
Laerm, Pouel, Stockte, Wilders, Malois en Kevermont worden bezet en detachementen op de wegen
vooruitgeschoven. Het gros der 3" Divisie bezet Moll: des avonds werd het 3" Bataljon van de

13® Afdeeling vooruitgeschoven naar Meerhout. Met het oog op de houding der inwoners ter plaatse
overnacht het grootste gedeelte der troepen onder den blooten hemel.
De lichte Cavalerie met de halve Batterij Rijdende Artillerie betrekt hare bivouacs op den
linkeroever der Moll Nethe. Van de vooruitgeschoven Detachementen werd des avonds omstreeks

vijf uur een patrouille door vijandelijke Infanterie overvallen; twee paarden werden opgelicht. Het
bivouac was dientengevolge gealarmeerd; de Rijdende Artillerie bleef den geheelen nacht aange
spannen (Kolonel LIST ^^Behwpt Overzicht'')
De Divisie CORT-HEYLIGERS behield hare stelling te Eindhoven, Valkenswaard, Borkel,
Bero-eik, Luikss-estel en Lommei. De Cavalerie van den Generaal POST marcheerde naar Casterlé.
^

I

O

Aangaande de Algemeene Reserve Artillerie zegt Majoor RAMAER in zijn „Relaas":
„Den 4 Augustus zeer vroeg opgebroken; door Turnhout gemarcheerd, waar de Batterij N°. 7'^ weder is ingerukt.
Gezamentlijk gemarcheerd naar Casterlée — halfweg Turnhout en Gheel — alle de Batterijen op bivouac.
„Aldaar de aanschrijving ontvangen van den Heer Kolonel, Kommandant der Artillerie te Velde, in
dato 3 Augustus N°. 2059
Kommando der Reserve Batterijen over te geven aan den Majoor
STEENBERGEN; die officier aangekomen zijnde is dat direct geschied. Ik moest onder zijn commando
het bevel blijven voeren over de iste en 3'ie Batterij."

Het Divisie Reserve-Park bleef dien dag en tot den 6"^®" te Stratum geheel op zich zelf,
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ANGAANDE de plaats gehad hebbende bewegingen op 4 Augustus vermeldde het
legerbericht van Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE het volgende.
Hoofdkwartier Turnhout, 4 Augustus iSji.
„Ik heb de eer aan Uzve MAJESTEIT te berigten, dat mijn Hoofdkwartier alhier gevestigd is gebleven.
De Tweede Divisie is voorwaarts gerjtkt, om den nacht te Gheel door te brengen. De Tweede Brigade van
de Eerste Divisie behoudt hare stelling van gisteren op den grooten weg van Turnhout naar Antzverpen, bij
het dorp Vosselaer. De Derde Divisie moet heden te Moll aankomen. De Brigade van den Generaal POST
bevindt zich heden ie Casterlé, Ik hoop morgen 7nijn Hoofdkwartier te Gheel te vestigen en het leger tot
aan de rivier den Demer te laten oprukken.
De Opperbevelhebber van het Leger
WILLEM, PRINS VAN ORANJE:'

Terwijl, zooals wij zagen, ORANJE de eerste schreden van het Nederlandsche Leger

richtte op den weg ter overwinning, liet Generaal CHASSÉ, die reeds in den avond van
I Augustus op hoog bevel de zoo lang verwenschte witte vlag op de Citadel door de Neder
landsche driekleur had doen vervangen, en in den loop van den volgenden dag aan de onder zijn
bevel staande land- en zeemacht bij dagorder de heropening der vijandelijkheden had aangekondigd,
op 3 Augustus door de bemanning der flottille vóór Antwerpen het fort St. Marie bezetten. Het gros
der troepen bemachtigde na een vinnig gevecht het westwaarts gelegen dorp Calloo. Ter verzekering
van de gemeenschap der vloot met het kasteel van Antwerpen werd op last van den grijzen
Generalissimus de Schelde-dijk doorgestoken. Toen in den nacht van 4 op 5 Augustus omstreeks

12 uur de gestelde termijn van opzegging des wapenstilstands was verstreken, werden door een uitval
van de Citadel de Belgen uit de door hen aangelegde werken verdreven en hunne kanonnen vernageld.

Wel denkelijk — zoo zegt ongeveer Generaal KNOOP — zou de Belgische legermacht nog

langer nabij Antwerpen zijn gebleven, wanneer niet CHASSÉ ten ontijde tot het sluiten van een
wapenstilstand was overgegaan, die den vijand de volle vrijheid gaf om zijne strijdkrachten van de
Schelde te doen wegtrekken en elders aan te wenden.
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lEN wij thans, wat in de eerste dagen van Augustus in België was voorgevallen.

De tijding van het hervatten der vijandelijkheden overviel KONING LEOPOLD
gedurende de feesten, welke de stad Luik zich beijverde hem te geven, toen hij zich,
na den voet op Zuid-Nederlandschen bodem te hebben gezet, voor het eerst aan haar vertoonde,
's KONINGS plannen om de voornaamste steden van zijn rijk te bezoeken, tevens zijne strijdkrachten
in oogenschouw te nemen, moesten als gevolg daarvan ter zijde worden gesteld. Z. M. was gedwongen

naar Brussel terug te keeren, ten einde zich aan het hoofd van het leger te stellen, om voor zijn volk
en zijn kroon te strijden.

Reeds in den avond van den 2"^^" Augustus in zijne Residentie teruggekeerd, alwaar de ontvangen
tijdingen groote ontsteltenis hadden teweeg gebracht, allerwege luide werd geroepen over over
rompeling en trouweloosheid^ vertrok KONING LEOPOLD den 4.^^^ Augustus naar het leger na
uitvaardiging der volgende Proclamatie.
„Beiges!

„En prenant possession du trmie^ ok la volonté nationale nta appelé, je disais^ en m'adressant aux
reprêsentants de la Belgique:

„Si malgré tous les sacrijices pour conserver la paix^ nous êtions menacés de guerre,je n^hésiterais pas
d en appeler au courage du Peuple Belge^ et fesphe quHl se rallierait tout entier a son chef pour la défense
dn pays et de Vindépendance nationale.
„Ces paroles, je les adresse aujourd'hui d la nation entière, Sans déclaration préalable., les ennemis
ont subitenient repris les hostilités^ inéconnaissant d la fois les engagenients qui rcsultent de la suspension
d'armes et des principes qui rêgissent les peuples civilisès.
„Ils n'ont point reculè devant la plus odieuse violation de droit des gens, et par la surprise ils ont
voulu se ménager quelqnes avantages momentanés. Ce sont les niènies hommes que vous aves vus en Septembre;
ils reparaissent au milieu de poptdations paisibles.^ précêdés par la dévastation et Vince)idic.
„Forts du sentiment de notre droit, nous repousserons cette agression inopinée, nous opposerons la force
d la force,

„Déjd uiie fois vous aves vaincu la Hollande; vans aves commencé la révolution par la victoire-, vous
la consolideres par la victoire. V021S ne seres pas infidèles a vos glorietix souvenirs; vos ennemis vous
attendent aux lieux déjd une fois témoins de leur défaite.
„Chacun de nous fera son devoir.

„Beige comme vous, je dèfendrai la Belgique. Je compte sur la garde civique, sur l'armêe, sur Ie
courage et Ie dévouement de tous.

y,Je me rends a 7non poste;j'y attends tous les Beiges, a qui la patrie, Vhonneur et la libertè sont chers.
„Bruxelles, Ie q. Aoüt 1831.

LÉOPOLD,
Par Ie roi. Le ministre de la guerre ad interim d'HANE DE STEENHUYSE,
Le ministre de Vintérieur C, DE BROUCKÈREf
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E Proclamatie des KONINGS miste hare .uitwerking niet. De pers bracht er het hare toe
bij om de vaderlandslievende gevoelens ten top te doen stijgen.

„Beiges, l'Europe vous contemple" — riep Ehidépendant van 5 Augustus in ver
voering uit — „montrez-vous dignes de la Revolution, dignes de la liberté!" — En zich verder tot den
KONING richtende bevatte het blad o. a. de woorden: „Et vous, Roi, que Ia nation vient
d'élever sur Ie tróne, marchez k noti-e tête; montrez a nous que vous êtes Beige de coeur et dame.

Allez vaincre nos ennemis; allez conquérir nos frontières et cette couronne, que nous venons de poser
sur votre tête, c'est a vous de Taffermir par la puissance de votre épée. . .

Al wat in België de wapens kon dragen, toog mede naar het leger om op de roepstem van

hun VORST, de onafhankelijkheid des Vaderlands te bevechten. De getalsterkte der afdeelingen nam
met eiken dag, of liever met ieder uur toe: „une foule de braves volontaires se levèrent aussitót

pour venir les seconder" — zegt Generaal RENARD. Dan, terecht laat hij er op volgen „mais que
peuvent en rase campagne la bonne volonté et Ie courage individuel.^' Les auxiliaires furent non un
aide mais un embarras."

Zoo is het ten allen tijde geweest. Men stampt geen legers met den voet uit den grond.
Er is meer noodig dan enthousiasme en goede wil om tegenover een goed georganiseerden, goed
gediscipleerden, goed onderlegden vijand aan een goed en deugdelijk leger het aanzijn te geven!
Reeds bespraken wij in de vorige bladzijden de opstelling van het Zuid-Nederlandsche leger
op I Augustus. Op dezen en den d. a. v. dag werden bij het Leger van Vlaanderen alle troepen,
welke zich te Gent en te Brugge bevonden, naar de grenzen van Zeeland gezonden. Verder werd
het „Leger" nog versterkt door detachementen uit de depóts van het 6" en het 8' Regiment van linie.

Het depót van het 2' Jagers te paard gaf van 2 Augustus aan voornoemd „Leger" een
Detachement beredenen en den
Augustus een tweede Detachement onberedenen, met geweren
bewapend, welk laatste op het Sas werd gedirigeerd.

Na het teruggaan der Brigades CLUMP en NIËLLON hadden de troepen van het Leger
van de Schelde op 4 Augustus de navolgende standplaatsen ingenomen.

De Eerste Brigade-CLUMP bezette: Halle, Santhoven, Pulle, Grobbendonck, Oeleghem,
Massenhoven, Zoersel en Broechem.

De Tweede Brigade-NIËLLON; St. Antonius, Saint Job in 't Goor, St. Gravenwezel, Schilde,
Wyneghem, Deurne, Schooten, Merxem en Brasschaet.

De Brigade Cavalerie legerde te St. Antonius, Saint Job in 't Goor, St. Gravenwezel, Schilde,
Ranst, Broechem, Borsbeeck, Pulle en Santhoven.

Op voornoemden dag werd de io= Compagnie Veld-Artillerie naar het Hoofdkwartier te Schilde

gedirigeerd. Den volgenden dag werd de helft der Compagnie weder naar Lier gezonden. Op den
gden Augustus Voegde zich het Escadron van het 2= Regiment Jagers te paard, dat zich te Antwerpen
bevond, bij het „Leger".

m

IIO

DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT.

2 TOT 12 AUGUSTUS 1831.

IT het vorenstaande blijkt, dat de vijand, niet zooals de Kapitein SUTHERLAND den
4'^^" Augustus rapporteerde, in de richting van Lier was teruggegaan: doch nog altijd,
bezorgd voor een aanval op Antwerpen, voorwaarts van deze plaats had stand gehouden.
NIÊLLON van zijn kant, terecht voor zijn Rechtervleugel bevreesd zijnde, trachtte dezen te beveiligen
door de bruggen over de Nethe en de andere, hem aan die zijde bekende waterloopen, te laten afbreken.
De troepen van het Leger van de Maas hadden op i Augustus de lijn Bilsen—Hasselt—Zon
hoven—Beeringen—Tessenderloo bezet-, het hoofdkwartier bevond zich toen te Hasselt.
Den 3^^^" Augustus ten twee uur v.m. ontving Generaal DAINE van den Minister van Oorlog

een afschrift der kennisgeving van Generaal CHASSÉ, betreffende het opzeggen van de wapen
schorsing. Daarbij was de order gevoegd, om „alles te vermijden wat aanleiding zou kunnen geven;
tot een hervatten der vijandelijkheden, en zich tot het strikt defensieve te bepalen." Verder moest
DAINE zich met DE TEEKEN verstaan en een geregelde gemeenschap met Venlo onderhouden,

terwijl hem werd medegedeeld, dat alle troepen uit Luxemburg op zijn leger zouden worden gedirigeerd.
Na ontvangst dezer berichten worden door DAINE drie Bataljons en een halve Batterij tusschen
Hechtel en Zonhoven geéchelonneerd en een half-Escadron Jagers te paard naar Houthalen gezonden.

Maatregelen tot concentratie worden niet genomen. Kolonel WUESTEN ontvangt de order om
Maastricht te blijven observeeren en Tongeren in staat van verdediging te brengen. Aan den Kolonel
VAN DEN BROEK wordt daarentegen gelast om, in strijd met des Ministers bevelen, den vijand „une
guerre a mort" aan te doen.

In den loop van denzelfden dag zendt DAINE verder bericht aan den Minister, dat een sterke
Nederlandsche colonne op Mook aanrukt en Venlo schijnt te bedreigen; verder dat de Divisie CORTHEYLIGERS Lommei en Luiksgestel bezet heeft, met het waarschijnlijke voornemen om Maastricht te

approviandeeren. Zoodoende wordt men in het Belgische hoofdkwartier nog meer van de wijs gebracht.

^Op den 5^^" Augustus ontvangt DAINE achtereenvolgens twee orders. De eerste, ten elf uur
v.m. ontvangen, gelast hem om het leger van DE TIEKEN te naderen, dat gezegd werd zich naar
de Nethe te richten. De volgende order, waarvan door DAINE ten twee uur n.m. wordt kennis
o-enomen, behelst het bevel om „het hoofdkwartier te verleggen naar Hechtel, zijn leger saam te
trekken en dè divisiën, die mochten trachten,zich van Venlo meester te maken, te gemoet te rukken,zonder
zich te verontrusten over de andere divisiën, die zich in de nabijheid van het Schelde-leger bevonden."
Ö

-

Geslingerd door orders en contra-orders doet DAINE noch het een noch het ander. Behalve
de reeds genoemde troepenverplaatsingen valt bij het Leger van de Maas tot en met den 4^^° Augustus
niets anders voor, dan dat op laatstgenoemden dag het 3*^ Escadron van het

Regiment Lansiers

en het 2° Escadron van het Regiment Kurassiers respectievelijk van Namen en van Luik op Hasselt
worden gedirigeerd.

Keeren wij thans terug tot het Nederlandsche Leger, dat in den namiddag van den 4*^^°
Augustus reeds de orders had ontvangen om in den vroegen morgen van den volgenden dag op
alle punten op nieuw voorwaarts te rukken.
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£S Ie second jour de marche^'' — zegt Generaal RENARD in zijn brieven —

armee

beige ètait cotipée en deux et déjd stratégiqtiement battue .... Des Ie second jour^ Ie
réstiltat de la campagne n ètait plus doiUeux et Voeil exercè du rol Lèopold ne se trompa
point un seul instant . . .

De strategische doorbreking wordt een voldongen feit, toen DAINE, niettegenstaande hij in

den loop van den

Augustus de overvalling van het Bataljon COUSOLT bij B.eeringen, het terug

dringen der tirailleurs van LE CHARLIER uit Hechtel, het bezetten van Tessenderloo en het voort

rukken der Tweede Divisie in de richting van Diest verneemt, nagenoeg onbewegelijk blijft. Nog
had het initiatief van den opperbevelhebber van het Leger van de Maas, dit ,,Leger" kunnen redden.
Een snelle marsch in den vroegen morgen van den
over Sint Truyen naar Thienen ondernomen,
had de vereeniging met het Schelde-Leger tot stand kunnen brengen — edoch ,,DAINE miste den
zedelijken moed der verantwoordelijkheid bij het niet nakomen van orders, die op verre afstanden en

door slecht ingelichte meerderen gegeven, noodlottige uitkomsten na zich moeten slepen", zegt
WÜPPERMANN zeer terecht.

<

In stede aan het Leger van de Schelde de hand te reiken, rukt DAINE in den morgen van
6 Augustus naar de zijde van Hechtel voorwaarts. Zien we welke standplaatsen op dat tijdstip door
de Nederlandsche Divisiën waren ingenomen.
Ingevolge de ontvangen bevelen, marcheert de i® Brigade der Derde Divisie in den morgen
van 5 Augustus ten 5 ure uit Beersse naar Gheel; te Casterlé voegt zich de i® halve-Batterij Rijdende
Artillerie N®. 4 bij haar. De 2® Brigade, waarbij de Batterij N°. 6, gaat te zes uur langs den kortsten
weg van Vosselaer naar Casterlé en zendt 2 bataljons naar Lichtaart. De beide Escadrons Lansiers
komen te Thielen. Het Divisie Reserve-Park N®. 2 slaat het bivouac op tusschen Gheel en Casterlé,

ter hoogte van Aard.

De lansiers berichten in den namiddag dat het Leger yan de Schelde zich niet heeft verplaatst.
Nog in den morgen van 5 Augustus vreesde men in het Belgische hoofdkwartier, dat het
Nederlandsche Leger naar Turnhout zou komen in de richting van Lier. Dientengevolge behield het
Leger van de Schelde zijne standplaatsen.
Toen de PRINS VAN ORANJE echter dien dag zijn Hoofdkwartier te Gheel vestigde en de
Tweede Divisie Diest bereikte, gingen in het Belgische hoofdkwartier de oogen open en vestigde
KONING LEOPOLD zijn hoofdkwartier te Mechelen.

Aangaande den marsch naar Gheel verhaalt Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS: „Zeer
vroeg in den morgenstond van den 5deii vertrok het hoofdkwartier naar Gheel: een aller onaangenaamste
weg. Eenige dorpen en kleine gehuchten, welke wij doorkwamen, droegen duidelijke sporen van door
vijandelijke troepen belegd te zijn geweest.

„Te Gheel komende vertrokken de beide PRINSEN dadelijk naar Diest om bij den intocht der 2-=

Divisie aldaar tegenwoordig te zijn." — Zoo aanstonds zullen wij Hunne Koninklijke Hoogheden
op dien weg ontmoeten.
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„De Generaal TRIP bekwam met den Kolonel LIST en bijhebbend gezelschap een goed kwartier,
zijnde een klein buitenplaatsje niet ver van het dorp verwijderd. De eigenares had hetzelve verlaten; eerst
heette het om slechts een bezoek af te leggen, doch de schrik scheen grooter: althans wij zagen geen mensch.
De dienstboden ondertusschen verschaften alles, ofschoon wel eenigsints schoorvoetende. Alles was hier
zoo rustig, dat men niet zoude gezegd hebben, in een vijandelijk bezet land te zijn.

„De gekken in dit dorp ten getalle van ruim 800 voorhanden, verschaften door hunne zonderlinge
invallen, en door dikwijls de wijs en omgekeerd goed bij hun verstand zijnde voor gekken te doen aanzien,
vrij zonderlinge tooneelen.

„Zekere broodschrijver uit Breda, de Akademie-leeraar WAP, die zoo het scheen het leger gevolgd
was om tijdingen van hetzelve over te maken, vond ook zijn genoegen in het zamenroepen van menschen,
kwartwijs, om de oude orde van zaken te doen terugwenschen.

„Dus doende deed hij ook te Gheel de Oranjevlag uitsteken en vereenigde hij een troep muzikanten
ten einde den PRINS VAN ORANJE de oude volksliederen en N.B. het air „Oü peut-on être mieiix qu'au
sein de sa familie" te doen hoeren. Het laatstgemelde mogt toch in Gheel wel ongepast heeten!"

Ingevolge de Divisie-Order van den 4*^^" Augustus verzamelen de onderdeden der Tweede
Divisie in den morgen van den
bij Eindhout, om over Veerle en langs het hout bij Everboden
in de richting van Diest te marcheeren. Een patrouille Lansiers over Tessenderloo gezonden, nam
het verband op met de Derde Divisie.

Gedurende den marsch wordt de Divisie ingehaald door de beide Koninklijke PRINSEN, die
zich omtrent de slagvaardigheid der troepen overtuigen, Gebruik makende van een korte rust, begeeft
zich de Opperbevelhebber naar het 2® Bataljon der iB" Afdeeling, Iaat dit in bataille komen, de houding
aannemen, het geweer presenteeren en den ban slaan. In hartelijke bewoordingen dankt Zijne Konink
lijke Hoogheid het bataljon voor den moed, betoond bij Raevels en overhandigt aan den Commandant,
den Majoor TEGELAAR, het ridderkruis der Militaire Willemsorde 4" klasse. Onder luid gejuich
van den troep ontvangt deze de gelukwenschen en de gebruikelijke accolade van de beide PRINSEN,
van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR en van de overige tegenwoordige ridders. Na afloop
der plechtigheid wordt de marsch zuidwaarts hervat.

Weldra wordt Diest bereikt; de troepen breiden zich aan weerszijden van de stad langs de
Demer uit, van Haaien tot Sichem. Door een gedeelte, waarbij de Veld-Batterij, wordt Diest belegd.
De overige troepen blijven te Schaffen of bivouackeeren buiten de plaats op de wegen naar Aerschot
en Leuven. De Koninklijke Jagers bezetten Webbecom; een compagnie Lansiers wordt naar Zeelhem
gezonden. Het Reserve Park N°. i komt nog des avonds te Diest.
Het aan de Divisie toegevoegde Detachement Mineurs vangt aanstonds aan de stad Diest in
staat van tegenweer te brengen tegen een mogelijken „coup de main".
Na op den 5^^" Augustus onder voortdurenden slagregen ruim twaalf uren te paard te hebben

gezeten, keerden de PRINSEN tegen zes uur n. m. te Gheel terug en logeerden in het smaakvol
ingerichte buitenverblijf van den oud-Burgemeester.
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E Derde Divisie heeft in den avond van 4 Augustus de order ontvangen om te marcheeren
'naar Beeringen, tevens Pael en Coursel te bezetten, het gros der Cavalerie te Beverloo
achter te laten. Dientengevolge in den vroegen morgen van den 5^^^^ uit de omstreken
van Moll opgebroken, stuit de voorhoede, na de Groote Nethe bij den molen van Baelen te zijn
overgegaan en Olmen te zijn gepasseerd, bij Oostham op de 3'' Compagnie i" Bataljon van het
10® Regiment van linie, die haar met een levendig geweervuur ontvangt. De studenten van Leiden
en het
Reserve-Bataljon van de
Afdeeling rukken „en tirailleur" op tegen den vijand, die
terugtrekt in de richting van Quaad-Mechelen, om zich aldaar in verbinding te stellen met de 4® Compagnie
van voornoemd bataljon. Door de onzen achtervolgd en omgetrokken door het 3® Bataljon van de

13® Afdeeling, wijkt de compagnie naar Tessenderloo. Bij deze gelegenheid wordt de student HUËT
in het been gewond. Aan den Belgische-Majoor BORREMANS gelukt het om de compagnie
behouden in Hasselt terug te brengen.
Inmiddels is Generaal MEIJER met zijn Chef van den Staf te Oostham aangekomen en
geeft, na met het voorgevallene in kennis te zijn gesteld, aan de troepen Beeringen als object aan.
Ook deze plaats, die bezet is door het 2® Bataljon van het 10® van linie, wordt door de Leidsche
vrijwillige Jagers en het flank-bataljon der 13° Afdeeling genomen. Eerstgenoemden hebben het
verlies te betreuren van den student BEECKMAN, die door een vijandelijken kogel in het hoofd
getroffen, den heldendood sterft. Te Schaffen sneuvelde de Luitenant VAN WAAS van het 2®
Bataljon der 4® Afdeeling Schutterij.
Het Belgische bataljon onder den hïajoor COUSOLT trekt in verwarring op Hasselt terug.
Beeringen wordt kort daarna door de T Brigade, den Divisie-staf en een compagnie Dragonders
bezet. De Huzaren met de Rijdende Artillerie en een Bataljon blijven te Beverloo; Coursel en Pael
worden belegd.

Een hevige brand, omstreeks 10 uur 's avonds te Beeringen uitgebroken, is oorzaak dat het
kantonnement moet worden ontruimd. De Batterij Veld-Artillerie kan slechts met de meeste omzichtig
heid door de brandende dorpstraat de plaats verlaten. Aangezien men een vijandelijken aanval niet
onwaarschijnlijk achtte, blijft de batterij den nacht aangespannen doorbrengen een half uur noordwaarts

van Beeringen. Doornat van den regen, die gedurende den loop van den middag zonder ophouden bij
stroomen neervalt, verkleumd door vochtigheid en koude, zonder vuur, wachtten de troepen het
aanbreken van den morgen af.

Gevolg gevende aan de in den avond van 4 Augustus ontvangen bevelen van het Groote
Hoofdkwartier, zet de Reserve-Divisie in den vroegen morgen van den 5^^®" Augustus den marsch

voort naar de zijde van Hasselt en bereikt Hechtel, dat nog zeer onlangs door het 6 a 800 man
sterke Bataljon „Tirailleurs de la Meuse", onder Majoor LE CHARLIER, was bezet. Gesteund door
het vuur der sectie-KUYTENBROUWER, dwingt de i® Brigade den vijand tot den terugtocht,
in de richting yan Helchteren.
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EGEN den avond van voornoemden dag komt de Commandant der Reserve-Divisie in

weinig benijdenswaardigen toestand met de overige onder zijne bevelen staande troepen
te Hechte! aan.

„Ik kwam" —■ zoo lezen wij in het rapport van den Oud-Rijder, den Kapitein Jhr, C. D.
P. SINGENDONCK — „met mijne Batterij en de geheele 2= Brigade des avonds te Hechte! aan, vond
aldaar mijne i® Sectie, dewelke met de
Brigade den vijand uit het dorp had verdreven, en nu met

dezelve in hetzelve post had gevat; een allerzwaarste regen en onweder" — de onafscheidelijke medgezellen
in eiken veldtocht— „had de troep zoodanig nat gemaakt dat aan droogen geen denken was; uitdcelingcn
werden er dienzelfden avond niet gedaan en niet voor den volgenden morgen werd er eene geringe
hoeveelheid genever en beschuit uitgedeeld, waaraan zeker de helft der aldaar op elkander gestapelde
legerafdeelfng geen deel konde hebben. Gelukkigerwijze had ik mij den tijd, dien ik op de hoogte van
Borkel had vertoefd, ten nutte kunnen maken om fourage te bekomen, zoodat na de vermoeijende marschen
de paarden geen gebrek aan voedsel hadden. Den geheelcn nacht werd men niets van den vijand gewaar."

Nog laat in den avond voegde het 2" Bataljon van de 2" Afdeeling Fiiesche Schutterij zich
bij de Reserve-Divisie.

De Algemeene Reserve van Generaal POST heeft ten zeven uur 's morgens van den 5^^"
Augustus hare bivouacs bij Casterlé verlaten en marcheert over Gheel en Westerloo naar Veerle en Vorst.
De Batterijen betrekken het bivouac bij eerstgenoemd dorp onder dekking der voorposten van

het toegevoegde Bataljon Schutterij; de beide Afdeelingen Kurassiers legeren bij Vorst. Daar de
rechterflank der bivouacs door geen andere Nederlandsche troepen is gedekt, ontvangt de Luitenant
PRINSEN de opdracht om met een peloton Rijdende Artilleristen een verkenning te doen tot voorbij
Westerloo. Met den vijand werd geen voeling verkregen.

De Mobiele Colonnes uit Bergen-op-Zoom en Breda leverden dien dag eveneens kleine
gevechten: Kolonel VEEREN dreef den vijand van Gooreind terug in de bosschen van Brasschaet
en nam stelling te Wustwezel.

Kolonel DE GUMOÉNS leidde een uitval uit de Citadel van Antwerpen. De bezetting maakte
zich meester van Melkhuis en van eenige Batterijen; de stukken werden vernageld en de affuiten
onbruikbaar gemaakt. Aan onze zijde sneuvelden 5 man, 37 werden gewond.

\
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OG in den avond van 5 Augustus zond de PRINS VAN ORANJE uit Gheel aan ZIJNE
MAJESTEIT DEN KONING het navolgende legerbericht.

^^Hoofdkwartier Gheeh 5 Augustus j8jj.

„Ik heb de eer aan Uwe MAJESTEIT ie berigten, dat de armee heden een voordeelige^ en^ uit een
militair oogpunt beschouwd, gewigtige voorwaartsche beweging op de volgende wijze voltooid heeft.
„De Tweede Divisie, onder bevel van den HERTOG VAN SAKSEN- WEIMAR^ verliet Gheel vroegtijdig
en dirigeerde haren marsch op Diest.

„Eenigc vijandelijke Kavallerij was nog des morgens in die stad; maar bij het naderen der kolonne,
die door een detachement Lansiers voorafgegaan werd, ontruimde zij die, en nam hare rigting naar de kanten
van Hasselt. De Tweede Divisie heeft daarop Diest en de omstreken bezet., op den linkervleugel tot op het
dorp Sichem, op den regter digt bij Halen.

„De Eerste Divisie, onder het bevel van den Luitenant-Generaal VAN GEEN, verliet Turnhout en
bezette Gheel en CasterU.

„De Derde Divisie, onder het bevel van den Luitenant-Generaal MEIJER, verliet Moll, met het oogmerk
om Beeringen en omstreken te bezetten. Op dezen aantogt ontmoette zij den vijand te Oosthain. Het dorp
werd terstond door den Generaal aayigetast, en de vijand trok onmiddellijk op Quaed-Mechelen terug. In de

nabijheid van Beeringen gekomen, vond de Generaal den vijand aldaar weder; hij was vrij aanzienlijk sterk.
De Generaal liet terstond eenen aanval op hem doen door de Vrijwillige Jagers en het flank-bataljon der

Dertiende Afdeeling. De vijand nam spoedig naar alle zijden de vlugt, maar wij hebben daarbij het verlies
te betreuren van den Student BEECKMAN.

„De Generaal roemt in het bijzonder het gedrag van het geheele Korps Leydsche Vrijwillige Jagers.
Te Beeringen zelf heeft de Generaal verscheiden krijgsgevangen gemaakt en zijn Hoofdkwartier aldaar
gevestigd.

„Ik heb de eer een afschrift van het berigt van den Generaal MEIJER hierbij over te leggen.
„Mijn Hoofdkwartier is hier te Gheel gevestigd.

„De geheele armee zal morgen, den zesden dezer, rustdag houden, en in de vroeger gemelde positien blijven.
De Opperbevelhebber van het Leger

WILLEM, PRINS VAN ORANJET^

Het rapport van den Luitenant-Generaal MEIJER bevatte, behalve de reeds door den Opper
bevelhebber gemelde zaken, de mededeeling, dat aan den Generaal CORT-HEYLIGERS omtrent
de aankomst te Beeringen kennis was gegeven.

Onveranderd was tot dusverre het eenmaal vastgestelde operatie-plan ten uitvoer gebracht,

Hoogen lof verdienen de daartoe plaats gehad hebbende bewegingen van het Nederlandsche
Leger gedurende de dagen van 2 tot en met 5 Augustus 1831.
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OOR het bezetten van Diest stonden de Eerste-, de Tweede- en de Derde Divisie in den

avond van den vijfden tusschen de Legers van de Schelde en van de Maas. De Demer-linie
was geforceerd; een vast punt was in 'sPRINSEN handen; men beheerschte de groote
wegen DIest—Leuven—Aerschot—Brussel en Diest-Leuven-Brussel; een tactische overwinning moest
nu het aanvankelijk verkregen succes bekroonen.

Om deze te verzekeren, was het noodig den Linkervleugel, die ernstig kon worden bedreigd,
beter te dekken. Door aan het Leger een rustdag te verschaffen en dit nagenoeg in dezelfde

stellingen te doen verblijven, werd gelegenheid geboden om het gevaar af te wenden, en kon de
Reserve-Divisie, die zich op 3 ui'en afstand van Beeringen bevond, in de strategische frontlijn worden
gebracht: 's PRINSEN bevelen gingen dan ook van dezen gedachtengang uit.
Op last van den Opperbevelhebber wordt er den
Augustus rustdag gehouden. Het
Hoofdkwartier blijft te Gheel gevestigd, alwaar zich sedert den vorigen dag ook het gros der Mineurs

met het genie-park bevond. De Algemeene Reserve blijft in hare bivouacs te Vorst en te Veerle.
Het Reserve-Park, dat tot dusverre te Raamsdonck was gebleven, rukt op tot Tilburg.

De
Brigade der Eerste Divisie en de Batterij Veld-Artillerie N®. 6^ verlaten omstreeks zes
uur n.m. de bivouacs bij Casterlé, marcheeren door Gheel en legeren voorbij die plaats aan den weg
naar Diest. Ook het Divisie Reserve-Park N^ 2 komt aldaar in den namiddag aan.

Het Regiment Huzaren VAN BALVEREN en de Sectie Rijdende Artillerie WICHERLINK
ontvangen, naar aanleiding van een verzoek van Generaal CORT-HEYLIGERS, in den namiddag
de order om naar Hechtel op te rukken ter versterking van de Derde Divisie.
De Tweede Divisie zond des avonds tegen 11 uur de Koninklijke Jagers, twee Bataljons, de Rechter

halve-Batterij N°. 4 en een Escadron Lansiers naar Selck en Haelen om aldaar een kantonnements-bivak
te betrekken en in den morgen van den 7^^" Augustus vroegtijdig de Tweede Divisie te Diest af te lossen.
Diest wordt verder in staat van verdediging gebracht. De uit deze plaats in de richting van
Leuven en door het dal van de Demer uitgezonden verkennings-detachementen brengen in den loop

van den dag bericht, dat Scherpenheuvel onbezet is, maar dat zich volgens geruchten te Aerschot
3000 man Belgische troepen, waaronder veel cavalerie, zouden bevinden.
Het Divisie Reserve-park N°. 3, dat op hooger last drie caissons met infanterie-patronen naar
de Reserve-Divisie heeft gezonden, rukt op last van den Divisie-Commandant tot Stratum op.
Had de PRINS VAN ORANJE in het minst kunnen vermoeden, dat de Commandant van

het Leger van de Maas — in plaats van te trachten over St. Truijen of Tongeren uit te wijken
ten einde zich met het Schelde-leger te vereenigen, of zoo dit niet meer mogelijk was, het Nederlandsche
Leger te verlokken hem naar de zijde van Luik te volgen — met zijn geheele macht zoude oprukken
tegen de Reserve-Divisie: een handeling geheel in strijd met alle regelen eener goede krijgskunst:
dan zou voorzeker Z. K. H. die zwakke, zooals wij reeds vroeger opmerkten, hoofdzakelijk uit Schutterij
bestaande Divisie niet zoodanig blootgesteld gelaten hebben als zij op den dag van Houthaelen is
geweest. Immers de mogelijkheid bestond om haar door de Derde Divisie de hand te doen reiken.
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AT de Nederlandsche krijgsmacht onder de gegeven omstandigheden nu nabij laatstgenoemde
plaats slechts onbeduidende verliezen leed, is volgens een der bekwaamste militaire schrijvers
over den Tiendaagschen Veldtocht ontegenzeggelijk voor een gedeelte te danken aan DAINE's

verkeerde maatregelen: men verzuimde gebruik te maken van de lichte cavalerie tot vaststelling van
's vijands sterkte en bracht slechts een afdeeling van het leger in gevecht, terwijl het overige werkeloos bleef.
... . „pendant unc journée cntière" — zegt Kolonel ROUEN dienaangaande in zijn werk ^^Larmce
beige — „toute la division CORT-HEYLIGERS lutte contre deux bataillons — Ie batailion des tirailleurs
dc la Mouse du Major LE CHARLIER, Ie 3° batailion du 2® de ligne et deux compagnies du 11® deligne —
et deux pièces d'artillerie beiges sous les ordres du lieutenant TONSNY, tandis que Ie corps de DAINE,
^ une demie lieue de la, roste spectateur impassible de cette lutte inégale. Legénéral CORT-HEYLIGERS
n'ayant pu vaincre la résistance du détachcment beige, se retire dans la direction de Beeringen."

Toch zijn de door DAINE in den morgen van den 6^^" genomen maatregelen, de besluiteloos
heid van den Commandant van het Maas-leger zoo al niet gerechtvaardigd, dan toch verklaard door
de aankomst van den Generaal DE FAILLY gedurende den strijd bij het „Leger", zooals wij lezen

op blz. 156 van het werk van den Generaal-Majoor WÜPPERMANN.
Tusschen 10 en 11 uur van dienzelfden dag — niet te 6 ure n. m. zooals DAINE later in zijn

rapport heeft gezegd — bracht toch de Minister van Oorlog DE FAILLY aan den Generaal DAINE
een brief, onderteekend d'HANE, Minister van Oorlog, waarin aan den Commandant van het Leger
van de Maas gelast werd, om den
zoo mogelijk naar Diest en Sichem te marcheeren, den
naar Westerloo, den vijand desnoods met geweld te verjagen, en zoo men hem daar niet ontmoette, voort
te rukken naar Gheel tot gemeenschappelijk handelen met den Generaal DE TIEKEN DE TERHOVE.

„Het kennisnemen van die order" — zegt Generaal WÜPPERMANN— „verklaart de aarzelende
houding van den Belgischen aanvoerder tegenover de zwakke Reserve-Divisie. Zij heeft hem doen weifelen
tusschen aanvallen en terugtrekkenj daarom doet hij eigenlijk niets en laat den kostbaren dag verloren gaan.
Evenals CORT-HEYLIGERS behoudt het Leger van de Maas in den nacht van den

op den

Augustus zijne opstelling van den laatsten morgen."

Men heeft later aan het hof van KONING LEOPOLD beweerd, dat, zoo DAINE de hem

gelaste bewegingen op de ontvangst van het bevel had uitgevoerd, alsdan de gewenschte vereeniging
der beide Belgische „Legers" had kunnen plaats hebben.
Een blik op de kaart bewijst de ongegrondheid dezer redeneering.
Immers, al had DAINE zijn troepen nog in den namiddag verzameld en vóór het aanbreken

van den dag naar Hasselt in beweging gesteld had, dan had hij de Eerste-, en de Derde Divisie
tegenover zich gevonden. Zelfs veronderstellende dat deze beide Divisiën waren teruggedrongen ge
worden, dan hadden zij zich in het op last van den PRINS VAN ORANJE versterkte Diest kunnen
verdedigen en staande houden. En aangezien gedurende dat tijdsverloop de Tweede Divisie, die naai'
St, Truyen gezonden was, aanstonds had kunnen terugkeeren om het Legei- van de Maas in de flank
te nemen, terwijl CORT-HEYLIGERS zich in den rug van dat Leger bewoog, ware DAINE's verlies
veel waarschijnlijker geweest, dan het welgelukken zijner pogingen.
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OG is van Belgische zijde de bewering geuit, dat het verraad niet vreemd was aan DAINE s
handelingen; dat hij in verstandhouding zou hebben gestaan met de Nederlandsche aan

voerders. Deze beweringen zijn echter door Generaal KNOOP meesterlijk weerlegd.
Verlaten wij thans weder het gebied der onderstellingen, en beschouwen wij verder wat
werkelijk is geschied.
Waar wij Kolonel ROUEN hooren spreken over „Ie singulier combat de Houthaelen" en verder
aangaande dit rencontre-gevecht in zijn werk lezen „
eet engagement a lieu au centra d'un

cercle d'environ trois lieues, dont la circonférence est occupée par les trois autres divisions ennemies,
dont pas une n'accourt au feu" — deelen wij zijne bevreemding.

Begrijpelijk is het, zooals wij reeds opmerkten, dat niet dadelijk een voldoend sterke
macht ter plaatse was, om aan het Leger van de Maas ,,tot hiertoe en niet verder" toe te

roepen en het terug te wijzen. Onverklaarbaar is het ons evenwel, dat toen gedurende den
geheelen middag van den 6^®" Augustus het vuren te Beeringen duidelijk werd gehoord, het beginsel
om steeds in de richting van het kanonvuur op te rukken, het „marcher au canon", door den
Commandant der Derde Divisie niet werd gehuldigd.
Zou een de Perponcher, in de plaats van den Generaal MEIJER, ook gewacht hebben met
afzenden van versterking tot het oogenblik, waarop men hem hierom kwam verzoeken? De beant

woording dezer vraag aan onze lezers overlatende, volgt hieronder het verhaal van de gebeurtenissen
op den
zooals wij het in het reeds genoemde rapport van den Oud-Rijder, den Kapitein
Jhr. SINGENDONCK, vinden medegedeeld.

„Den volgenden morgen" — zoo vermeldt deze in zijn eigenhandig geschreven rapport,
berustende in het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf — „rukte de Divisie
verder voort, trof den vijand aan het dorp Helchteren aan. Hier scheen hij weer stand te willen houden,

doch werd ook uit dit dorp verdreven met verlies van eenige dooden en vier gevangenen. Mijn eerste
sectie, aangevoerd door den i® Luitenant KUYTENBROUWER was hier weder werkzaam. De i® Brigade
vervolgde zijne voorwaartsche beweging tot voorbij Houthaelen, alwaar de vijand stand hield. Het terrein

aldaar is links en regts van den straatweg grootendeels bestaande in lage weilanden, doorsneden met heggen
en struiken, hier en daar eenige huizen, en loopende aan de linkerzijde tegen een heuvelkling aan, op welks
plateau het kamp van den Generaal DAINE gevestigd was. De vijand had op den straatweg twee stukken
geschut staan, en vertoonde links en regts van den straatweg eene vrij aanmerkelijke menigte tirailleurs.

In den beginne was hier slechts de eerste Brigade met mijne regter-halve Batterij geëngageerd; doch weldra
kreeg de 2® Brigade ook last om op te rukken, ten einde de i® te ondersteunen. Mijne i® Sectie had met

gelukkig gevolg gebruik van zijn vuur kunnen maken, zoodat de vijandelijke stukken op den straatweg
geplaatst, zich niet meer lieten hooren. Het gevecht bleef aanhouden met afwisselende kans.
„Het Leger van de Maas, in slagorde geschaard bij zijn kamp, zond telkens versche troepen naar
beneden om zijne tirailleurs te vernieuwen. Weldra liet zich kanonvuur op onzen linkervleugel hooren;

toen liet ik mijn overige stukken oprukken, en kreeg bevel dezelve zoodanig te plaatsen, dat indien de
vijand mogt zoeken onze linkerzijde te overvleugelen, zij met goed gevolg op den van den heuvelkling
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oprukkenden vijand gebruik van hun vuur konden maken. Tegen den avond scheen beweging in het in slagorder
geschaarde Leger van de Maas te komeUj en hier deed zich de gelegenheid op, met goed gevolg gebruik
van het geschut te maken, daar de vijand eenige vlakke weiden over moest, alvorens op het doorsneden
terrein te kunnen komen. Intusschen duurde het gevecht voort, en de avond maakte een einde aan hetzelve,
zijnde de positien van beide legerkorpsen hetzelfde. Ik bivouacqueerde met mijne nu verzamelde batterij

op den straatweg; tegen ii uren des nachts kwam het Regiment Huzaren N°. 6" — volgens officieele
gegevens 3 escadrons, waarbij de Sectie WICHERLINK — „bij de Legerafdeeling aan.
„Den
vroeg in den morgen kreeg, ik bevel om met mijne Batterij naar Heusden op te rukken,
werwaarts het grootste gedeelte der Legerafdeeling zich begaf. De plaats om te bivouacqueeren mij aangewezen
zijnde, werd er gelegenheid gegeven om te koken; het was hier dan ook voor het eerste dat er eenigszins
geregelde distributie plaats had, en dat manschappen en paarden van de overige twee vermoeijende dagen
konden uitrusten."

De Huzaren N°. 6 en de Rijdende Artillerie kwamen wegens het vergevorderde uur en het

ongunstige terrein niet meer in gevecht. Zij marcheerden den volgenden dag naar Kermpt.
Voor meerdere bijzonderheden verwijzen wij naar het werk van den Generaal-Majoor WUPPERMANN.
Vermeenende zijne troepen niet meer aan een nieuwen aanval te mogen blootstellen, verplaatste
CORT-HEYLIGERS zich met zijne Divisie in den vroegen morgen van den 7*^®" Augustus op eigen
initiatief door Houthaelen in de richting van Zolder en Heusden, en vestigde in laatstgenoemde plaats
het stafkwartier. Aangaande de gebeurtenissen op den 6'^en lezen wij nog in de ,,Mémoires" van

den Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS; „ . . . . den 6 Augustus werd rustdag gehouden, behalve
de beweging, welke in den namiddag door een gedeelte der troepen werd uitgevoerd. Men bekwam de

eerste tijding van het gevecht bij Hechtel, alwaar de schutterijen voor het eerst in het vuur waren geweest.
In den namiddag werd ik belast met het innemen der Belgische geweren; terzelfdertijd werd last gegeven
om paarden vooruit te zenden, ten einde den volgenden dag, na te Diest te zijn aangekomen, met Z.K.H.
verder te kunnen rijden.

Op dezen dag had ook het gevecht bij Helchteren en Houthaelen plaats."

Wij zagen met welken uitslag. Roemvol waren die gevechten voor de aan haar eigen krachten

overgelaten Schutterij-Divisie, welke in die uren van gevaar moed en volharding ten toon spreidende,
toonde bezield te zijn met den waren krijgsmansgeest. Voor hare dapperheid getuigen de geleden
i

verliezen; 16 dooden en 77 gewonden dekten de kampplaats, waaronder de brave Commandant der
Groninger Schutterij, de Luitenant-Kolonel WIMMER, en de Luitenant LUDERUS: beiden door een

geweerkogel getrofïen, stierven den heldendood op het veld van eer.
Dan, wij mogen hier ook niet vergeten den naam te noemen van den Divisie-Commandant den

grijzen Generaal CORT-HEYLIGERS. Als gevolg van zijn energiek besluit om stand te houden,
waardoor hij zijne Divisie van een gewissen ondergang redde, vlocht hij zich op den rustdag van 6
Augustus onverwelkbare lauweren.

Onze hulde aan de Nederlandsche Schutterij bij Houthaelen! Wij brengen haar die gaarne,
als erkenning voor hare gedurende den Tiendaagschen Veldtocht aan het Vaderland bewezen diensten.
Keeren wij thans terug tot de overige Divisiën,
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EDURENDE den nacht en in den zeer vroegen morgen van den 7^^'^ Augustus wordt de
voorwaartsche beweging der Eerste-, der Tweede- en der Derde Divisie hervat. Ingevolge
de op den vorigen dag ontvangen Divisie-orders, marcheert de voorhoede der Eerste Divisie,
samengesteld uit de Infanterie van Beverloo en omstreken —, twee Escadrons Lansiers en een halveBatterij Rijdende Artillerie te i uur na middernacht van Eindhout naar Diest tot aflossing van de Tweede
Divisie. Een deel der voorhoede ving die beweging aan in dichte duisternis en bereikte Diest onder

zware regens. De
Brigade verliet Gheel eveneens tegen i uur 's nachts en bezette Diest, Schaffen
en Webbecom. De 2® Brigade brak te 5 uui* op en zond uit Onzelaar één Bataljon naar Sichem, een
ander naar Scherpenheuvel. De Batterij Veld-Artillerie N°. 6°- — Kapitein MEYL — werd in genoemde
plaats gekantonneerd. Ook de Rechter halve-Batterij N°. 4, die gedurende den loop van den dag te
Selck in positie was gebleven, kwam *s avonds aldaar aan.
De Tweede Divisie wachtte de aankomst van de Eerste Divisie te Diest niet af maar ging te
4 uur 's morgens op marsch naar St. Truyen. Te Rummen liet de HERTOG halt houden onder
bescherming van de voorhoede, en trof maatregelen om St. Truyen aan te vallen. Ter hoogte van
Nonnenmiele kwam bericht in dat de vijand de stad had ontruimd, waarop de Divisie order ontving
om de kantonnementen te betrekken. Van de i*" Brigade legerden 2 Bataljons Infanterie, i Compagnie
Jagers, de linker halve-Batterg N®. 5^ — Kapitein VAN DER BEEK ■— en een detachement Lansiers
in de stad, twee Bataljons, de Koninklijke Jagers, een Eskadron Lansiers en de overige Artillerie
bivouackeerden te Brusthem en te Ordinghen; één Bataljon en een peloton Lansiers te Meiveren.

Een voorposten-detachement op den weg van Tirlemont zond patrouilles tot Orsmael. De 2^ Brigade
bezette de dorpen Bielevelde, Nonnenmiele, Nieuwerkerken, Runkelen, Gorssum en Durds. Het Reserve-park
kwam te Bindervelde. Men vond talrijke magazijnen te St. Truyen. In de onderstelling, dat het leger
van DAINE zou trachten over laatstgenoemde plaats Leuven te bereiken, trof de HERTOG krachtige
maatregelen om aan de Belgen de nadering te beletten en koos een gevechtstelling uit naar de zijde
van Hasselt achter het gehucht Ter Bist.

De Colonne van Generaal POST verzamelde tegen 5 uur nabij Veerle en rukte voort over

Diest; de Infanterie en de Artillerie legerden te Haelen, de Cavalerie te Donck en te Rummen.
In één colonne marcheêrende, komt de Derde Divisie ten 9 uur v.m. te Lummen.

Na eenig

oponthoud aan de Molenbeek — het was gedurende deze gedwongen halt dat de PRINSEN met hun
gevolg verschenen, en de Leidsche Jagers van HoogstDezelven een compliment ontvingen voor hun
gehouden gedrag te Beeringen — bleef het Divisie-Stafkwartier te Herck, welke plaats eveneens door
de 2*= Brigade, waarbij de Batterij Veld-Artillerie N°. 8=^ werd belegd; te Schuelen kwam een gedeelte
der 1° Brigade, terwijl het overige gedeelte dier Brigade bivouackeerde te Bod'broek. Even na den
middag was men reeds begonnen aldaar het bivouac in te richten, toen de rust, welke men meende

te zullen genieten, door de eerste rapporten der intusschen voortgerukte ruiterij werd verstoord.
Wat deze inhielden, en wat er verder op dien middag bij de Divisie plaats greep, deelen wij
aanstonds mede.
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E lichte Ruiterij, aangevoerd door Generaal BOREEL, waarbij de Sectie Rijdende Artillerie
BARNAART met den Batterij-Commandant, kwam te Kermpt en te Steevoort bij de Divisie.
Zoo was dan op den
Augustus de hoofdmacht van het Nederlandsche Leger
tusschen Diest en Hasselt in het dal van de Demer gekomen, juist op het oogenblik dat DAINE, naar

aanleiding van de nieuwe order van den Minister ad interwi Baron d'HANE, in den morgen van den
7^^" ontvangen, zich gereed maakte, om naar die zijde een uitweg voor zijn „Leger" te zoeken.
Omstreeks vijf uur v.m. van dienzelfden dag heeft de PRINS VAN ORANJE met PRINS
FREDERIK Gheel verlaten; de Vorstelijke broeders zijn na aankomt te Diest onmiddellijk weder te
paard gestegen, tot verkenning der omliggende terreinen, welke bij een mogelijke vereeniging van
de Legers van de Schelde en van de Maas, het tooneel van den strijd konden worden. In Diest
worden verdere maatregelen genomen om de stad tegen een „coup de main" te beveiligen; verhakkingen

worden aangebracht buiten de Leuvensche poort, coupures gemaakt in de wegen tiaar Scherpenheuvel
(Mont-Aigu) en Leuven, als anderszins.
Generaal CORT-HEYLIGERS had te 7 uur v.m. ontwaard, dat het Leger van de Maas stelling
hield en de voorposten belangrijk had versterkt. Aangezien zijn Korps dringend behoefte had
aan rust, vooral aan levensmiddelen, verliet CORT-HEYLIGERS zijn positie op den straatweg
en marcheerde over Zolder naar Heusden. Het Stafkwartier vestigde zich alhier; de troepen
kantonneerden of bivouackeerden en herstelden zich geheel, zoodat zij des morgens met frissche
krachten konden oprukken.

Van de plaats gehad hebbende troepenbewegingen, in den nacht na den rustdag'van den 6^®",
volbracht of aangevangen, zond de Opperbevelhebber het volgende gevechtsbericht aan den KONING.

r.
Vw'

^^Hoofdkwartier Diest, 7 Augustus iSjz.
„Ik heb de eer aan Uwe MAJESTEIT te berigten, dat ik heden morgen mijn Hoofdkwartier alhier
te Diest heb gevestigd,

„De Tweede Divisie is voorwaarts gerukt en staat te St. Truyen,
„De Derde Divisie heeft positie genomen te Herck^ op de helft van den afstand tusschen Diest en Hasselt,
y „Het korps van den Generaal CORT-HEYLIGERS is te Heusden gevestigd.

„ Volgens herhaalde berigten van dien Genieraat moeten bij de gevechten, die plaats hebben gehad, de
Schutterijen zich telkens door den voorbecldigsten krijgsmoed onderscheiden hebben.
De Opperbevelhebber van het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE."

De Generaal-Majoor E. VAN LÖBEN SELS deelt in zijne „Mémoires" aangaande de voorvallen
van den dag het volgende mede:
„Den 7= maakte het geheele leger eene voorwaartsche beweging. De Tweede Divisie bezette St, Truyen,

de Eerste Diest, Sichem en Scherpenheuvel, de Derde-, alsmede de Lichte Kavallerïe Herk, Beerbroek.

De Reserve-Divisie, na onnodigerwijze het Regiment Huzaren tot zich te hebben doen toekomen, maakte
eene beweging op Heusden.
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„Het Hoofdkwartier kwam te Diest; doch alvorens aldaar te blijven, ging de Generaal TRIP met

Z. K. H. de Derde Divisie, welke van Beringen over Lummel moest komen,te gemoet; een weinig vóór deze
plaats ontmoette men deze Divisie. Hier vernam de Generaal TRIP dat men bij deze Divisie geoordeeld
had, wel geheel zonder Reservepark te kunnen oorlogvoeren, en dat dus hetzelve als in Abrahams-schoot
nog te Valkenswaard en dus drie Marschen achterlijk was.
„Hier werd met een enkel woord order op gesteld.

„Na de Derde Divisie op den grooten weg van Diest naar Hasselt gebragt te hebben, en aan den

Generaal MEIJER de last te hebben gegeven om zijne Ligte troepen zoover mogelijk naar de zijde van
Hasselt verkenningen te laten doen, vertrokken de beide PRINSEN op St Truyen; doch de Generaal
TRIP keerde naar Diest terug.

„Alvorens deze plaats te verlaten had men, eenige kanonschoten hoorende, gedacht dat de Derde Divisie
met den vijand handgemeen was; alsnu bleek het van achteren, dat dit van de zijde van Maastricht was
geweest, uit welke stad een gedeelte van het garnizoen een uitval zoude gedaan hebben.
„Te Diest hadden wij, na den Generaal in zijn Logement gebragt te hebben, eenige moeite om
zelf onder dak te komen

„In den namiddag hield ik mij weder bezig met het innemen der Belgische wapens, 's Avonds zeer
laat wist men nog niets van hetgeen den volgenden dag zoude gebeuren; zulks scheen te wachten op
verwachte berigten van den Generaal MEIJER, en deze waren te 11 ure nog niet aangekomen.

„Men vernam nog dat tegen den avond eene menigte vrijwilligers uit Leuven de onzen bij Scherpenheuvel (Mont-Aigu) waren komen aanvallen, doch door de Geldersche Schutters en de Jagers zeer goed
ontvangen waren."

Wat was er intusschen in den namiddag van den 7^^" bij de Derde Divisie voorgevallen?
Alvorens deze vraag te beantwoorden, is het tot goed begrip der zaak noodig, eenige

oogenblikken terug te keeren naar het Leger van de Maas, dat wij verlieten in zijne stelling op de
Winterslagsche heide, waar het den nacht van 6 op 7 Augustus had doorgebracht.
Zooals wij reeds zagen op blz. 68 bij de bespreking van de sterkte van het Leger van de
Maas, ontving dit ,,Leger" tusschen 5 en 8 Augustus gaandeweg versterking; eenige Bataljons „Tirailleurs
francs" tot hetzelfde doel uit Luxemburg vertrokken, kwamen echter te laat om nog aan den strijd
deel te nemen. Daarentegen ontving het „Leger" in den morgen van den 7^^" een aanzienlijke hoeveel
heid levensmiddelen, waaraan groot gebrek bestond.
Gedurende den nacht van 6 op 7 Augustus was de Generaal DAINE met zich zelf te rade

gegaan, op welke wijze het best ware te voldoen aan de order om het Leger van de Schelde te
naderen. Wetende, dat Diest was bezet door de Nederlandsche troepen, had hij zich vereenigd met het
stoute denkbeeld van zijn Adjudant, den Kapitein CAPIAUMONT, om van Zonhoven over Tessenderloo marcheerende, de vereeniging in den rug des vijands te bewerkstelligen. Daarom had hij onder

de orders van dien ofhcier in den morgen van den 7^^^^^ een sterke verkenning in noord-oostelijke richting
afgezonden, als gevolg waarin weldra de aftocht der Reserve-Divisie in de richting van Heusden en
haar weinig slagvaardigen toestand bekend werden.
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IETS scheen dus het opgevatte voornemen van den bevelhebber van het Leger van de
Maas in den weg te staan, toen een nieuwe order van den Minister van Oorlog ad mterim
d'Hane, dato 6 Augustus en afgezonden uit het hoofdkwartier van KONING LEOPOLD
te Mechelen, waarbij o. m. het oprukken van het Leger van de Schelde van de zijde van Lier in de
richting van Diest in uitzicht werd gesteld, DAINE van gedachte deed veranderen en besluiten om
ten Zuiden van de Demer te blijven, ten einde zoo mogelijk de tegenover hem staande macht, die
na ingekomen berichten niet sterk kon wezen, overhoop te werpen.
„Le lendemain, 7 Aoüt, Ie général DAINE engagea son corps*' — zoo lezen wij in het werk
van Kolonel ROUEN
Armée Belgd^
57^ — „dans la valleé du Démer, occupée par les
divisions ennemies de MEIJER, de VAN GEEN et de la division de Cavalerie. Son avant-garde — trois
bataillons du 2® de ligne, deux escadrons du 2® chasseurs et une section d'artillerie, sous les ordres du
colonel BOUCHER — tombe dans une embuscade; officiers et soldats, abandonnés de leurs généraux,
font des prodiges de valeurj ils refoulent 1'ennemi jusqu'a cinq quarts de lieue de Diest; ils ne s'arrêtent
que fort avant dans la soirée alors qu'ils s'apergoivent qu'ils ne sent pas soutenus. Cet épisode a été
appelé: Combat de Kermpt.

^

„Au lieu de poursuivre ce premier succès, le général DAINE ordonne, pendant Ia nuit, la retraite
sous les murs de Hasselt, laissant k Curange le bataillon LE CHARLIER; il se décide a se retirer le
lendemain 8 Aoüt sur Liége.
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ESCHOUWEN wij, aan de hand der geschriften van onze krijgskundigen,
de hiervoren op 7 Augustus door Kolonel ROUEN met enkele woorden
geschetste gebeurtenissen, welke den Opperbevelhebber van het Leger
van de Maas deden besluiten in den d.a.v. morgen op Luik terug te trekken — wat meer
van nabij.

Uit de „Mémoires" van den Gcneraal-Majoor E. VAN LÖBEN SELS zagen wij
reeds, dat in den namiddag van 7 Augustus de PRINS VAN ORANJE aan den Generaal
MEIJER gelastte om door zijne lichte troepen naar de zijde van Hasselt verkenningen te
laten doen. In de Divisie-order van den

Augustus waren behalve laatstgenoemde

plaats nog Wimmertingen, Alken en Zonhoven genoemd.
Als gevolg van de ontvangen bevelen worden het Regiment Dragonders N°. 5
(2 escadrons), onder den Luitenant-Kolonel Graaf DUMONCEAU, en de 2® Compagnie
van het i"" Bataljon der 17" Afdeeling, onder den Kapitein H. CAMPHUIJSEN, gede
tacheerd naar Kermpt, van waar verkenningen moeten worden verricht in de omstreken

:>

van Zonhoven, Curingen, zoo dicht mogelijk nabij Hasselt.
Het Regiment Dragonders N°. 4, eveneens 2 escadrons sterk, onder den LuitenantKolonel VAN CAMPEN,de Groningsche Jagers en de Sectie Rijdende Artillerie BARNAART,
bij welke zich ook de Batterij-Commandant bevindt, worden naar Steevoort gezonden,
om naar de zijde van Alken en Wimmertingen te eclaireeren.

Te Kermpt komende, vindt de Overste DUMONCEAU de drie escadrons
Huzaren van den Kolonel VAN BALVEREN, met de daarbij ingedeelde Sectie Rijdende

Artillerie WICHERLINK, juist na het volbrengen hunner opdracht bij de Derde Divisie
teruggekeerd. Menschen en paarden hadden dringend eenige rust en verfrissching
noodig: gedurende 24 uren, op marsch, op veldwacht en op bivouac doorgebracht, hadden
zij niets genoten!

Na den

Luitenant J. A. F. GEISWEIT VAN DER NETTEN naar den

Generaal-Majoor BOREEL te hebben afgezonden om dezen met de tegenwoordigheid van
voornoemde troepen te Kermpt in kennis te stellen, begeeft de Overste DUMONCEAU
zich op marsch in de richting van Curingen (Curange). Deze plaats kon men in dien
tijd bereiken langs twee wegen. De noordelijke voerde over Tuilt, en liep langs de
oude abdij van Herkenrode; de zuidelijke, door de bosschen van Herkenrode en
van Steevoort. Bezuiden laatstgenoemden weg bevonden zich twee uitgestrekte

bosch-perceelen, gescheiden door den zandweg van Kermpt op Steevoort. Het
westelijke perceel droeg den naam van het bosch van Steevoort, het oostelijke
dien van bosch van Herkenrode. Dit heuvelachtige bedekte terrein bleef hetzelfde

karakter behouden tot ongeveer een kwartier uur afstands van Curingen; daar werd
het meer open en vlak.
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ANNEER men de reeds op biz. 73 genoemde spoorlijn volgt, ontwaart men dat de
bosschen van Herkenrode en van Steevoort nagenoeg zijn verdwenen^ het bedekte terrein
is herschapen in uitgestrekte, golvende doch open bouwlanden; alleen het torentje van
het dorp Kermpt vertoont zich ter linkerzijde aan het oog, omgeven door eenig opgaand hout.
Deze landstreek werd op 7 Augustus het tooneel van een der ernstigste ontmoetingen en bloedigste
gevechten gedurende den geheelen veldtocht. Noch bij de eene, noch bij de andere partij heeft het
aan dapperheid ontbroken. Alle troepen zonder onderscheid hebben zich in die uren van feilen strijd
verdienstelijk gemaakt jegens het Vaderland: met gulden letteren staan de namen der dapperen van
Kermpt in 's lands historie geboekstaafd. Het Korps Rijdende Artillerie mag er met trots op wijzen, dat
door het gebeurde op 7 Augustus de namen van Kermpt en van WICHERLINK,evenals die van Quatre-Bras
en van BIJLEVELD, in hare geschiedrollen innig zijn saamgeweven ....
Reeds is de colonne DUMONCEAU tot het meer open terrein
van Curingen genaderd; de bosschen zijn doorzocht maar men heeft niets
van den vijand bemerkt. Daar ziet de Luitenant-Kolonel DUMONCEAU

plotseling een patrouille Cavalerie en eenige Infanterie uit het bosch van
Steevoort op Curingen teruggaan. Aanvankelijk een gevecht willende
voorkomen, ten einde zijn doel te beter te bereiken, stelt hij zijne troepen
aan den rand van het bedekte terrein op, als ware 'thet hoofd eener
grootere colonne, en begeeft zich voor zijn persoon vergezeld van
J. WICHERLINK,
le Luitenant der Rijdende Artillerie.

een paar officieren, ter verkenning over de vlakte voorwaarts. Uit het

hooge koren vallen eenige schoten. DUMONCEAU doet door een gedeelte zijner Infanterie hierop
antwoorden, om den vijand tot meerder machtsvertoon uit te lokken. Het plan gelukt. Uit Curingen
deboucheeren een Bataljon ,,Tirailleurs francs", daarachter een Bataljon Infanterie van linie, terwijl ook
Cavalerie wordt waargenomen.
DUMONCEAU weet nu genoeg. Het doel zijner verkenning is bereikt. Langzaam en ordelijk
zonder door den vijand te worden verontrust, trekt hij op Kermpt terug. Aan den BrigadeCommandant, den Kolonel VAN BALVEREN, dien hij nog te Kermpt waande, ook aan de Generaals
MEIJER en BOREEL zendt DUMONCEAU bericht omtrent zijn bevinding.
Te Kermpt verneemt de Colonne-Commandant, dat de Huzaren met de Rijdende Artillerie van

daar, op last van den Generaal BOREEL, langs den noordelijken weg in de richting van Tuilt zijn
opgerukt; tegelijkertijd hoort men aan die zijde een goed onderhouden kanonvuur. Aan den Commandant

der Compagnie van de i Afdeeling gelastende om stelling te nemen aan den oostelijken ingang van Kermpt,
rukt DUMONCEAU met zijne twee Escadrons in de richting van Curingen opnieuw vooruit, trachtende

den eventueel uit die richting oprukkenden vijand tegen te houden. Tegelijkertijd zendt hij een dringend
verzoek aan den Kolonel VAN BALVEREN om zoodra mogelijk terug te keeren, daar hij zich niet sterk
genoeg voelde om bij's vijands overmacht aan Infanterie lang genoeg in het bedekte terrein stand te houden.
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lEN we nu, wat aan de colonne VAN BALVEREN was wedervaren.

Ongeveer des namiddags te drie uur te Kermpt aangekomen zijnde, had de Kolonel
VAN BALVEREN order ontvangen om naar Herkenrode te marcheeren, in de richting

van Hasselt te eclaireeren, zich voorts in gemeenschap te stellen met de meest nabijzijnde troepen.

Nog alvorens het dorp werd bereikt, was de colonne gestuit op vijandelijke posten, die aanvankelijk
voor het uitgezwermde tirailleur-peloton terugtrokken. Weldra vermeerderde de vijandelijke macht en
werden de escadrons, die in pelotons-colonne op den weg halt maakten, zoowel in front als in
de rechterflank hevig beschoten. Ofschoon het terrein voor het gebruik van Cavalerie weinig geschikt
is, besluit de Kolonel VAN BALVEREN, bedaard stand houdende, den vijand zoolang in zijn
voorwaartsche beweging te stuiten tot de van Beerbroek verwachte Infanterie, om welker ondersteuning

hij door den Luitenant-Kolonel DE LENNE heeft doen verzoeken, Kermpt zal hebben bezet. Aan de
Rijdende Artillerie wordt gelast om zijwaarts van de colonne in batterij te komen (zie de Overzichtskaart)
en het vuur te openen.

Nadat vijf kogelschoten zijn afgegeven, dringen de vijandelijke tirailleurs zoo dicht op, dat
WICHERLINK slechts door een goed onderhouden kartetsvuur hun verder voortdringen kan beletten.

Reeds zijn twee rijpaarden en een trekpaard gedood en een tweede trekpaard verwond,toen de Kolonel
VAN BALVEREN bevel geeft om op te leggen en een einde te maken aan den ongelijken strijd. Bij
het voorbrengen der voorwagens heeft men het ongeluk, tengevolge van het moeilijke terrein, een
disselboom te breken.

Als onder den indruk van de heldhaftige kalmte van den Luitenant WICHERLINK

zegt

Generaal WÜPPERMANN op bl. 222 van zijn meer genoemd werk — worden alle gebreken onder

het hevige vuur des vijands bedaard hersteld. De wachtmeester A. BEIJER, wiens paard reeds
onder hem is doodgeschoten en G. NOEN en de korporaal C. FRANSEN brengen den toeslaanden
disselboom aan, terwijl de korporaal J. SACKAR met de kanonniers EHRISMAN, ELING en VAN
DIEMEN het vuur voortzetten en de stukrijders VAN STEENSEL en HOUKOOP de tuigen van het
neergeschoten middenpaard los maken en een ander aanspannen.
Ook de colonne der huzaren houdt onverschrokken stand, terwijl de tirailleurs den vijand op

■ een afstand van de Sectie verwijderd doen blijven. Niet alvorens de Artillerie met hare beide

gedeeltelijk met huzarenpaarden bespannen stukken is afgemarcheerd,keert de Kolonel VAN BALVEREN
met zijne escadrons langzaam naar Kermpt terug. Op den terugtocht worden twee kanonniers en

drie paarden licht gekwetst en een huzaar gedood. De

Luitenant RAMBONNET wordt doodelijk

gewond; hij stierf eenige dagen later tengevolge zijner verwonding.

Nauwlijks zijn de Huzaren Kermpt doorgetrokken, óf ook de Dragonders volgen, teruggaande
voor den vijand, die behoedzaam langs den noordelijken weg nadert
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Het Regiment Huzaren N°. 6 en de Rijdende Artillerie te Kermpt. 7 Augustus 1831.
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ET was in den avond van 20 April 1893, bij de viering van het Jubileum van het Korps, dat
het hierboven geschetste wapenfeit te Kermpt door den Oud-Generaal-Majoor H. BEIJERMAN,
Adjudant in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, in zijn boeiende
feestrede werd herdacht. Toen ook was het, dat bij monde van den Kolonel F. YPEIJ, destijds Directeur
der Rij- en Hoefsmidschool, als hoofd eener commissie van het geheele ofificierskorps der Nederlandsche

Cavalerie (zie ^^Gedenkboek Eettwfeest Korps Rijdende Artillerid' blz. 38 en 39), ter herinnering aan
het gezamenlijk optreden der beide wapens op voornoemden datum, aan het Korps Rijdende Artillerie
een souvenir werd aangeboden, bestaande uit een fraai bronzen schild met emblemata omgeven,
waarop naar een teekening van den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT voormeld wapenfeit
is voorgesteld. Nog herinneren wij ons de woorden, die de toenmalige Korps-Commandant Jhr. V. A.DE
PESTERS, Adjudant in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, in die ure na
hartelijke dankbetuiging van alle aanwezige Rijders en Oud-Rijders aan de schenkers, o.a. tot den

Kolonel YPEIJ richtte: „het is mij aangenaam te constateeren" — sprak de helaas te vroeg ontslapen
en diep betreurde oud-chef van het Korps — „dat de kameraadschap tusschen de Rijdende Artillerie
en de Cavalerie op het slagveld gesloten, steeds is blijven voortbestaan, en immer nauwer wordt
aangehaald door de jaarlijksche manoeuvres, waaraan de Rijdende Batterijen deelnemen
"
Moge zulks ten eeuwigen dage zoo blijven!
Onze teekening (aquarel) van de hand van den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, op
eenigszins kleinere schaal vervaardigd dan die, welke als model diende voor het haut-relief op het
bronzen schild, dat in het ^.Gedenkboek'' is opgenomen, brengt ons het gebeurde op 7 Augustus 1831

nogmaals in levendige herinnering.

Wij hadden de eer deze teekening, met nog enkele andere ook in het ^.^Historisch Museum"
voorkomende, te zien opnemen bij de collectie huzaren-teekeningen, die door het Ministerie van Oorlog
aan het Oostenrijk—Hongaarsche Gouvernement werden afgestaan, en zich thans (1900) op de Wereld
tentoonstelling te Parijs in het Oostenrijk—Hongaarsch Paviljoen bevinden.
Verplaatsen wij ons thans weder in gedachten in den namiddag van 7 Augustus op den weg
van Kermpt naar Beerbroek.

Halverwege deze plaatsen ontmoette de colonne VAN BALVEREN het 2" bataljon der 13°
Afdeeling, aangevoerd door den Majoor LAASMAN. Op het initiatief van den Brigade-Commandant,
Kolonel STOECKER, (een Waldecker van geboorte), die door het vuren in de richting van Curingen

begrepen had, dat wel ondersteuning van Infanterie konde noodig zijn, was het bataljon naar laatst
genoemde plaats afgezonden.

Hoe weinig men bedacht was op een ernstigen aanval des vijands en slechts in het denkbeeld
verkeerende van een uitgebreide voorpostenschermutseling, blijkt uit de wijze, waarop door het 2^
Bataljon aan de gegeven order werd voldaan: 250 man toch bleven achter ter bezetting van een klein
kasteel, het gros ter verdere inrichting van het bivouac, én — om de soep te koken!
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ABIJ Kermpt, dat zich reeds in handen der vijandelijke voorhoede bevindt, virordt
het bataljon met kartetsschoten begroet en onmiddellijk daarop door een detachement
Jagers te paard gechargeerd. Dan — onze fuseliers weerstaan den schok; de vijand
maakt keert; on^er een luid „Leve de KONING! Leve het Vaderland!" stormen de onzen, door
hunne officieren voorgegaan, tot Kermpt vooruit, den vijand, die met veel dapperheid heeft gestreden,
voor zich uitdrijvende. De Compagnie der 17*^ Afdeeling, die wij op last van Luitenant-Kolonel
DUVÏONCEAU te Kermpt zagen achterblijven en zich reeds omsingeld waande, wordt door het behaalde
succes ontzet.

Maar spoedig komen nieuwe Belgische bataljons en escadrons opzetten. Het 3° Bataljon van
het 10^ Regiment van linie werpt de vooruitgesnelde tirailleurs op het gesloten gedeelte van het
bataljon terug, dat ernstige verliezen lijdt door het vijandelijk kartetsvuur op den weg. Tegelijkertijd
dringt Majoor PETITHAN met het 10^ Bataljon ,,Tirailleurs francs" van Luxembui-g, gevolgd door
een bataljon van linie in het bosch van Steevoort en bedreigt de rechterflank van de zwakke Nederlandsche Afdeeling, die met aanmerkelijke verliezen wordt teruggedrongen.

Sprekende over de Bataljons ,,Tirailleurs francs" zegt Kolonel ROUEN op blz. 566 van zijn
werk

Armee belgé^\

„Le 10® bataillon, commandé par Ie major PETITHAN, fut Ie seul qui eut roccasion de se signaler
devaiit I'ennemi. Ce fut un volontaire de ce bataillon qui planta le drapeau sur le clocher de Kermpt."

Onder deze omstandigheden doet de Majoor LAASMAN de hulp inroepen der dragonders,
die op eenigen afstand de voorwaartsche beweging der Infanterie naar Kermpt hebben

gevolgd, en op den weg van Spalbeek daarheen in colonne met vieren zijn opgesteld; iets
verder staan de huzaren gedeploieei'd op een perceel bouwland. Vermeenende, met het oog op de
ingenomen stelling en het voor ruiterij ongunstige terrein, dat dergelijke hulp slechts een demon
stratie tot oponthoud of afleiding des vijands, tot doel kan hebben zendt de Luitenant-Kolonel
DUMONCEAU het hoofdpeloton der colonne onder den i"" Luitenant J. J. C. GAYMANS voorwaarts.

Deze volvoert de beweging in gestrekten draf. Ter hoogte van de Infanterie gekomen, rent genoemde
officier aanstonds in op de aldaar aanwezige Belgische cavaleristen en jaagt ze terug. Een vijandelijk
stuk geschut, dat door den Batterij-Commandant, Kapitein N. J. BLONDEAU, op ongeveer 400

pas voorbij den westelijken ingang van Kermpt in stelling is gebracht, en op last van den Majoor
VAN DER VEKEN der Jagers te paard bezig was zijn standplaats achterwaarts te verlaten, wordt genomen
doch niet alvorens Kapitein BLONDEAU en de bedieningsraanschappen, hun stuk tot het uiterste
verdedigende, zijn neergesabeld. „...tout le monde connait la mort héroïque du capitaïne BLONDEAU,
tué k Kermpt en 1831 sur ses pièces" — roept Generaal RENARD in zijn brieven in vervoering uit,

en huldigt met die woorden den dapperen Belgischen Batterij-Commandant.
GAYMANS dringt door tot den ingang van Kermpt. Aldaar wordt hij gestuit door de drie
overige pelotons van het hoofd-escadron van de jagers te paard, die onder den Kapitein DUCARRON
op hunne beurt tot den aanval overgaan.
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E kans keert: de dragonders worden op hun beurt teruggeworpen. Doorééngemengd
komen vriend en vijand voor het hoofd der colonne, waar de Luitenant-Kolonel DUMONCEAU

zich met een zestal officieren bevindt. Een gevecht ontspint zich, waarvan de bijzonder
heden zijn opgeteekend door den toenmaligen Luitenant-Kolonel GEISWEIT VAN DER NETTEN
(zie
Militaire Spectator /^5p" blz. 218), ook vermeld in de meergenoemde werken van den

Generaal-Majoor WÜPPERMANN en van den Heer P. H. CRAANDIJK. Wij vermeenen daarnaar te
mogen verwijzen.
Als kantteekening op de hier vermelde charges van het 2® Regiment Huzaren, die door de

Generaals KNOOP en WÜPPERMANN hoogelijk worden geprezen, vermeldt de Generaal GEISWEIT
VAN DER NETTEN, die als i® Luitenant persoonlijk aan het gevecht deelnam: ,,Geen was zijn

paard meester — lange teugels^ zadels gedraaid; vele hielden de linker hand aan de manen, de sabel
zwaaijende in de hoogte, weerloos . . .
Het was in dit gevechts-moment, dat door den Belgischen wachtmeester COUREUX, die

doorgehold was tot de plaats waar het 6® Huzaren was opgesteld, in het voorbijgaan aan den Kolonel
VAN BALVEREN een geduchten sabelhouw in den nek werd toegebracht.(Vergelijk VAN SYPESTEIN
^^GescJiiedeiiis der Nederlandsche Rijdende Artillerie' blz. 324).
Inmiddels dringt ook de Belgische Infanterie dichter op. 't Is ruim vijf uur n.m. geworden.

Generaal MEIJER had middelerwijl het Flankbataljon der 13® Afdeeling tot ondersteuning van het 2®
afo-ezonden • alles wat in de eerste linie heeft gestaan is in gevecht, maar de sterkte is onvoldoende om den

voortgang des vijands te stuiten. Nu rukt ook het 2® Bataljon van de Friesche Schutterij, bij den
opmarsch groote verliezen lijdende, ten aanval op. Met de officieren aan het hoofd werpen zij zich onder
een luid „hoerah! Leve de KONING!" — op den vijand. Geweerkolf en bajonet zijn de wapenen,
waarmede men het pleit tracht te beslechten. Maar die wapenen zijn voor de stoere Friezen met

voldoende: zij hebben hun nationale wapen, het mes. Daarmede in den borst getroffen, valt menige

Belg neder. Dan, ook menige Fries zinkt met een door een vijandelijken kolfslag verbrijzelden schedel
of getroffen door bajonetsteken, ontzield ter aarde.
Zoo woedt de strijd voort. Aan wijken denkt men noch ter eene noch ter andere zijde.

De herhaalde aanbieding van de Compagnie Leidsche Studenten, die als laatste reserve eenigszins
achterwaarts Is opgesteld, vermeent de Kolonel STOECKER niet te mogen aannemen.

Als eindelijk tusschen acht en negen uur des avonds de vijandelijke macht op nieuw voorwaarts

dringt, onze linkervleugel door een omtrekking wordt bedreigd, vermeent de Brigade-Commandant
den terugtocht te moeten gelasten. Alhoewel scherp door den vijand vervolgd — de „Compagnie des
Guides de la Meuse" (zie blz. 56) nam daaraan deel — wordt de terugtocht met de meeste orde
volbracht: meerendeels te danken aan de onverstoorbare kalmte van den Brigade-Commandant, Kolonel
STOECKER, en van zijn Chef van den Staf, den i® Luitenant Jhr. J. MOCK.

Even voorbij Spalbeek staakt de vijand de vervolging, zoodat de Brigade in hare vroegere
opstelling bij Beerbroek kan halt houden.
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AN de 2^= Brigade der Derde Divisie was geen man op het slagveld verschenen. Even
min werd de Veld-Batterij N°. 8" in den strijd gemengd: volgens het rapport van den
Kolonel LIST, wegens het zeer doorsneden terrein, dat ongeschikt was om artillerie te
ontwikkelen.

De Brigade Lichte Cavalerie — dus ook de Dragonders N®. 4 — en*de Sectie-BARNAART
waren op hare verkenning voorwaarts van Steevoort door de vijandelijke tirailleurs aangetast. Met het
oog op de gesteldheid van het terrein en aangezien geen Infanterie aan haar was toegevoegd, trok
de Cavalerie terug op Herck-la-Ville en nam op last van den Luitenant-Generaal MEIJER stelling vóór
het dorp op den weg naar Kermpt, welke positie zij behield tot men des avonds order ontving zich
achter Herck met de colonne VAN BALVEREN te yereenigen. Achter de 2*^ Brigade betrok zij het
bivouac. Het Flank-Bataljon der 13® Afdeeling voorzag met één peloton van het 4® en één van het
5*" Dragonders in den voorpostendienst.
Het Reserve-Park ontving des avonds ten p'/s uur nog bevel om onverwijld naar Helchteren

op te rukken en aldaar tot nader order te bivouackeeren. Reeds ten
uur was het park op
marsch naar zijn nieuwe bestemming.
De Reserve-Artillerie marcheerde in den avond naar Haelen. Het groote Reserve-Park werd op
dien dag naar Boxtel verplaatst.
De nieuwe door de 3® Divisie in den avond van 7 Augustus ingenomen stelling was achter
waarts van die in den morgen gelegen. De Huzaren hadden het hun aanvankelijk aangewezen
kantonnement van Herckenrode niet kunnen bereiken: de Belgen hadden ontegenzeggelijk veld
gewonnen. Slecht aangevoerd en onvoldoende ondersteund, moesten zij ten slotte de behaalde
voordeden weder prijs geven.

De aan Nederlandsche zijde geleden verliezen bedroegen 22 dooden, 126 gewonden, onder
welke 12 officieren en 36 vermisten. Die des vijands zijn niet nauwkeurig bekend; volgens Generaal
WUPPERMANN zijn ze niet minder geweest. Voorzeker getuigen zij van den moed en de volharding,
waarmede aan weerszijden werd gestreden!
Het optreden van het 6® Huzaren met de Rijdende Artillerie, de moed door de Infanterie aan

den dag gelegd, het heldhaftige gedrag der Friesche Schutterij en de waardige houding der Leidsche
Studenten zullen ten allen tijde in eerbiedige herinnering blijven.
Onze krijgskundigen hebben aan onze wakkere tegenstanders recht doen wedervaren. Aan
Belgische zijde heeft men echter getracht den wapenroem der Nederlandsche troepen te verkleinen.

Zoo verhaalt P. A. HUYBRECHT in zijne ^^Histoire politiqiie' op blz. 185, dat ^^overmachtige
krachten werden tegengehoudeji of tei'uggeslagen door ee7t handvol Belgen'' —;terwijl NIËLLON mede
deelt, dat „/5000 Nederlanders tegenover 2000 Belgen stonden'. Nog anderen, o.a. Generaal DAINE,

die de door onze troepen betoonde dapperheid niet kon loochenen, heeft beweerd, dat het grootste
gedeelte der troepen, hetwelk zij tegenover zich hadden, uit Duitschers en Zwitsers bestonden en dat
onze Dragonders, Hannoveranen waren!
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N zijn lapport aan den KONING zegt Generaal DAINE: „y'izz acquis dans cette sanglante
affaire la ceriitude qne Varmée hollandaise était composk au deux tiers au moins de

Prussie7is^ Suisses et AlLemands^ habiles tireurs et soldats exercési' (Men vergelijke het
gestelde op blz. i6.)

Dat de voorhoede van het Leger van de Maas op 7 Augustus in een hinderlaag zou zijn
gevallen, zooals Kolonel ROUEN boekstaaft (zie blz. 125), berust bij dezen geachten Schrijver zeer
zeker op een verkeerd begrip omtrent de opstelling onzer strijdkrachten.
Wanneer de Kolonel opgeeft, dat de voorhoede van het Leger van de Maas, behalve uit de

Cavalerie en de Artillerie, bestond uit drie Bataljons, rekent hij waarschijnlijk ook het 3^ Bataljon van
het 10'' Regiment van linie daarbij. In de Dagorder toch van Generaal DAINE „Bivouac bij Houthaelen
dd. 7 Augustus 1831,

worden, wat Infanterie betreft, voor de voorhoede aang^ewezen: het
'

O

,,Bataillon Tirailleurs de Ia Meuse", dat echter tengevolge van een latere order vervangen werd door
het 3" Bataljon van het 2" Regiment van linie, en het 2"^ Bataljon van bet Regiment Jagers te voet.
Dat ook een gedeelte van het ii*" Regiment van linie aan den strijd zou hebben deelgenomen, wordt
geenszins door Kolonel ROUEN vermeld.

Wij eindigen hiermede het verhaal van het voorgevallene op 7 Augustus en geven als inleiding
voor de gebeurtenissen op den dag d.a.v. het woord aan den Oud-Rijder den Generaal-Majoor E.
VAN LÖBEN SELS.
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In den morgenstond van 8 Augustus" — zoo verhaalt deze Opperofficier — „werden wij zeer vroeg
gewekt om verder te gaan, en vernamen alstoen dat de Derde Divisie den vorigen avond op haar
bivouacq bij Kermpt was aangevallen; en niettegenstaande het voorbeeldige gedrag van een Bataillon
Friesche Schutters en van de 13® Afdeeling, voor de overmagt had moeten wijken. Terzelfdertijd
was het Regiment Huzaren, van de Reserve-Divisie terugkomende, insgelijks aangevallen, en had met
behulp van een sectie Rijdende Artillerie onder den i® Lt, WICHERLINK den vijand veel afbreuk gedaan.
Hierbij werden de Kolonel VAN BALVEREN en de 2® Lt. RAMBONNET gekwetst; de eerste ligt, de
andere overleed naderhand aan zijne wonden.

„De PRINS VAN ORANJE vertrok zeer vroeg en met spoed naar de Derde Divisie. De Generaal
TRIP maakte nog een kleine halte bij de Reserve-Artillerie, en weldra te Herck komende,zagen wij aldaar

de eerste gekwetsten en gevangenen. De officieren der Friesche Schutterij alsmede de beide vermelde
Huzaren-officieren waren in één huis; andere ongelukkigen waren nog op straat; ja een soldaat der 13®
Afdeeling, zwaar aan het hoofd gekwetst, lag op eene kar midden op de markt in de brandende zon.

Met behulp van eenige kanonniers de kar onder een afdak hebbende doen brengen, kwam de lijder weer
bij zijn bewustzijn, en werd hij ook aan de zorg van een menschlievend burger overgegeven. Hoe men
ondertusschen alle deze gekwetsten aldaar had kunnen achterlaten zonder tevens een officier van gezondheid
bij hen te voegen tot tijd en wijle zij in het hospitaal van Diest waren overgebracht, begrepen wij niet;
dit eerste tooneel van den oorlog maakte een diepen indruk. Bij Kermpt komende, zagen wij daar alle de

gesneuvelden van den vorigen avond, die vrij talrijk waren. Onze Schutters schenen eerstelijk geen genoeg
zaam partij te hebben weten te trekken van het terrein, en daardoor in den hollen weg geheel en al aan
het Blikkendoosvuur te zijn blootgesteld geweest. Naderhand van de heggen en struiken gebruik makende,
hadden zij op hunne beurt veel nadeel aan den vijand toegebragt. De paarden inmiddels hebbende doen

drenken, kwam ons een Adjudant van den Generaal MEIJER voorbij rijden met de tijding, dat de vijand
vóór Hasselt eene stelling had genomen en zich aldaar scheen te willen verdedigen . . .

Ofschoon de opstelling des vijands vóór Hasselt het vermoeden wettigde, dat het in zijn

bedoeling lag om stand te houden tegen het in oostelijke richting oprukkende Nederlandsche leger en de
daarop gevolgde voorwaartsche beweging eener vijandelijke afdeeling ook den PRINS VAN ORANJE
deed veronderstellen, dat DAINE het offensief optreden van den vorigen dag ging hervatten, strookte

noch het een noch het ander met de plannen van den opperbevelhebber van het Maas-Leger.
Immers de woorden van Kolonel ROUEN,door ons op blz. 125 medegedeeld,welke ons het teruggaan
der voorhoede gedurende den nacht van 7 op 8 Augustus onder de muren van Hasselt deden kennen,
wijzen er op, dat DAINE besloten had om in den loop van den
Augustus op Luik terug te trekken.
Ten einde dien terugtocht te dekken had het Bataljon „TiraUleurs de la Meuse" onder Majoor

LE CHARLIER, order ontvangen om westwaarts van Curingen stelling te nemen. De ontwikkeling
van deze troepenmacht was oorzaak, dat de PRINS VAN ORANJE — in wiens bedoeling het
aanvankelijk lag om op den
Augustus Hasselt met het gros van het Nederlandsche leger te

naderen, eerst den daaraanvolgenden morgen vereenigd DAINE slag te leveren — besloot den strijd
aan te nemen en onmiddellijk daartoe de noodige maatregelen trof.

Zien wij, op welke wijze de opmarsch der Divisiën naar de zijde van Hasselt plaats had.
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E gevechten van Houthaelen en bij Kermpt hadden den PRINS VAN ORANJE op het
denkbeeld gebracht, dat het in DAINE's voornemen lag om bij Hasselt stand te houden.
Het was daarom, dat de Opperbevelhebber van het Nederlandsche Leger nog in den
laten avond van den
Augustus alle maatregelen nam, die een te verwachten veldslag gebiedend
noodzakelijk maakten. De troepen werden voor twee dagen van vivres voorzien. De bagage van
het hoofdkwartier bleef te Diest.

De Tweede-, de Derde-, de Reserve-Divisie en een gedeelte van het garnizoen van Maastricht
zouden den vijand te gemoet gaan. Deze bezettingstroepen hadden op 6 en 7 Augustus de wegen
naar Bilsen en Tongeren verkend, waarbij schermutselingen met de Belgen voorvielen.
De 2® Brigade der Eerste Divisie moest bij Diest het Leger van de Schelde blijven
waarnemen.

Tengevolge der uit het hoofdkwartier ontvangen bevelen bleef laatstgenoemde Brigade te
Diest en omstreken 5 het halve 2® Bataljon der 2® Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij en de Veld-Batterij
N".
bezetten de om deze plaats opgeworpen vluchtige verdedigingswerken; het halve 3" Bataljon der
5'' Afdeeling en het 2" Bataljon der i''Afdeeling Geldersche Schutterij, waarbij het detachement Drentsche
Schutters, behielden hunne voorpostenstellingen bij Sichem en Scherpenheuvel. De andere halve-bataljons
werden vooruitgeschoven naar Haelen en naar Herck ten einde den overgang der bruggen te verzekeren.
Des namiddags omstreeks drie uur werden de voorposten van het Bataljon Geldersche Schutterij
van drie zijden aangevallen: het krachtdadig optreden van den Bataljons-Commandant noodzaakte echter
den vijand terug te trekken.
De
Brigade van de Eerste Divisie, gevolgd door de Reserve-Artillerie en Cavalerie, was
tegen 5 uur 's morgens met de halve-Batterij Rijdende Artillerie N°. 4, twee Escadrons Lansiers en
een detachement Mineurs, onder persoonlijke aanvoering van Generaal VAN GEEN, van Haelen en Herck
opgerukt om voorwaarts van Kermpt stelling te nemen ten einde aldaar de Reserve-Artillerie en Cavalerie
van Generaal POST te dekken. Nabij de abdij van Herckenrode betrok de Divisie een bivouac-

stelling a cheval op den weg naar Hasselt, nadat bericht was ontvangen, dat bij Hasselt alles afgeloopen en hare hulp dus onnoodig was. Het Stafkwartier werd in de abdij gevestigd.
Te Haelen vereenigden zich de Afdeelingen Kurassiers N°. 3 en N°. 9, de 4 Reserve-Batterijen

en het haar toegevoegde Bataljon Schutterij met de Brigade. Deze troepen betrokken na het halt
houden der Brigade hunne bivouacs bij Kermpt.
De Tweede Divisie SAKSEN-WEIMAR had bevel ontvangen om 's morgens te vijf uur van

St. Truyen naar Hasselt te marcheeren; een brigade zou stelling nemen te Herck St. Lambert, de
andere moest zich verder rechts in de richting van Wimmertingen uitbreiden om meester te blijven

van den straatweg. Beide brigaden zouden elkaar wederzijds ondersteunen. Generaal DE CONSTANT
had,voorgesteld om de Tweede Divisie rechtstreeks van St. Truyen naar Tongeren te zenden, teneinde
eventuëel den vijand den terugtocht af te snijden. Maar de PRINS VAN ORANJE verlangde de drie
Divisiën vereenigd bij Hasselt te zien optreden.
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Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE — Veldmaarschalk — 1831.
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ENERAAL MEIJER, die zich den
Augustus tusschen drie en vier ure v.m. met de
Derde Divisie moest begeven naar Curange, om dit dorp te bezetten, en, indien de vijand
dit punt wilde verdedigen, hem met geweld terug te drijven — is omstreeks zeven uur, met
de Leidsche-, de Noordhollandsche- en de Groningsche Jagers aan het hoofd, nabij Kermpt aangekomen.

Aldaar stellen zich ORANJE en zijn broeder FREDERIK — de Vorstelijke Broeders waren ten vijf ure
v.m. te Diest te paard gestegen — aan het hoofd der voorhoede en worden tegen het reeds vroeger
gegeven bevel, door de laatste afdeelingen aan de staart der colonne met luide vreugdekreten
ontvangen, die door den Opperbevelhebber worden onderdrukt met de woorden, dat hij genoegzaam
van hare gevoelens van genegenheid overtuigd is.
Wij vermeenen, dat het hier, waar wij den PRINS VAN ORANJE zich aan het hoofd zien
stellen van het ten aanval oprukkende Nederlandsche leger, de plaats is om aan onze lezers een
portret (wit en zwart) te bieden van den Opperbevelhebber, zooals wij dat aantroffen in het PrentenKabinet te Amsterdam. Voor zooverre ons bekend, is dit portret, op de ware grootte, nog in geen werk
opgenomen. Wij achten het een bijzonder voorrecht aan deze beeltenis van den PRINS Veldmaarschalk,

aan wien het Korps Rijdende Artillerie zooveel verschuldigd is, hier eene eereplaats te mogen bieden.
Volgen wij de verdere bewegingen der in opmarsch zijnde Divisiën.
Generaal CORT-HEYLIGERS had in den avond van den 7*^^" de order ontvangen om den
d.a.v. morgen vroegtijdig een beweging te doen van Heusden voorwaarts van Zolder in de richting
van Hasselt en aldaar post te vatten, en was op het hierboven geschetste tijdstip reeds genaderd tot de
St. Quintus-heide. Twee kleine colonnes onder den Generaal-Majoor KNOTZER werden door den
Divisie-Commandant naar Zonhoven gezonden met den last, om den vijand, zoo hij zich daar bevond
van twee zijden tegelijk aan te vallen.
De HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR — Tweede Divisie — had tengevolge van den ver
traagden ontvangst der orders uit het hoofdkwartier — ten vier uur v.m. — zich eerst om zeven uur

op marsch kunnen begeven. Di^ tijdverlies zal het Leger van de Maas van een geheele insluiting redden!
Terwijl het den PRINSEN bij Kermpt overtuigend blijkt uit de verschrikkingen des oorlogs, die
HoogstDezelven voor zich zien, hoe verwoed er den vorigen dag is gestreden, ontdekt de voorhoede
der Derde Divisie ter hoogte van het gehucht Tielt, tusschen Kermpt en Curingen, de eerste vijandelijke
afdeeling, die zich in de richting van de colonne voortbeweegt: nl. het bataljon „Tirailleurs de la
Meuse' onder den bekwamen aanvoerder Majoor LE CHARLIER.
In de veronderstelling dat DAINE voorwaarts rukt, doet de PRINS VAN ORANJE, voornemens

zijnde den strijd aan te nemen, eenige bataljons van voornoemde Divisie langs beide zijden van den
stiaatweg opmarcheeren en de bosschen van Herckenrode en Steevoort bezetten. Tevens deedZ. K.H.

eenig geschut vooruit komen. Vóór het front vormen de Jagers VAN BOECOP, van ROOKMAKER en

van VALKENBURG een dichte, uitgestrekte tirailleurlinie, die weldra haar vuur opent op de eveneens
uitgezwermde voorhoede der „Tirailleurs de la Meuse", De Sectie der Veld-Batterij N°.8^ ondercommando
van den i"" Luitenant G. FRANTZEN, ontvangt de order zich rechts van den weg in batterij te stellen.
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ERECHT inziende dat zijne tirailleurs met een omtrekking worden bedreigd
door de meer en meer op het open terrein verschijnende troepen, trekt

Majoor LE CHARLIER bedaard en in goede orde op Curingen terug,
door onze Jagers gevolgd. Op datzelfde oogenblik bevindt zich de Opperbevelhebber
. ter hoogte der Jagerkorpsen. De PRINS rijdt naar den Kapitein ROOKMAKER en
dezen de hand drukkende, roept Z. K. H. den troep toe: ^.Bravo N'oordkoliandsche

ycigers^ zóó mag ik ket zicn^ gij doet tiwe zaken goed."
Daar weerklinken plotseling geweer- en kanonvuur rechts achterwaarts van de
voorwaarts rukkende Divisie. De tirailleur-linie maakt halt; voor enkele oogenblikken

gaat de voeling met de Belgische tirailleurs verloren en LE CHARLIER ki*ijgt gelegenheid
* den terugtocht geregeld voort te zetten.
,,Een weinig zijwaarts van de door de Sectie Veld-Artillerie ingenomen stelling'' —

zoo lezen wij in het Rapport van den Kolonel LIST — „bevond zich een Défilé
met eenige huizen, waaruit met klein geweer en geschut op onze troepen gevuurd werd.
Ilegts van dat défilé had de vijand zijne Infanterie gedeployeerd, welke stelling hij echter, na
eenige kanonschoten, die hem schraagswijze troffen, ontruimden, om zich op Plasselt terug
te trekken. Deze Batterij trok daarop naar Curingen en nam voor Hasselt een voordeelige
stelling in batterij. In Curingen maakten wij eenige gevangenen. De vijand echter de stad
ontruimd hebbende, trok zij door dezelve en parkeerde links van de weg op Tongeren, alwaar
derzelver Commandant gelast werd, de op den vijand veroverde stukken, kaissons, wapens
enz. op te zamelen en in zijn park te vereenigen.*'

Het teruggaan van LE CHARLIER's macht maakte het den Opperbevelhebber
van het Nederlandsche leger weldra duidelijk, dat DAÏNE geen stand houdt, maar alleen
op een terugtocht is bedacht. Nauwlijks is dan ook de voorhoede van de inmiddels
weder voortrukken de Derde Divisie het dorp Curingen voorbij, óf de tijding verspreidde
zich, dat de opperbevelhebber van het Leger van de Maas met zijn leger op Tongeren
was teruggetrokken.

Aanstonds zond de PRINS VAN ORANJE den Luitenant-Kolonel V. Baron

VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, vergezeld door een trompetter, naar Hasselt,
om de stad op te eischen. Weldra kwam hij terug aan het hoofd eener deputatie uit

de burgerij, die Z. K. H. smeekte de stad te sparen. Generaal Baron DE CONSTANT
REBECQUE behoorde tot de eersten, die de stad binnendrongen en

Doch geven wij, vóór hetgeen toen volgde, het woord aan den Oud-Rijder den
Generaal-Majoor E. VAN LÖBEN SELS, dien wij in het gevolg van den Generaal
TRIP te Kermpt verlieten en als ooggetuige bij de vervolging des vijands tegen
woordig was.
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De Sectie BARNA ART bij Hasselt. — 8 Augustus 1831.
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Verder gaande" — zoo lezen wij in zijne „Herinneringen" — ,.kwamen wij juist te Curingen
toen de Belgen dat dorp verlieten, door onze jagers daaruit verdreven. Een gedeelte der Derde Divisie was in
bataille geschaard; overhaastig trokken de Belgen door en om Hasselt terug. Na te Curingen een oogenblik
gerust te hebben en inmiddels door den PRINS VAN ORANJE de L*. Kollonel VAN TUYLL als

Parlementair naar Hasselt was gezonden, brak de ligte Kavallerie met hare halve Batterij Rijdende Artillerie

weder op i) ten einde den vijand te vervolgen.
,,Wij bevonden ons tusschen de Dragonders en Huzaren. Het was hier, dat ik door den Generaal
TRIP, die het van PRINS FREDERIK had gehoord, vernam, dat onze voormalige kameraad en deserteur
BLONDEAU, den vorigcn avond zwaar gekwetst was .. . . In Hasselt zelve rukkende was eene algemeene

verslagenheid op der menschen gezigt te lezen; men vreesde zeer voor plundering. Met de ligte kavallerie
den weg naar Tongeren inslaande, zette het deze buiten de poort in den draf met de Rijdende Artillerie

tusschen zich in, bereikte weldra de achterhoede van het leger van DAINE, en deed hierop eenige schoten.
Nogmaals rulcte zij in eene nadere stelling voorwaarts en herhaalde daar haar vuur; alstoen zeide de

PRINS VAN ORANJE tegen den Generaal BOREEL ^^Général si voiis essaycz tine charge, la journce est
a
en met losse teugels vlogen onze Dragonders op den vijand in; deze reeds door het Artillerievuur
in wanorde gebragt, verstoven als kaf; velen sneuvelden, nog meer werden gekwetst en even zoo velen
gevangen genomen; die het geluk hadden zich links van den weg te werpen konden door de vlugt
ontsnappen; allen die regts afdwaalden vielen in handen der Tweede Divisie, welke bij Wimmertingen met tu'ee
kolonnes van St. Truyen kwam. Met den Generaal TRIP de charge van de kavallerie volgende, zagen wij

weldra de volkomenste vlugt; vuurmonden, Kaissons, Bagagewagens en verdere trein, alles was verlaten,
geldkisten in menigte; in één woord al het eigendom van het Leger van DAINE stond hier verlaten op
den grooten weg.

„Tot achter het dorp Wimmertingen voortgerukt zijnde, werd ik gelast naar Hasselt terug te keeren

om kanonniers en paarden van de Batterij N°, 8 te doen oprukken teneinde het verlaten Materieel
mede te nemen. 2)
„Gezegde Batterij vond ik even buiten Hasselt gebivouacqueerd. Tot het oprukken der paarden en
kanonniers de noodige last gegeven hebbende, keerde ik terug; doch weldra den Generaal TRIP ontmoetende,
kwamen wij gezamentlijk te Hasselt; op het Stadhuis waar de PRINSEN waren, was een Dejeuner in
gereedheid, de overschotten bevattende van eene aan LEOPOLD gegeven partij. De meeste Regeeringsleden waren vertrokken; de overgeblevenen hielden zich alsof zij zeer verblijd waren met onze komst.

Met den Kolonel LIST, die inmiddels ook was gekomen (nadat ik de Billetten bezorgd had) ging ik het

Depot van Munitiën en wapenen opnemen, zijnde in een oud klooster gevestigd, op welker binnenplaats
daarna ook de gevangenen werden gebragt."

Tot dusverre de Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS.
1) Alleen de Sectie BARNAART was bij de Lichte Cavalerie gevoegd. De Sectie WICHERLINK was reeds vroeg in den morgen met een

l)eloton Dragonders N". 4 onder den

Luitenant W. CLAMBERG naar een der vleugels gedetacheerd. (Noot van den Sclirijver).

2) Drie kanons A 6 ® en 2 korte houwitsers van 15 cm. en een groote hoeveelheid bagage en munitie — zie Bijlage h — >'ielea in
onze handen.

„De veroverde Artillerievoonverpen" — zegt Kolonel LIST in zijn Rapport — „droegen alle de duidelijkste kenmerken, dat er bij de behandeling
dcrzelve bij den vijand weinig zorg was aan den dag gelegd. Zoo waren onder andere de Mnniti&n zeer ongelijk, de patroonen van verschillende
grootte en gewigt en alles was slecht gepakt. Als een bewijs van de slechte bediening van het geschut, kan men hier bijbrengen, dat een der
veroverde korte Houtwitsers door den Clief der Artillerie zelf ontladen wordende, er alleen een blikkendoos zonder patroon op gevonden werd".
(Noot van den Schrijver).
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AÏNE, aanvankelijk besloten tegen den middag Hasselt te ontruimen, doch reeds omstreeks "
half acht van daar in Zuidelijke richting afgemarcheerd, had wel bedoeld, de stad eenigen

tijd te verdedigen. Majoor BEAULIEU was daar met dit doel achtergelaten met een compagnie
Mineurs en drie stukken geschut. Doch alvorens de deputatie van de Hasseltsche burgerij door
Baron VAN TUYLL naar de PRINSEN was geleid, zooals wij reeds boekstaafden ter overbrenging

aan HoogstDezelven van het eerbiedige verzoek om de stad te sparen, of wel bij hun terugkomst,
wisten de gedeputeerde Heeren den Majoor BEAULIEU te overtuigen om de veidediging op te geven.
Deze trok dan ook terug. Wij zagen, wat aan de terugtrekkende troepen wedervoer.
Drie malen heeft de Luitenant Jhk. BARNAART met zijne Rijders de chaige der Cavalerie

voorbereid en tot 's vijands vervolging medegewerkt. Herhaaldelijk zijn de Dragonders aangerend.
Eindelijk zijn de paarden echter uitgeput; hun aanval is minder krachtig geworden.
Aan het initiatief van eenige zijner officieren dankt DAINE het, dat ten slotte ook nog een

gedeelte zijner Artillerie aan het woord komt. Deze vormt den laatsten dam tot het stuiten der veivolging.
Ter eere van die officieren zij gezegd, dat zij althans de eer der Belgische wapenen redden.

Aan den Belgischen Luitenant-Kolonel DE LOBEL gelukt het om twee Escadrons Lansiers ter hoogte
van Cortessem achterwaarts in bataille front te doen maken. Door deze gedekt, slaagt de Majoor

KESSELS — ons van vroeger wel bekend — er in om twee 12 ïCers en een 6 tCei- in batterij te brengen.

Eenige manschappen van het 12® Regiment van linie en een Escadron Jagers te paard voegen zich
bij deze kleine macht, waarover Generaal DE FAILLY, die den steeds aan het hoofd van het
terugtrekkende leger gebleven DAINE heeft verlaten, het bevel op zich neemt.

Terwijl de vijandelijke Artillerie in stelling komt, treft het eerste schot, door de Sectie
BARNAART, op den door den Kolonel LIST geschatten afstand van 1500 pas afgegeven, het midden
der Unie Kurassiers. Doch ook de Belgische Artillerie wordt goed bediend, Eenige onzer paarden
worden neergeschoten en van een der stukken het rad door een 12 tgei- kogel sterk beschadigd.
Generaal BOREEL laat nu het vuur ophouden. Kort daarna komt het bevel namens den
Opperbevelhebber om de vervolging te staken en op Hasselt terug te gaan.
De Dragonders N°. 5 werden aangewezen om voorwaarts van laatstgenoemde plaats de voor
posten uit te zetten.

De Dragonders N°. 4 met de Sectie Rijdende Artillerie betrokken het bivouac noordwaarts
van de stad. Zulks deden ook de Huzaren N°. 6, die echter eerst tegen den morgen van den
volgenden dag terugkeerden.
Dit Regiment, dat op de flank van den vijand had verkend, over Diepenbeek en Beverst

marcheerende de stad Tongeren bezet had gevonden, keerde terug met tal van gevangenen en
verscheidene wagens met krijgsvoorraad. Veel was er gedurende de laatste drie dagen van man en
paard gevergd: van' de 3 x 24 uren hadden de Huzaren 56 uren in den zadel doorgebracht.
Door de Rijdende Artillerie werden bij de vervolging 23 kogel- en 2 granaatschoten afgegeven;
3 paarden waren gedood, i werd gewond.
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P aanhoudend aandringen zijner Adjudanten gaf DAINE ten slotte last om ter hoogte van
Wintershoven een verdedigende stelling in te nemen. Deze positie werd echter slechts
bezet door een klein gedeelte der troepen, waaronder de overgebleven Cavalerie onder
Kolonel SPAEY en de Artillerie onder den Luitenant-Kolonel VAN DAMME.

Het gros van het Leger van de Maas zette in de schromelijkste verwarring en in volslagen
staat van ontbinding den terugtocht tot Luik voort.

Een plotselinge vrees met alle derzelver noodlottige gevolgen had de gemoederen bevangen.
De wegen en velden waren wijd en zijd bedekt met wapens, shako's, ransels en andere equipementstukken

. . . . „C'était une panique" — zegt Generaal RENARD in zijne brieven —■ „comme en

éprouvèrent les corps d'armée de Dillen et de Killmaine et du Duc d'York en 1793 et 1794, comme
les jeunes troupes en éprouvent souvent a la guerre, sans qu'il soit possible d'en expliquer la cause."

Het gerucht, dat de Hollanders naar Hoey trokken, om de Maas tusschen Namen en Luik
over te gaan, deed de verwarring ten top stijgen. De ontsteltenis, die reeds groot in Luik was,
verspreidde zich nu door de gansche vallei der Maas tot de grenzen van Frankrijk.
Zoekt Generaal RENARD te vergeefs naar een oorzaak van de hiervoren geschetste gebeurte
nissen, onzes inziens — wij herhalen slechts, wat wij reeds bij het bespreken van de inrichting der
Belgische strijdkrachten nederschreven — mogen de gebrekkige organisatie van het jonge Belgische
leger, gebrek aan een goede aanvoering, gemis aan vertrouwen van officieren en minderen in den
man, aan wien door de regeering het lot van het Vaderland werd toevertrouwd, als de hoofdoorzaken

worden aangemerkt van de ramp, die het Belgische leger in het algemeen het Leger van de Maas
in het bijzonder trof . . . .

Aangezien van onze zijde geen verdere vervolging plaats had, kon het nog teruggebleven
gedeelte der troepen in den namiddag zonder oponthoud afmarcheeren naar Tongeren, welke plaats
omstreeks zes uur n.m. werd bereikt. DAINE hoopte hier het Korps van Kolonel WUESTEN

te vinden, dat vóór Maastricht had gelegen. Dan, deze had tegen de gegeven bevelen de stad
verlaten en was met zijne 3000 man sterke macht op Luik gemarcheerd. Deze nieuwe ramp,
gevoegd bij een aanslag op zijn leven door een zijner onderofficieren, gemis aan medewerking
bij de meeste zijner hoofd-officieren enz., deden DAINE besluiten om den terugtocht op Luik
voort te zetten.

Keeren wij terug tot de overige Divisiën.

Wij verlieten de Divisie SAKSEN-WEIMAR, toen zij zich in den morgen van 8 Augustus
omstreeks zeven uur in twee colonnes in de richting van Herck Saint Lambert en van Wimmertingen
in beweging stelde: reeds met een enkel woord hoorden wij den Generaal VAN LÖBEN SELS van
haar optreden gewagen.
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00 weinig had men bij den staf van deze Divisie gedacht aan een mogelijk voorwaarts
rukken naar 's vijands zijde, zoo zeer verwachtte men tevens een doorbreken van het Leger

van de Maas in de richting van St Truyen, dat reeds bij het aanbreken van den dag buiten
de Hasseltsche poort een aanvang was gemaakt met het in gereedheid brengen van een defensieve stelling.
Die werkzaamheden werden gestaakt, toen de troepen de order ontvingen om in* de richting van Diest
te marcheeren. Het doel van den marsch is nog lang niet bereikt, als kanongebulder wordt gehoord
uit de richting van Hasselt. Wèl trachten de Brigade-Commandanten hunne standplaatsen nog tijdig
door een versneld marschtempo te bereiken; wèl stooten hunne colonnes nog op 's vijands flank
en maken =b 200 krijgsgevangenen benevens een talrijk door den vijand achtergelaten materieel; maar

bij aankomst op hunne bestemming is het gros van DAINE's macht reeds voorbij de gevaarlijke
défilés bij Herck Saint Lambert en Wimmertingen.

Nadat detachementen der Divisie zich verder den geheelen middag hebben bezig gehouden
met het transporteeren der gevangenen en van het achtergelaten materieel naar Hasselt, betrekt de

I® Brigade bivouacs tusschen de zooeven genoemde plaatsen, terwijl de 2*" Brigade naar St. Truyen
terugmarcheert. Alhier komt ook het Staflcwartier.
De Eerste Divisie behield hare standplaatsen.

„Velen verwonderden zich toen" — zegt Generaal E. VAN LÖBEN SELS in zijne
„Herinneringen" — „over de handeling der gezegde Tweede Divisie, welke,zoo zij op Tongeren ware gerigt
geweest, zeer gemakkelijk vóór DAINE deze plaats had kunnen bereiken en hem dus den terugtocht op
Luik beletten; terwijl zij door ook slechts eenigszints vroegtijdig op weg te gaan, zeer gemakkelijk Wimmer
tingen had kunnen bereiken, alvorens DAINE daar met het Leger van de Maas voorbij was getrold<en.
Dan, ook het eerste schijnt gehangen te hebben aan de gedachte, dat DAINE zich bij Hasselt of bij deze
plaats zoude verdedigen, terwijl men in alle gevallen begreep, dat de magt van een onzer Divisie (de Tweede)
niet tegen hem konde opwegen.

„Hierdoor begreep men, door vereenigde krachten gezegd Leger te moeten verslaan; om welke reden
aan de Tweede Divisie de uitgevoerde marsch werd voorgeschreven. Het niet vroegtijdig aankomen te Wimmer

tingen schrijft men toe aan het zeer Iaat afzenden der bevelen uit Diest en aan het langzaam rijden van
den Officier van den Generalen Staf, hiermede belast."

Het gros der Derde Divisie was des morgens na het vooruitzenden der Lichte Cavalerie ongestoord
naar Hasselt doorgemarcheerd en had die plaats bezet. Het Stafkwartier en dat der Brigade STOECKER
bleven daar gevestigd; de 2" Brigade trok naar Wimmertingen om aldaar te bivouackeeren.
Van de Reserve-Divisie marcheerde het naar de zijde van Hasselt vooruitgeschoven detachement

op last van den Divisie-Commandant van de poorten des overvloeds weder naar de St. Ouintus-heide,
alwaar het er met de verpleging allesbehalve rooskleurig uitzag.
Het Artillerie Reserve-Park der Derde Divisie kwam te Helchteren en bivouackeerde op dezen
en de beide volgende dagen aldaar. Het groote Reserve-Park bereikte Eindhoven, waar het ook
den

verbleef.

De PRINSEN vestigden het Hoofdkwartier te Curingen.

146

DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT.

2 TOT 12 AUGUSTUS 183I.

OLGENS de opgaven, in het reeds genoemde werk van Ch. POPLIMONT
Belgique
depuis 18^0" vermeld, bedroeg het aantal gesneuvelden, gewonden en vermisten van het
Leger van de Maas ongeveer 700 man.
Door onze troepen werden 6 Ofhcieren, 296 gegradueerden en manschappen ongewond
gevangen gemaakt, die de volgende dagen op 's Hertogenbosch gedirigeerd en in den Papenbril
(de Citadel) geïnterneerd werden, terwijl i officier, 86 gewonden, gegradueerden en manschappen in
de hospitalen te Hasselt en Diest werden opgenomen.
Het in de omstreken van Hasselt veroverde materieel en de buitgemaakte paarden werden

door de zorg van den Kapitein VAN DE WALL (vergelijk blz, 140) verzameld. De inlevering van
het door den vijand te Hasselt achtergelaten materieel geschiedde onder leiding van den Kapitein
ROOKMAKER.

De Opperbevelhebber zond in den avond van den met succes bekroonden dag, het volgende
verslag aan ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING:
^^Hoofdkwartier Curinghcn, 8 Augustus i8ji,
des avonds ten acht ure.

^Jk heb de eer aan Uwe MAJESTEIT te berigten^ dat het aan het leger van Uzve MAJESTEIT heden
heeft mogen gelukken, de vijandelijke troepen onder bevel van DAINE, bekend onder den naam van .,,ArmLe
de la Meuse'\ te onivleugelen^ Hasselt te doen verlaten^ en op Tongeren terug te trekken. Uwe MAJESlEIT
zal voorzeker al het gewigt gevoelen van het bezetten van Hasselt. Dit punt toch opent ons gemakkelijke
communicatihi met Maastricht en 's Hertogenbosch.

^.^Deze belangrijke operatie is op deze wijze tot stand gehragt.

troepen op den linkervleugels onder het bevel van den Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS.^
rukten van Heusden voorwaarts tot Sonhoven. Te gelijkertijd formeerde ik een sterk korps tusschen Diest,
Halen, Herck en Beerenbroek, houdende ik de stad Diest bezet door de Tweede Brigade der Eerste Divisie
onder den Generaat-Majoor FA VA UGE. Dit korps was zamengesteld uit de Derde-Divisie {Generaal MEIJER),
staande te Herck en Beerenbroek, en vergezeld door de Brigade Ligte Kavallerij, onder bevel van Generaal-

Majoor BOREEL; te Halen., de Eerste Brigade der Eerste Divisie, onder bevel van den Generaal-Majoor
SCHUURMAN, waarbij zich de Luitenant-Generaal VAN GEEN bevond; de Brigade Kurassiers, onder

hevel van den Generaal-Majoor POST, en vier Batterijen Artillerij en-réserve ondersteunden deze Brigade

Infanterij. Het was mijne bedoeling, om, niet dit korps DAINE door kracht van tvapenett te jioodzaken zijne
stelling voor, in en om Hasselt te verlaten.

„Ik zelf bevond mij, met mijnen beminden broeder, PRINS FREDERIK, en den staf van hef Hoofdkzmrtier aan het hoofd der Derde Divisie. Het alzoo zamengestelde koips zette zijne brwegingen voorivaarts

op den g7-ooten weg van Diest naar Hasselt. Intusschen had ik aan de Tweede Divisie onder den HERTOG
VAN SAKSEN-WEIMAR het bevel gegeven, om uit St. Truyen voor het oogenbhk op te breken, en zich

voorwaarts te bewegen op Hasselt, ten einde het korps VAN DAINE aan den kant van St, Truyen en Tongeren
te omsingelen. Ik had redenen om te gelooven, dat de „Armée de la Meusd' ons te Hasselt zvilde afzvachten, of
•misschien zelfs ons in de rigting van Diest aanvallen. Mijne meening rustte hierop, dat de stellingen van
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S&nkoven en het dorp Houthalen nog laat in den vorigett avond (Zeven Augustus) door die Armee bezet waren,
en de Ligte Kavallerij, onder bevel van den Geueraal-Majoor BOREEL, die de dorpen Kermpt, Herckenrode
en omstreken inhield, nog dienzelfden vorigen avond door eene sterke verkenning, van Hasselt komende, was
aangetast geworden en zelfs genoodzaakt om zich achter de eerste brigade der Derde Divisie te Beerenbroek terug
te trekken. Het terrein, zuaar de Brigade stond, was te veel met heggen en struiken bezet om iets te kunnen
uitvoeren. De Infanterij van gemelde Eerste Brigade der Derde Divisie, onder bevel van den Kolonel STOECKER,
dreef de verkenning onmiddellijk terug tot Kermpt, waarop zij weder naar Curinghen terugtrok,
„In en achter dit dorp trof ik heden morgen den vijand aan. Ik liet het dorp aanstonds door het korps
Leijdsche Jagers en de korpsen Hoord-Hollatidsche en Groninger Jagers en-tirailleur aantasten. Hierop scheen het,
alsof uit het dorp een aanval op ons zou bewerkstelligd worden; waarom ik genoodzaakt werd eenige Bataljons
te deployeeren en eene positie te nemen, regts en links van den weg, dien wij veroverden. Mijne regtervleugel
steunde op het bosch van Steevoort, hetwelk door een der Bataljons der Eerste Brigade Derde Divisie bezet
werd. De linkervleugel werd gedekt door het dorp Herckenrode; ook dit dorp deed ik tevens sterk bezetten.
„Tusschen de gedeployeerde Bataljons stond de Batterij Veld-Artillerij: en op mijn regtervleugel, tusschen
het bosch en de bezetting van hetzelve, stonden twee stukken Rijdende Artillerij.
„De vertooning van zoo groot een aantal troepen was de waarschijnlijke oorzaak, zvaarom de vijand van
zijne voorwaartsche beweging afzag. Ik hervatte derhalve mijne voortwaartsche beweging met de troepen, die
in vermelde slagorde stonden. De korpsen Vrijwillige Jagers ageerden steeds en tirailleur. Bij ons naderen
van het dorp ontruimde de vijand het onmiddellijk. Wij trokken er om en doorheen en namen eene stelling
op de hoogten van de andere zijde van het dorp en in het gezigt van Hasselt.

„Ik zond mijtten Adjudant, den Luitenant-Kolonel VAN TUYL, als parlementair naar de stad, om de
militaire bezetting, zoowel als de ingezetenen te waarschuwen, dat, indien men de poorten niet terstond voor mij
ontsloot, en tegen mijn bevel aan zich durfde verdedigen, ik hen verantwoordelijk stelde voor de treurige
gevolgen, die het innemen der stad door kracht van zvapenen na zich zoude slepen. Spoedig keerde de overste
VAN TUYL terug tnet het berigt, dat de bezetting, zoowel als het geheele korps van DAINE, zich op
Tongeren terugtrok, en de achterhoede van hetzelve op hetzelfde oogenblik de stad had verlaten. Hij meldde

mij tevens, dat de Burgemeester en Wethouderen mij te gemoet kwamen om veiligheid voor hunne stad van mij
af te smeeken. Ik beloofde ze.

„Nu besloot ik de achterhoede van het vijandelijk korps terstond te volgen, en zoo mogelijk aan te tasten.

Te dien einde beval ik den Generaal-Majoor BOREEL, met zijne Brigade en eene halve Batterij Rijdende
Artillerij de stad op een draf door te trekken en op den weg van Tongeren den vijand te vervolgen,
„De Generaal trof hem al dadelijk buiten de stad aan, en bragt met zijne Kavallerij en Artillerij hem
geen gering verlies toe. Er ontstond weldra groote verwarring. De vijand vlugtte van alle zijden. Wij
vervolgden hem tot aan het dorp Wimmertingen,
„De aanval van den Generaal BOREEL had vooreerst ten gevolge, dat wij drie zesponds kanonnen,
twee houwitsers en zeven caissons voor kanon en houwitsers veroverden, een aantal van omtrent honderd
gevangenen van alle wapenen maakten, en tevens veel kavallerij- en treinpaarden in onze handen vielen, gelijk

ook vele wagens, met equipementstukken uit het magazijn van Hasselt beladen.
„De déroute, hier aan den vijand toegebragt, had daarenboven nog dit andere gelukkige gevolg, dat de

vijand, een gedeelte van den straatweg op Tongeren verlaten hebberide, door dwarswegen heen zocht te ontkomen,
en de HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR gelegenheid vond, op zijnen iogt van St. Truyen naar Hasselt,
nog een getal van tweehonderd gevangenen te maken, waaronder drie Officieren.

•;
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Hoofdkwartier is op dit ooge^iblik nog te Curinghen; morgen zal het te Hasselt gevestigd zijn.
De stad is intnsschen bezet door de Eerste Brigade der Derde Divisie, fnet welke de Luitenaiit-Gerwraal
MEIJER er zijn Hoofdkwartier geplaatst heeft.

.„De HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR zal morgen weder St. Truyen met de eaie en Looz met
de andere Brigade onder zijn bevel gaan bezetten,

^fie Brigade, die Diest bezet., zal zich morgen weder aan mij aansluiten en Halen en Herck bezetten,
latende alleenlijk eene sterke bezetting te Diest achter. De Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS staat te
Bonhoven en omstreken.

y^Het is mij ten hoogste aangenaam om de troepen, onder mijn bevel, in de gunst van Uwe Majesteit
aan te bevelen.

^fk kan hunnen moed en hunnen ijver niet genoeg prijzen.
„De Opperbevelhebber van het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE."

„Ofschoon door een en ander" — ZOO lezen wij in de „Herinneringen" van den Generaal
E. VAN LÖBEN SELS — „de overwinning, wat het eigentlijke verlies des vijands betreft, aanmerkelijker
had kunnen zijn, zoo mag toch deze dag onder de schoonste voor het Nederlandsche Leger geteld worden.
„De snoeverij der Belgen^ hunne onoverwinnelijkheid en de gekwetste eer der Hollanders waren in
eens op hunne regte waarde geschat. Met slechts weinige Eskadrons Kavallerie was deze uitkomst ver
kregen, en gewis met eenige Kavallerie, die nog in het volle bezit ware geweest harer strijdkrachten, zoude
ook bij Cortesem menig voordeel zijn te behalen geweest."

Of redenen van staatkundigen aard van de zijde des Nederlandschen Opperbevelhebbers aan
het Leger van de Maas grootere verliezen hebben bespaard, zooals Dr. J. BOSSCHA doet door
schemeren op blz. 545 en 546 van zijn werk
leven van Willem II, Koning der Nederlandeti\
oftewel voor geheele vernietiging hebben behoed, zooals Generaal KNOOP op blz. 49 van zijn studie
„De Geschiedenis van den Tiendaagschen Veldtochl' waarschijnlijk acht, ligt niet op onzen weg om
te beoordeelen.

Onzerzijds de zaak uit een militair oogpunt beschouwende, komt het ons voor, dat onbekendheid
van het Hoofdkwartier met den graad van ontbinding, waarin het gros van het Leger van de Maas
verkeerde, in verband met de aldaar ontvangen berichten omtrent de bewegingen bij het Leger van de
Schelde en de wetenschap der opstelling van een Fransch Leger aan de Noordelijke grenzen van

Frankrijk — zeker aldaar niet aanwezig met het doel om werkeloos toeschouwer te blijven — den
PRINS VAN ORANJE op 8 Augustus hebben genoopt om de vervolging niet verder voort te zetten.

Werden dientengevolge niet alle bereikbare vruchten van de overwinning geplukt, toch waren
's PRINSEN krijgshandelingen van dien aard geweest, dat zij hem een beslissend overwicht gaven
.op de tegenpartij. Immers het bleek al spoedig, dat een groot deel van s vijands strijdmacht voor
het oogenblik onschadelijk was gemaakt; dit resultaat was verkregen zonder dat belangrijke verliezen

de strijdvaardigheid van het leger hadden verminderd. Terecht boekstaafde dan ook de Oud-Rijder
VAN LÖBEN SELS, dat „de dag van 8 Augustus onder de schoonste voor het Nederlafidsche Veldleger geteld mag worden'\
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IJLEN de kunstschilder J. W. PIENEMAN vervaardigde eene schilderij, getiteld: ,^De
overgave van Hasselt op 8 Augttstus\ Dit kunstwerk brengt ons de toenmaals plaats
gehad hebbende gebeurtenis in levendige herinnering. Het werd door ZIJNE MAJESTEIT

KONING WILLEM II aan de Koninklijke Militaire Akademie ten geschenke gegeven als erkenning
voor de bijdrage der Cadetten aan de vrijwillige leening van 1844: in de receptiezaal van het oude
Kasteel der Baronie van Breda ontving het een eereplaats.

Voorzeker was het een goede gedachte van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, LuitenantGeneraal K. ELAND, om van voornoemde schilderij aan de Topographische Inrichting te 's Gravenhage
lichtdrukken te doen vervaardigen en daaraan een sleutel toe te voegen, — de sleutel werd samensteld door den Oud-Majoor der Huzaren A. C. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, Kamerheer
in buitengewonen dienst, Directeur van het Huis-Archief en de Bibliotheek van HARE MAJESTEIT
DE KONINGIN en door Kolonel F. DE BAS, aldaar mede werkzaam — tevens een en ander verkrijgbaar
te stellen voor de Korpsen van het Leger, ten behoeve van Bibliotheken, voor de Militaire Inrichtingen
van onderwijs enz. enz. Wij vermeenden, dat voornoemde afbeeldingen ook in ons werk niet mochten
ontbreken, en richtten tot den Minister van Oorlog het eerbiedig verzoek om daarvan voor het door
ons beoogde doel een zeker aantal te mogen ontvangen.
Overeenkomstig goedgunstige beschikking van het oorlogsbestuur ontvingen wij in dato 18

Juli 1899 N°. 229 van den Heer Directeur der Topographische Inrichting, den Heer C. A.ECKSTEIN,
een missive, waarbij ons werd medegedeeld, dat ingevolge eene aanschrijving van het Ministerie van
Oorlog van den 5^^° Juni 1899 II Afd. N°. 20, een door ons gevraagd aantal Exemplaren van de

kleine reproductie in heliogravure van de schilderij: ,^De overgave van Hasselt op 8 Augustus i8ji''
zoude worden toegezonden.

Eerbiedigen dank aan den Minister van Oorlog voor de ons betoonde welwillendheid! Een

woord van lof aan den bekwamen Directeur der Topographische Inrichting voor de artistieke wijze,
waarop onder zijn leiding de reproductie der schilderij aan voornoemde inrichting is geschied.
Volgen wij thans de verdere krijgsgebeurtenissen.

f

DE RUSTDAG VAN 9 AUGUSTUS 1831.

I5I

N den roes der behaalde voordeelen dachten de troepen algemeen, dat het leger den

volgenden dag (9 Augustus) naar Tongeren zou voortrukken, ten einde den vijand te nood
zaken op Luik terug te trekken. Niemand vermoedde nog, dat het verslaan der achterhoede
van het „Leger", hetwelk men
hwincièle' had durven noemen, reeds door de ontbinding van dit
„Leger" was gevolgd. Middelerwijl waren door den Opperbevelhebber in dén avond van den
orders uitgevaardigd, die zoo noodig een aanval op Tongeren mogelijk maakten: ofschoon inderdaad
de 9*^® Augustus door de PRINSEN, met het oog op de vermoeienissen der vorige dagen, tot rustdag
werd bestemd. De Eerste Divisie behield hare opstellingen te Curingen, Diest en Haelen. De 2'Brigade
der Tweede Divisie bezette Looz; de
Brigade was aangewezen om van het bivouac Wimmertingen
naar St. Truyen te marcheeren en aldaar te verblijven. De Derde Divisie bezette Hasselt met een
brigade, de andere bleef te Cortesem. De 2* Brigade Cavalerie kantonneerde in laatstgenoemd dorp.
Het Reserve-korps bleef te Sonhoven en in den omtrek. De reserve vari^Generaal POST kwam te Hasselt.

De Majoor van den Generalen Staf ROLOFF was, geëscorteerd door een patrouille dragonders,
door den PRINS VAN ORANJE uit Hasselt ■ gezonden om den Generaal DIBBETS in kennis te

stellen met de bezetting dier plaats en hem uit te noodigen, op dén .9^^" den aanval der hoofdmacht

op Tongeren door een uitval uit Maastricht te ondersteunen, zoo doenlijk Tongeren te bezetten.
Bij de aankomst van voornoemden hoofdofficier had Generaal DIBBETZ, wiens troepen op den
t. v. bij de Lindeboom, den
bij Rumpt met de troepen van Kolonel WUESTEN waren

slaags geweest, reeds de order uitgegeven om diezelfde beweging in den nacht van 8 op 9 Augustus
te laten uitvoeren. Dientengevolge rukte dan ook reeds ten 9 ure n.m. een colonne, uit de drie
wapens samengesteld, onder den Generaal VAN-BOECOP in de richting van Tongeren op. In den
vroegen morgen van den 9^®°, tegen twee uur aldaar aangekomen zijnde, vond men de plaats onbezet.
Majoor ROLOFF bracht onmiddellijk dit bericht naar het Hoofdkwartier van den Opperbevelhebber
te Hasselt over.

Thans was voor de beide PRINSEN het oogenblik aangebroken om het eenmaal vastgestelde
veldtochtsplan door een geheele scheiding en nederlaag vAn de beide vijandelijke legers te volvoeren.
ORANJE besloot zich te wenden tegen het Leger onder DE TIEKEN DE TERHOVE en hem
een beslissenden slag toe te brengen.
„Den volgenden dag 's morgens 9 Augustus" —verhaalt'Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS —
„liep natuurlijk het gesprek over de overwinning van den vorigen dag en de behaalde voordeelen, welke
men toen beter begon te kennen. Men vernam namelijk dat het Leger van DAINE in groote wanorde

binnen Luik was gekomen en door de demoralisatie in langen tijd ons geen kwaad meer zoude kunnen doen.
Tongeren was in den avond van den
door het garnizoen van Maastricht bezet, terwijl door de Tweede
Divisie nog eene menigte gevangenen werden gemaakt.

„Met den Generaal TRIP en den Kolonel LIST nogmaals achter Wimmertingen rijdende, ten einde

het veroverde materiëel te beoordeelen, kwamen wij onder anderen ook bij eene kist met papieren
en boeken, welke bij nader onderzoek bleken toe te behooren aan den Kapitein BLONDEAU."
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O verigens hadden onze troepen gemaakt, dat hier niet veel te vinden was. 's Namiddags maakte ik nog
een tocht naar het Bivouacq der Geldersche Schutters, ten einde hun met eenige wijn te verfrisschen.

Terugkomende, vernam ik dat het hoofdkwartier den volgenden dag op St. Truyen zoude gaan, den 11 op
Tirlemont, 12 Leuven en 13 Brussel. Zooals men begrijpt, werd hierover gelagchen: en ondertusschen, van
hoe weinig heeft het afgehangen, dat werkelijk de zaak ook zoo ware uitgevallen."

De dag van 9 Augustus ging dus als rustdag voorbij. AI waren de daarvoor bij het Hoofd
kwartier bestaande redenen volkomen gewettigd, heeft toch het tijdverlies van één dag, helaas, het

groote succes onzer wapenen verminderd. Had op den
kunnen geschieden, wat den
is gebeurd,
dan ware het Fransche leger te laat gekomen, en zoude aan het zegevierende Nederlandsche leger
op twee uren afstands van Brussel geen ,,tot hiertoe en niet verder" zijn toegeroepen.
Dat het Belgische leger bij Leuven den slag zou aannemen, mocht als zeker worden aangenomen.
De terreinen waren daartoe uitnemend geschikt; de heuvelachtige streek bood aan den verdediger
zeer gunstige stellingen aan. Daarbij kon Leuven als de voorpost van Brussel worden aangemerkt.
Werd de slag verloren, dan was het nog beter daar, dan in den naasten omtrek van de hoofdplaats,
welks lot toch afhing van den laatsten strijd op leven en dood
Ons blijft thans over dien strijd te schetsen en wat er aan voorafging, voornamelijk voor
zooverre de gebeurtenissen verband houden met het optreden der Artillerie in het algemeen en van
de Rijdende Artillerie in het bijzonder.

In den namiddag van 9 Augustus bezochten de beide PRINSEN het bivouac der Reserve-Divisie.
HH. KK. HH. werden met levendige toejuichingen ontvangen, en betuigden hunne tevredenheid over
de houding der Schutterij bij Houthaelen. Op het vernemen van den verarmden toestand der troepen
en de door hen geleden ontberingen, werden hun door den Opperbevelhebber in de achtergelegen
dorpen enge kantonnementen aangewezen.
De

I® Briffade Lichte Cavalerie hield den
O

rust in hare bivouacs en kwartieren. De

2'' Brigade der Derde Divisie vulde haren geheelen munitie-voorraad uit de buitgemaakte caissons aan;

de opgevangen paarden werden over de Batterijen NL 7=^ en NL

en over de reserve-parken verdeeld.

Het detachement Mineurs sloot de toegangen tot de stad Hasselt door palissadeeringen en
barrières af. De Leidsche Jagers betrokken de eerewacht bij den Opperbevelhebber.

Het park der genie met de compagnie Mineurs rukte eveneens naar Hasselt op. Het geheele
Nederlandsche leger was dus op 9 Augustus zoo goed als om voornoemde plaats vereenigd.
In het ^yBehiopt Oversichf' deelt Kolonel LIST mede: „De Artillerie van de
2"^^ en 3''®
Divisie Infanterie bleef in de stelling van den vorigen dag, met uitzondering dat de

Brigade der Iweede

Divisie Infanterie met hare artillerie zich naar St. Truyen begaf, alwaar de batterij nu wederom vereenigd was.

„De reserve-Artillerie trok door Hasselt en nam voor deze stad, regts en links van den steenweg op
Tongeren positie."

Majoor RAMAER boekstaaft in zijn Relaas." „Den 9^^" door Hasselt Va uur voor die stad neven
de chaussée van Tongeren op bivouacq."

HET LEGER VAN DE SCHELDE VAN 7 TOT 10 AUGUSTUS 1831.

153

ER Wij thans mededeelen, welke orders door den Nederlandschen Opperbevelhebber werden

uitgevaardigd voor den opmarsch naar het nieuwe strategische object, en wij de Divisiën
daarheen vergezellen, moeten wij beknopt mededeelen, wat in het Belgische hoofdkwartier
was voorgevallen, sedert wij aan den Opperbevelhebber van het „Leger van de Maas" de opdracht
zagen verstrekken om den vijand uit Diest terug te werpen en zich met het „Leger van de Schelde"
te vereenigen-, ook welke versterkingen daaraan waren toegevoegd.
Volgens de meermalen aangehaalde ^^Renseignements hisiorigues" had het Escadron van het
I® Regiment Jagers te paard — standplaats Antwerpen — zich reeds op 6 Augustus, ingevolge de
bevelen van het Belgische Hoofdkwartier, bij het Schelde-Leger gevoegd.
Op 8 Augustus kwamen het i®-, het 2®- en het 3® Bataljon van het 12® Regiment van linie te
Aerschot. Twee dagen later werd de sterkte van het „Leger" te Leuven vermeerderd met het

3® Bataljon van het 7® Regiment van linie, met de daarbij ingedeelde nieuwe lichting recruten, en die,
behoorende tot de Bataljons N®. i en N°. 2 van hetzelfde Regiment. Genoemd bataljon vormde met
het 12® van linie een derde Brigade Infanterie, gecommandeerd door den Kolonel DE rESCAILLE.
In den morgen van 7 Augustus werden de i®- en de 2® Brigade „gardes civiques", respectievelijk
gecommandeerd door Generaal VAN COECKELBERGHE en Kolonel NIJPELS, op Aerschot gedirigeerd.

De eerste werd in deze plaats en omstreken ondergebracht^ de tweede nam stelling naar de zijde van
Rillaer en Scherpenheuvel en voegde zich op 8 Augustus bij het „Leger", Op dezen dag nam de

Kolonel YSEBRAND DE LENDONCK het bevel over van de 3® Brigade ,,gardes civiques",
samengesteld uit nationale garden, die zich te Leuven hadden verzameld, nadat de 2® Brigade deze
stad had verlaten. De 3® Brigade nam stelling ten Noord-Oosten van Leuven bij Winghe—Saint
Georges en werd op 9 Augustus vereenigd met de brigade, welke dien dag op Leuven terugtrok.
Tevens begaven zich de nog niet gemobiliseerde „gardes civiques" der beide Vlaanderen naar
Mechelen en naar Leuven.

Terwijl de sterkte van het\,Leger van de Schelde" aangroeide^ had Generaal DE TIEKEN
DE TERHOVE, overeenkomstig de uit het Koninklijk Algemeen Hoofdkwartier Mechelen den

Augustus 1831 ontvangen bevelen, nog dienzelfden dag de Brigades NIËLLON en CLUMP
saamgetrokken, met het doel om naar Lier te marcheeren, in de richting van Diest voort te rukken

en zich in gemeenschap te stellen met den Generaal DAINE, die, zooals wij vroeger mededeelden,
uiterlijk in den morgen van 7 Augustus aldaar moest aankomen. Tot dekking van Antwerpen werd
de 3 Brigade te Antwerpen achtergelaten. De Brigade NIÊLLON bereikte omstreeks middernacht
Heyst op den Berg, terwijl de Brigade CLUMP te Lier overnachtte.

Nadat de Brigade CLUMP in den morgen van voornoemden dag even na zes uur voorm. te

Heyst is aangekomen, zet NIÊLLON langs een zwaren zandweg en onder een drukkende hitte,
tengevolge waarvan verscheidene manschappen en paarden bezweken, den marsch voort tot West

meerbeek. Na aldaar omstreeks vier uur nam. door eerstgenoemde brigade te zijn afgelost, rukt hij
voort tot Westerloo, een uur later door de Brigade CLUMP gevolgd.
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N de hoop, de Nederlanders den volgenden morgen bij het aanbreken van den dag te
Veerie te overvallen, hervat NIELLON den marsch ten negen uur nam.. Hij laat tegen
elf uur halt maken in een bocht aan den weg naar Waerendonck en neemt de vereischte

maatregelen tot de voorgenomen overvalling. Veerie was intusschen door onze troepen verlaten.
Toen dan ook de Brigade in den vroegen morgen van den 8"'^" Augustus langs verschillende zijden
tegen het dorp oprukt, worden aldaar slechts een vijftal achterblijvers gevangen genomen.
De Luitenant MATTAU van het i'' Regiment Jagers te paard, door NIËLLON naar de zijde
van Diest ter verkenning vooruit gezonden, brengt het bericht, dat die stad slechts bezet is door één

bataljon infanterie, één escadron kurassiers en de geheele reserve-artillerie van het Nederlandsche Leger.
Deze mededeeling doet NIËLLON besluiten om den marsch naar Diest voort te zetten en den
vijand daar aan te vallen. Juist zal deze zich op marsch begeven, toen Generaal DE TIEKEN
aankomt, die hem in kennis stelt met 's KONINGS bevelen uit het Koninklijk Algemeen Hoofdkwartier

te Leuven, 8 Augustus 1831 ten 4V, uur voorm.. Hij neemt daarop den terugweg aan naar Aerschot,
drie uur westwaarts van Diest gelegen. Tegen zes uur nam. is het gros van het Schelde-Leger
in de omstreken van eerstgenoemde plaats vereenigd.
KONING LEOPOLD, die in den morgen van den 8^^®^ Augustus met 1500 ,»gardes civiques"
en 20 ,.gendarmes" naar Westmeerbeek was gemarcheerd, vereenigde zich aldaar met DE TIEKEN,
richtte zich op Aerschot en schreef aldaar aangekomen aan Generaal BELLIARD, vertegenwoordiger
van het Belgische Gouvernement te Brussel, dat hij hoop koesterde om den volgenden dag ongeveer
17000 man en een twintigtal kanonnen onder zijne bevelen te noemen, (men vergelijke blz. 64)
Scherpenheuvel te nemen en naar DAINE te marcheeren, die voordeden scheen behaald te hebben.

Te gelijkertijd meldde de KONING, dat hij met het oog op de gunstige omstandigheden het

hoog noodig achtte om de beweging van den Maarschalk GÉRARD tegen te houden, aangezien het
leger levendig verlangde om te strijden zonder vreemde hulp. Voor de goede verstandhouding
tusschen de Mogendheden achtte Z. M. het bepaald wenschelijk, om den Maarschalk niet te laten

oprukken, alvorens de omstandigheden het dringend eischten.
Nog altijd achtte KONING LEOPOLD dus een vereeniging met het Maas-Leger mogelijk!

De Belgische Dagbladen prezen de in het Hoofdwartier beraamde plannen als onfeilbaar en verkon
digden ,,dat het Nederlandsche Leger in een zeer gevaarlijke stelling stond, en het grootste gedeelte
door de Legers van de Maas en van de Schelde was omsingeld". Zij voegden er bij „dat het
Hollandsche Leger, indien het werd teruggedrongen, zich wellicht nog zoude kunnen doorslaan: maar
dat maatregelen genomen waren, om eiken terugtocht onmogelijk te maken."

Hoe geheel anders zou de uitkomst zijn!

Na vroeg in den morgen van den 9^^^^ Augustus uit het Hoofdkwartier Aerschot, orders te hebben
uitgevaardigd tot concentratie van het Schelde-Leger, stelt KONING LEOPOLD zich aan het hoofd van
die legermacht, en rukt omstreeks negen uur voorm.'daarmede voort in de richting van Scherpenheuvel.
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'LECHTS een paar uur heeft de marsch geduurd — het hoofd der colonne was op dat
tijdstip ter hoogte van het dorp Rillaer gekomen —,toen een koerier de Jobs-tijding brengt
van DAINE's nederlaag en aftocht naar Luik. Onmiddellijk doet KONING LEOPOLD den
marsch staken. Overtuigd, dat men roekeloos deed om den overwinnenden en overmachtigen vijand op te zoeken, besloot hij onverwijld terug te trekken op Leuven, in de hoop van daar
stand te kunnen houden tot de aankomst der Fransche hulptroepen en zoodoende België's hoofdstad
te redden.

Generaal NIËLLON, die met zijn Brigade de achterhoede vormde, zond nog een verkennings
patrouille naar Scherpenheuvel, welke met de Nederlandsche voorposten in aanraking kwam, en volgde
het gros van het „Leger", toen dit een voldoende voorsprong had gekregen. De Commandant der
achterhoede liet het 2® Bataljon „Tirailleurs de l'Escaut" te Aerschot achter.

Door den Kolonel YSEBRAND DE LENDONCK, Commandant der 3'' Brigade „gardes civiques"
werd aan den Commandant der burgerwacht te Wersbeek een scliriftelijke order gezonden om met
Aerschot in gemeenschap te blijven en de Nederlanders bij eventuëele aankomst sterk te verontrusten.
Omstreeks acht uur nam. was het geheele Leger van de Schelde te Leuven en omstreken
vereenigd en bleef vrij werkeloos de gebeurtenissen afwachten.

Generaal BELLIARD verbeidde met ongeduld het oogenblik, waarop het Fransche hulpkorps
België zou binnenrukken, en had reeds in den namiddag van 9 Augustus ten twee ure op eigen

gezag den Maarschalk GÉRARD laten verzoeken om zijn leger onmiddellijk in beweging te stellen,
en op Brussel aan te rukken. Ten twee ure na middernacht zond hij een tweeden ofhcier af met
gelijke aanvraag: ditmaal op machtiging van KONING LEOPOLD.

Het gevolg van een en ander was, dat de Fransche troepen in den vroegen morgen van den
loden Augustus in drie colonnes de Belgische grenzen overschreden.

Zien wij thans, welke maatregelen op den dag van den terugtocht van DE TIEKEN's „Leger"
door den Vorstelijken Opperbevelhebber van het Nederlandsche Veldleger waren genomen.
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OODRA de PRINS VAN ORANJE, na het bekend worden van den omvang

der bij Hasselt behaalde voordeelen, besloten had zich tegen het „Leger van
de Schelde" te wenden, werden door Z. K. H. de vereischte maatregelen

genomen tot omsingeling van dat „Leger", in elk geval om aan die legermacht den
terugtocht naar Brussel te beletten.
Tot dat einde zouden de Eerste- en de Derde Divisie den vijand in front en op

beide flanken bezig houden, de Tweede Divisie onder het krachtvolle voortvarende leger
hoofd, den HERTOG VAN SAKSEN—WEIMAR, een poging aanwenden om hem te
omtrekken en in den rug te vallen. De 5000 man der Reserve-Divisie zouden bij
Hasselt blijven om de gemeenschap van het leger met de vesting 's-Hertogenbosch

te verzekeren, de geslagen troepen van DAINE in het oog te houden, tevens de
mobiele colonne onder commando van den Kolonel VAN DEN BROEK, welke uit

Venlo naar de zijde van Weert en Eindhoven stroopte, i)

Aangezien Z. K. H. het noodig oordeelde om aan HERTOG BERNHARD, tot
betere bereiking van zijn doel, een versterking aan Ruiterij te geven, werd de Brigade
Lichte Cavalerie op last van den Opperbevelhebber ontheven van haar taak bij de
Divisie MEIJER, en volgde haar nieuwe bestemming.
Gevolg gevende aan de van den Luitenant-Generaal TRIP ontvangen order,
marcheert Generaal-Majoor BOREEL met zijne Brigade den
Augustus vroeg

tijdig uit het bivouac nabij Hasselt en bereikt St. Truyen. De Dragonders N°. 4
betrekken het bivouac te Dormael, de Dragonders N°. 5 en de halve-Batterij Rijdende
Artillerie N°. 4 te Halle, de Huzaren N". 6 te Leeuw of Leau.
Evenals de Lichte Cavalerie stellen zich ook de Divisiën van het Nederlandsche

€

,Leger, overeenkomstig de in den namiddag van den 9^®" Augustus ontvangen bevelen,
den d.a.v. morgen bij het aanbreken van den dageraad op nieuw in beweging. De
Brigade der Divisie VAN GEEN bereikt Diest; aangezien echter deze plaats reeds
door de 2= Brigade was belegd, blijven daar alleen het Stafkwartier der Divisie en het
i'Bataljon Grenadiers; de overige troepen der Brigade marcheeren verder en bezetten
de terreinstrook van Scherpenheuvel rechts, langs Assent, Meerbeek, Beeckevoort en
Wersbeek tot Molenbeek op den linkervleugel.
i) Volgens de „Renseignements historiqiies", had de Kolonel VAN DEN BROEK zich reeds sedert het uitbreken
der vijandelijkheden bezig gehouden om de eerste ban van de ,,garde civique" van Roermond te mobiliseeren.
Gebruik makende van de 600 geweren, die zich in het magazijn van het 3® Regiment Jagers te Voet bevonden, slaagde

hij er in een korps „gardes civiques" samen te steUen, dat hij bij de geregelde troepen onder zijne bevelen voegde, ten
einde de operatiün te beginnen. Deze versterking van macht stelde hem in staat om den
Augustus een mobiele colonne
te formeeren, waarmede hij naar Maeseyk marcheerde, met het doel in den rug van het Nederlandsche Leger te opereeren.

Toen hij den S^ten Augustus vernam, dat het Leger van de Maas terugtrok, zag hij van zijn eerste voornemen af; hij versterkte
zijne colonne door nationale garden en richtte zich den loden Augustus tegen Eindhoven. Dienzelfdeii dag trok hij op Weert
terug, omdat een Nederlandsche colomie hem den terugtocht trachtte af te snijden.

DE DAG VAN 10 AUGUSTUS 183I.

157

ET 2^ Bataljon Grenadiers en de daarbij ingedeelde compagnie Groninger
Studenten legeren te Molenbeek en Wersbeek; het Bataljon der 2" Afdeeling Noordhollandsche Schutterij met een peloton Lansiers en de Sectie

R^ndTArtillerie-VAN DER OUDERMEULEN, te Beeckevoort; het overblijvende deel
der Lansiers, 3 compagnieën sterk, te Webbecom. Het i" Bataljon der Afdeeling
Zuidhollandsche Schutterij met de Sectie Rijdende Artillerie-BARNAART, richt zich op
. Scherpenheuvel.

De Veld-Artillerie en het Reserve-park der Divisie veranderen dien dag niet van
standplaatsen.

j.Des namiddag's omstreeks 4 uren" — zegt Kolonel LIST in zijn ^^Beknopt
Overzicht'^ van den Veldtocht — „vernam men dat eene vijandelijke colonne van 3

Bataljons Beeckevoort naderde" — de Kolonel VAN HEERDT, Commandant van
het I® Bataljon Jagers hoorde dit van zijne uiterste voorposten — „het Bataljon
Jagers benevens de i® Sectie Rijdende Artillerie onder hevel van den i® Luitenant VAN DER
OUDERMEULEN, en een Detachement Lansiers gingen den vijand te gemoet. VAN DER
OUDERMEULEN deed uit ieder stuk twee kogelschoten, (hierbij brak de disselboom
van het 2® stuk; men verwisselde daarop dadelijk den voorwagen met een van de kaissons),

rukte daarop nog 600 a 800 passen voorwaarts en deed in die positie twee schoten met
blikkedoozen, waarop de vijand in alle overhaasting de vlugt nam en hem nog eenige

kogelschoten werden nagezonden."
m

In voorste linie onderscheidde zich bij deze ontmoeting in het bijzonder de
2® Luitenant-honorair L. VON KUTZLEBEN.

De Luitenant-Kolonel SERRARIS, die op het vuur en den stormmarsch uit

de richting van Beeckevoort met het Flank-Bataljon Grenadiers en de Groninger
Flankeurs daarheen was opgerukt, kwam als gevolg van het teruggaan des vijands
niet meer in gevecht. Hij keerde terug naar Wersbeek en noodzaakte het Bataljon

uit Aerschot van een hernieuwden aanval tegen Molenbeek af te zien. De Grenadiers
en de Flankeurs keerden naar hunne standplaatsen weder.
Tegen het vallen van den avond oordeelde SERRARIS het noodig, met

het oog op het bedekte terrein, om zijn Bataljon tusschen de beide dorpen te
doen bivouackeeren.

Wij hadden in deze gevechten i officier, 9 jagers en i grenadier aan gewonden.

Een Majoor van de „Garde Civique" en eenige minderen werden krijgsgevangen
gemaakt.
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ADAT Generaal-Majoor DES TOMBE, die op lo Augustus ingevolge ontvangen bevelen
met het aanbreken van den dag uit de bivouacs bij Looz is afgemarcheerd, zich met
de 2' Brigade der Derde Divisie heeft vereenigd, blijft deze aan het hoofd der colonne,
toen de vereenigde Divisie naar hare nieuwe bestemming Thienen oprukt.

De I' Brigade volgt tot Orsmael; de 2" zet den marsch voort naar Thienen. Het Reserve-park
der Divisie bleef te Gutsenhoven.

„Tot 1200 passen vóór Thienen aangekomen zijnde" — lezen wij in het meergenoemd

^yBekuopt Ovevzicht van den Kolonel LIST — „ontmoette men den vijand, waarop dadelijk het
tirailleur-vuur links van den weg eenen aanvang nam.

„De vijand scheen den toegang tot de stad uit een groot huis, het eerste rechts van den weg, zijnde een
herberg ,,Ma Campagne' genaamd, waarin hij zich genesteld had, te willen beletten j doch twee houwitsers,
die op 1000 passen in batterij gesteld werden, schoten bij het 2*^® of schot dit huis in den brand, waardoor
hetzelve dadelijk ontruimd werd. Eenige blikkedoosschoten zuiverden insgelijks een boschje links van den weg
en deden den vijand in wanorde naar de stad vlugten; daarop werden de beide houwitsers nader bij de stad
geplaatst en wierpen een paar granaten met brandsas gevuld in dezelve, die echter geen brand veroorzaakten.
„Intusschen werden een Bataillon Infanterie, een Escadron Lansiers en een Sectie Artillerie (4° Sectie)
óm de stad gezonden, ten einde den vijand — "hoofdzakelijk uit de „garde civique" van Namen bestaande —
den terugtogt op Leuven af te snijden: edoch hij vlugtte met zooveel overhaasting uit de stad, dat het
niet mogelijk was hem te achterhalen."

De houwitser-sectie, behoorende tot de Veld-Batterij N°. 6^, werd gecommandeerd door den
Oud-Rijder (later Regiments-Commandant), toenmalig 2' Luitenant Jhr. L. J. TINDAL, die bij voor
noemde gelegenheid door een matte geweerkogel op de borst werd getroffen.
Bij het binnenrukken der stad waren alle huizen gesloten; doodsche stilte heerschtein de straten;
de houding van het grootste gedeelte der bevolking getuigde van onwil en van haat. Om iedere wraak
zuchtige uiting van gevoelens te voorkomen, liet de HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR bekend

maken, dat elk huis, waaruit één schot op zijne troepen gelost werd, tot den grond zou worden
afgebrand. Uiterst kalmeerend werkten 's HERTOG's woorden. Weldra verscheen een deputatie
van de regeering en van de bevolking om Z. D. H. te smeeken de stad te sparen. Aan het verzoek
werd gereedelijk voldaan, mits de inwoners zich van hun kant yan vijandelijkheden onthielden.
De stad werd tegen een mogelijken aanval des vijands door de Mineurs in staat van tegenweer
gebracht. Het gros der Infanterie van de 2' Brigade bivouackeerde in de straten, de Lansiers en
de Veld-Batterij werden ingekwartierd.

Ter beveiliging van het kantonnement bivouackeeren de Compagnie Koninklijke Jagers en het
i" Bataljon der 18® Afdeeling buiten de Leuvensche Poort, tevens voorziende in den voorpostendienst.
Patrouilles, in de richting van Leuven uitgezonden, brengen de tijding, dat de vijandelijke voorhoede
tusschen de dorpen Roosbeeck en Corbeck-Loo is geëchelonneerd, dat de hoofdmacht zich onder aanvoering
van KONING LEOPOLD in en nabij Leuven ophoudt, en buiten de Thienensche poort, ter bestrijking
van den straatweg Leuven—Thienen, een met zwaar geschut bewapende Batterij is opgeworpen.
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E Derde Divisie verlaat in den morgen van den

Hasselt en Wimmertingen.

Vergezeld door de beide PRINSEN en hunne staven, marcheert de Divisie naar St. Truyen.

De 2^ Brigade wordt hier gekantonneerd, evenals het Hoofdkwartier; de i"" Brigade,
waarbij de 2" halve-Rijdende Batterij N®. 4, marcheert naar Halle en wordt in de omgelegen dorpen
ondergebracht: gedeeltelijk betrekt zij het bivouac buiten de stad.
Het Reserve-Park der Divisie komt te Hasselt in kwartier. Het gros der Veld-compagnie
Mineurs volgt de beweging van het Hoofdkwartier; een Detachement onder bevel van den Kapitein
F. G. Graaf VAN LIMBURG STIRUM blijft te Hasselt en brengt de stad verder in staat van
verdediging.

Aangaande den marsch van Hasselt op St. Truyen vinden wij in de ^^Herinneringen'' van den

Generaal-Majoor E. VAN LÖBEN SELS nog het volgende opgeteekend

Den 10= 's morgens

rukte de 3® Divisie op St. Truyen. Na met den Generaal TRIP den ganschen morgen geschreven
en eene Inspectie langs de wallen bijgewoond te hebben, gingen wij in den namiddag naar St. Truyen,
terwijl men inmiddels druk bezig was aan het versterken van Hasselt. Te St. Truyen kwamen wij in het
posthuis bij eene zeer achtingswaardige vrouw, die ons zeer hupsch ontving en alwaar ook niets bijzonders
voorviel."

De Algemeene Reserve van Generaal POST verlaat op den 10^^" ten zes ure voorm. hare
bivouacs en legert zich aan den weg St. Truyen—Tongeren achter de Divisie MEIJER. De 3*" Afdeeling Kurassiers bezet Gothem en Cuttecoven; de 4% waarbij zich ook de Colonne-Commandant

bevindt, Houpertingen. De vier Batterijen Reserve-Artillerie, onder dekking van het Bataljon Zuidhollandsche Schutterij, bivouackeeren nabij Looz.... „
Den loden naar Looz (Borgloon) tusschen
Tongeren en St. Truyen" — zegt Majoor RAMAER in zijn ^^Relaas' — „mijne twee Batterijen op
bivouacq naar den kant van St. Truyen. Om tien uren 's avonds de batterij N°. i naar Orsmael gemar
cheerd om zich te voegen bij de 2® Divisie. Ik ontving de order van den Heer Kolonel Kommandant der
Artillerie te Velde, van den loden N®. 2089, om de Artillerie der Divisie van Z. D. H. den HERTOG

VAN SAXE-WEIMAR te gaan kommandeeren, bestaande uit de Rijdende Batterijen N®. i en de halve
Batterij N°. 4, de Batterij N°. 5^^ en de Divisie N®. i van het reserve park."

Ofschoon in den avond van den
Augustus bij den Commandant van het Bataljon Schutterij
te Looz onrustbarende berichten inkwamen omtrent het bezetten van Orey op omstreeks 3 uren
afstands van Looz gelegen, door een bataljon Luiksche vrijwilligers, hetgeen ons tot dubbele waak
zaamheid noopte, verliep de nacht van 10 op 11 Augustus rustig.
Het groote Reserve-Park op den 8^^^" t. v, op Eindhoven gedirigeerd, was genoodzaakt om
zich op 10 Augustus naar Boxtel terug te trekken: een gevolg van het oprukken der colonne VAN

DEN BROEK naar voornoemde plaats. Voor de dekking van dit park waren geen voldoende
troepen te Eindhoven achtergelaten.

De PRINS VAN ORANJE meldde de gebeurtenissen der twee laatste dagen aan den KONING
in het hierachter volgende legerbericht.
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^^Hoofdkwartier St. Truyen^ 10 Augustus i8ji.

heb de eer aan Uwe MAJESTEIT te berigten, dat ik gisteren mijn Hoofdkwartier te St. Truyen
vestigde^ en het voornemen had om heden naar Tongeren voort te rukken^ en den vijand te noodzaken terug te
trekken op Luik; toen de Majoor ROLOFF mij de verrassende tijding bragt van het bezetten van Tongerendoor
den Generaal VAN BOECOP, met een gedeelte van de bezetting van Maastricht^ uit Infanterij, Kavallerij
en Artillerij zamengesteld. Ik had genoemden Majoor juist den Achtsten dezer naar Maastricht gezonden om
den Luitenant-Generaal DIBBETS van het innemen van Hasselt en onze behaalde vooi'deele}i kennis te geven,
hem tevens uit ie noodigen om den volgenden dag, den Negenden dezer, eenen uitval op Tongeren te doen.
De Generaal DAINE was reeds daags te voren, den Achtsten dezer, tot op Luik teruggetrokken. Het korps
onder zijn bevel schijnt zich toen bijna geheel ontbonden te hebben; weggcworpene wapenen cn militaire kleedhigstukken hadden den iveg en het veld bedekt, en de vlugtelingen doolden allerwege om; slechts een klein gedeelte
bereikte Luik. Ten gevolge van deze gebeurtenis heb ik besloten om op Leuven te naderen.

,jDc T'wecde Divisie zond ik daar om reeds heden van St. Truyen voorwaarts naar Thienen.
,JDe Derde Divisie bezet Si. Truyen.
.„De Eerste Divisie vereenigt zich weder te Diest.
„De Generaal CORT-HEYLIGERS bezet Hasselt.

„De Ligte Kavallerij, onder bevel van den Generaal BOREEL, staat tusschen St. Truyen en Thienen.
„De Brigade Zware Kavallerij, onder den Generaal POST,en de Batterijen Reserve-Artillerij bezetten Looz.
„Mijn Hoofdkwartier heb ik alhier te St. Triiyen gevestigd.
De Opperbevelhebber van het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE:*

Aangaande het bezetten van Hasselt door de Reserve-Divisie op den
Augustus en hetgeen
aldaar op den d.a.v. dag plaats greep, vinden wij in het Rapport van den Oud-Rijder, den toenmaligen
Kapitein Jhr. C. D. P. SINGENDONCK opgeteekend. „ . . . Des avonds van de 9= kreeg ik bevel om
met de geheele Batterij en de i® Brigade naar Zonhoven op te rukken.
„Nauwlijks aldaar aangekomen en geparkeerd, óf de order om den anderen ochtend om half 3 ure
naar Hasselt te vertrekken werd mij overhandigd. Den loi^en des ochtends om 5 ure kwam ik in deze

plaats aan, ontving bevel van den Generaal-Majoor TRIP, belast met het opperbeleid der dienst voor de
Artillerie te Velde, om al de op den vijand buitgemaakte krijgsbehoeften te verzamelen, op te laden en
naar Maastricht te doen vervoeren. Tevens om met den Generaal-Majoor, Direkteur der 5® Artillerie-Directie

— sedert 4 October 1830 voerde daarover de Oud-Rijder de Kolonel WILLEM JACOB
VERKOUTEREN het bevel, na 29 Juli 1831 als Generaal-Majoor — in briefwisseling te treden,

ten einde hetgene voor het tijdelijk versterken van Hasselt benoodigd mogt zijn te bekomen. Mijn verblijf
te Hasselt tot den 16® werd aan het uitvoeren der eerste order besteed, daar het tweede gedeelte kwam te

vervallen. De buitgemaakte krijgsbehoeften werden in verschillende transporten naar Maastricht vervoerd,
terwijl het laatste op 's Bosch werd gedirigeerd.

,,Den II® kreeg ik bevel eene sectie onder de bevelen van den 2® Luitenant SNOECK naar de
Lommelsche barrière te zenden, ten einde toegevoegd te worden aan de 2® Brigade."

Gaan we thans, alvorens den verderen opmarsch der overige Divisiën te volgen, in het kort na,

wat in het Belgische hoofdkwartier was voorgevallen, nadat het gros van het Schelde-Leger binnen
Leuven was teruggekeerd.
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E dag van 10 Augustus was door een gedeelte van het Leger
van de Schelde besteed om

Leuvens wallen te versterken en van

een veiligheidsbewapening te voorzien. Deze bestond uit 13 langs de
wallen verdeelde stukken vestinggeschut. Voor elke poort der stad was door het
detachement .,Sapeurs-Mineurs" een tamboer opgericht. Bij de Thienen'sche poort
stonden twee 18-, bij de Diester poort twee 12
De compagnie Vesting-Artillerie
N°. 8 was met de bediening van het geschut belast.
KONING LEOPOLD had na het inroepen der hulp van het Fransche Leger nog

niet alle hoop opgegeven op een vereeniging met het „Leger van de Maas" en daarom
den Minister van Binnenlandsche Zaken, tevens zijn Adjudant, den Kolonel C. DE

BROUCKÈRE, met een onbeperkte volmacht naar DAINE afgezonden om dezen
Generaal namens den KONING te bevelen, het Schelde-Leger te naderen tevens hem
bekend te maken, dat deze krijgsmacht den 10^^ Augustus naar Thienen zou rukken en

trachten de plaats te veroveren. De KONING was in dit besluit versterkt, toen hij in den

vroegen morgen van den
Augustus een omstandig verslag ontving omtrent de ver
richtingen en tegenspoeden van het „Leger van de Maas", en het hem dientengevolge
voorkwam, dat de eerst ontvangen berichten betreffende de geheele oplossing daarvan,
overdreven waren.

Voornoemd verslag werd in het Belgische hoofdkwartier overgebracht door den

meer genoemden Kapitein CAPIAUMONT, die in den nacht van lo op ii Augustus,
door slechts twee goed bereden Jagers van het 2® Regiment vergezeld, door de voor
posten der Nederlandsche troepen nabij Looz en Thienen wist te dringen. Hoewel hij bij
het aanbreken van den dag met zijne ruiters scherp door een lansier-patrouille werd

vervolgd, bereikte hij ongedeerd, maar uitgeput van vermoeienis en van honger, het
hoofdkwartier van zijn KONING en kon dezen met den toestand van DAINE's ,,Leger"
in kennis stellen.

Een woord van lof aan den kranigen Belgischen Cavalerie-Officier wegens zijn
schoone „kavalleristische Leistung", is hier zeker niet misplaatst.
Ten 10 ure in den voormiddag van 11 Augustus, neemt KONING LEOPOLD
het ,,Leger", in oogenschouw in de vlakte oostwaarts van Leuven, tusschen de straat
wegen naar Diest en Thienen, plaatst zich aan het hoofd dier macht en trekt tegen den
middag voort in de richting van laatstgenoemde plaats. De linkervleugel wordt uitgemaakt

door NIËLLON's Brigade, welke de order ontvangt om den Pellenberg te bezetten tot
waarneming der evengenoemde straatwegen en zich uit te breiden tot Lubbeek, een
dorp, gelegen op ongeveer anderhalf uur van Leuven tusschen de naar Thienen en
Diest voerende wegen.
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EN I ure nam. was aan de opdracht voldaan; doch tusschen 4 en 5 ure nam. werd een

nieuw bevel ontvangen om de stelling te verlaten en Lubbeek zelf te bezetten.
De hoofdmacht van het Belgische leger, namelijk de Brigades CLUMP en
COECKELBERGHE, de Cavalerie en 3 Compagnieën Veld-Artillerie, met de Brigade DE TESCAILLE
— versterkt door een Escadron Lansiers en de i'' Compagnie Veld-Artillerie ■— als voorhoede, is
intusschen voortgerukt over den weg naar Thienen en nadert het dorp Bautersem . . . .

De bewegingen van het Leger van de Schelde na den terugtocht op Leuven onderwerpt
Generaal KNOOP, op blz. 54, 55, 56 en 57 van zijn Studie
aan een strenge critiek.

Tiendaagscke Veldtocht in Augtistics

De goede regelen der krijgskunst, de meest gewone voorzichtigheid,

het eenvoudig gezond verstand, zoo ongeveer zegt de hooggeachte schrijver, schreven gebiedend voor,
om een ontmoeting met het overmachtige Nederlandsche Leger te vermijden en terug te trekken.
Het moest den strijd vermijden; liet moest tijd winnen; hei; moest het ©ogenblik afwachten, waarop
de komst van Frankrijk's strijdkrachten op het oorlogstooneel de kansen weer in het nadeel van
Holland zouden brengen. Dit deden echter de mannen, die toen de krijgsbewegingen van het Belgische
leger regelden, niet. Zij besluiten met dat leger bij Leuven stand te houden en slag te leveren:
wat meer is, zij besluiten op den ii^ien Augustus den overmachtigen vijand te gemoet te trekken.
Ondoordacht, onverstandig besluit, roept onze groote krijgsgeschiedkundige uit, dat alleen
daarom niet tot verderfelijke gevolgen heeft geleid, omdat men het maar ten halve uitvoerde en
tijdig de roekeloosheid van zulk een onderneming inzag!
Wordt door een man van gezag als Generaal KNOOP, het op 10 Augustus door KONING
LEOPOLD genomen besluit, als zeer gewaagd zijnde, veroordeeld; komt ook ons dat besluit, ofschoon

rekening houdende met de berichten, die bij het hoofdkwartier waren ingekomen — waarvan Generaal
KNOOP in zijn Studie echter niet gewaagt •— alsmede de wederzijdsche strijdkrachten in aanmerking
genomen, wel eenigszins bedenkelijk voor; daarentegen hebben Belgische schi'ijvers aan de door
KONING LEOPOLD genomen dispositiën hoogen lof toegezwaaid, Zoo lezen wij b. v. in de brieven
van Generaal RENARD: ,,La division de PEscaut sut néanmoins obtenir un résultat immense pour

l'époque. Par ses pointes sur Westerloo et sur Montaigu et par son attaque de front sur Bautersem,
elle retarda Ia marche de l'armée victorieuse assez longtemps pour permettre aux Francais d'arriver a
Bruxelles

"

Al zijn het stand houden en het daarop gevolgde voorwaarts gaan van het „Leger van de
Schelde" onder de gegeven omstandigheden eenigszins te verklaren, toch begingen de Belgische leger
hoofden een groote fout, door geen maatregelen te nemen tegen een omtrekking. Zij hadden moeten
begrijpen, zegt Generaal KNOOP terecht, dat hun veel sterkere vijand hen niet alleen in front aanvallen,
maar ook hunne flanken bedreigen zoude. Terwijl zij bij Leuven den vijand het hoofd boden, hadden
zij op grooten afstand langs de Dyle patrouilles ruiterij moeten uitzenden, ten einde omtrent 's vijands
bewegingen aan die zijde te worden onderricht. Tijdig gewaarschuwd zijnde aangaande 's vijands
handelingen, had het Belgische Leger nog op het juiste oogenblik tot den terugtocht kunnen overgaan.
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AN, niets van dat alles geschiedde. Het scheen alsof de Belgische staf-officieren alleen
oogen hadden voor hetgeen voorwaarts van Leuven voorviel; alsof het hen niet aanging,
wat op de flanken en in den rug plaats greep. Rekende men zoo stellig op de aankomst

van het Fransche Leger? Zoo ja — dan was het werkelijk onverschillig óf de wegen naar Brussel
tijdelijk waren afgesneden, maar eischten de regels der krijgskunst om in de eerste plaats voor de
veiligheid der flanken van het voorwaarts rukkende leger te zorgen.

Wij eindigen hiermede onze beschouwing en verplaatsen ons in gedachten weder bij de Divisiën,
die alle in den avond van lo Augustus hare marschbevelen voor den volgenden dag hadden
ontvangen.

r'
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ADAT het detachement Mineurs een den vorigen avond gemaakte verhakking
op den Leuvenschen straatweg had opgeruimd, verlaat de Eerste Divisie
te vier uur voorm. hare kwartieren en bivouacs, verzamelt zich bij Beeckevoort
en marcheert in drie colonnes naar St. Joris Winghe. Voorwaarts van deze plaats wordt
het bivouac betrokken en het Stafkwartier in de plaats zelve gevestigd.

Het gros der voorposten, waarbij ook de 2*= Sectie der Rechter halve-Rijdende
Batterij N". 4 is gevoegd, neemt stelling bij de ,,Drie Haringen". Aangezien het dorp
St. Joris Winghe den vorigen nacht door voorbijtrekkende vijandelijke afdeelingen was
geplunderd, werden naar alle richtingen detachementen op requisitie uitgezonden.
De afdeeling, die op Lubbeek was gedirigeerd, wordt teruggedreven door de Brigade
NIËLLON, daarheen in opmarsch, welke troepenmacht, na het teruggaan der tegenpartij
in oostelijke richting, de voorposten in het gezicht der vijandelijke schildwachten
linie uitzet.

De HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR ontving in den laten avond van den

iQdcn Augustus het bevel tot de voorgenomen omtrekking op den 12^^", met last den
geheelen bagage-trein te Thienen achter te laten.
De Divisie staat in den morgen van 11 Augustus op het vastgestelde uur buiten

de Hougard'sche poort te Thienen, tot den afmarsch gereed. Nog alvorens de voorhoede
zich in beweging stelt, meldt zich de Generaal BOREEL met de Lichte Ruiterij en de
daarbij behoorende Linker halve-Batterij N"*. 4 bij den Divisie-Commandant.
De gezamenlijke macht van den HERTOG bestaat thans uit 2 compagnieën Vrijwillige
Jagers, 10 bataljons, 7 escadrons en 20 stukken geschut, totaal volgens Generaal
KNOOP; ,,± 10000 man, met 1200 ruiters en 20 vuurmonden."

Reeds op den middag is de Divisie Leuven in Zuidelijke richting genaderd.
De I® Brigade, waarbij de Rijdende Batterij N°. i en het Reserve-Park der Divisie,
bezet deels de dorpen Hamme en Nodebais, en wordt tusschen deze beiden gebivouackeerd;
de Rijdende Artillerie en het Reserve-Park komen te Hamme; een detachement,
waarbij de Sectie van den i® Luitenant G. F. S. HUGUENIN van voornoemde
Batterij, wordt opgesteld aan het vereenigingspunt van de straatwegen Wavre-Leuven
en Namen-Leuven.

De Bricrade hoort in den avond het geweervuur te Bautersem en ontvangt
O

ö

tijding dat de Franschen Namen zijn binnengerukt.

Het gros der 2" Brigade bezet het dorp Netene, schuift hare voorposten vooruit
tot St. Joris Weert, Sint Aagtenrode en verzekert zich van de naastbij gelegen overgangen

van de Dyle, De Brigade Lichte Cavalerie met de Linker halve-Batterij N°. 4
bivouackeert nabij Bossut, elf kilometers ten Zuiden van Leuven.
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EN in den namiddag op requisitie uitgezonden detachement van de i8® Afdeeüng stuitte
bij St. Joris Weert op eenige ,,gardes civiques", wier sterkte wegens het boschachtige
terrein met geene mogelijkheid viel te berekenen. Vermoedelijk was deze niet groot,
aangezien de gardes na een kort vuurgevecht, in het bosch van Meerdael verdwenen. 'Of deze in
den avond van den
Augustus het Belgische hoofdkwartier met de dreigende omtrekking in
kennis hebben gesteld, is ons niet gelukt vast te stellen. Zeker is het evenwel — vergelijk blz. 162 —
dat er van die zijde niets werd gedaan om die poging te verhinderen.
Bij onze nadering waren de inwoners van St. Joris Weert, wien onze troepen waren afge
schilderd als echte kannibalen, zich kenmerkende door roof, plundering, geweld, brand en moord,
in het zooeven genoemde bosch gevlucht. Zij kwamen daar in een zeer gevaarlijken toestand,
aangezien zij tusschen twee vuren geraakten en de kogels van vrienden en vijanden over hunne
hoofden floten. Toen de .^vriende-ti' zich ten slotte verwijderden, wachtten zij in doodsangst af, wat
zoude gebeuren, nu zij aan hunne ^^vijandei^' waren overgeleverd. Dan, wat geschiedde eenige
oogenblikken later? Ouden en zwakken door onze soldaten gesteund, waarvan eenigen de kinderen
op den arm droegen, door het jongere gedeelte der bevolking gevolgd, zag men geheel gerustgesteld
naar het dorp terugkeeren. Enkele oogenblikken waren voldoende geweest om vrede en vriendschap
te sluiten.

Verschijnen onze Hollandsche soldaten door het voorgevallene in een gunstig licht,
ook de Belgische dorpsbewoners gaven bewijzen van hun goed hart, daar zij thans veel meer
wilden geven, dan op het bivouac verlangd werd; van hun goede gezindheid werd echter geen
gebruik gemaakt.

Inmiddels was het ook bij het Stafkwartier der Divisie bekend geworden, dat het Fransche leger
de grenzen was overgetrokken. Diezelfde tijding had mede het Hoofdkwartier te Thienen bereikt,
waar de beide PRINSEN logeerden in het hotel „du Plat d'étain".
Het was naar aanleiding daarvan, dat alvorens de troepen der Tweede Divisie in hunne bivouacs
rukten, men den PRINS VAN ORANJE, slechts van een rijknecht vergezeld, zag verschijnen. Dwars
over velden, heggen en slooten kwam Z. K. H. aangerend, om den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR

zijne instructiên te geven, voor het geval de troepen van eene mogendheid, waarmede wij niet in
oorlog waren, zich den volgenden dag, gedurende de operatiën mochten vertoonen.
Terwijl de Opperbevelhebber zich te Bossut met den HERTOG en diens Chef van den Staf

Majoor VON GAGERN onderhoudt, hoort men kanonvuur in Noord-Oostelijke richting. Het Belgische
leger of een gedeelte daarvan moet dus tot het offensief zijn overgegaan, terwijl toch de Divisie MEIJER,
die waarschijnlijk nu slaags is, nog niet ter aangewezen plaats kan zijn. Spoorslags rijdt de PRINS
VAN ORANJE naar Thienen terug, en ontvangt aldaar bij monde van den Luitenant-Kolonel A. F.
J. F. J. VAN OMPHAL, Adjudant des Konings, de officiëele tijding omtrent het aanrukken der Fransche
troepen, tevens mededeeling omtrent de gedragslijn, welke ZIJNE MAJESTEIT voor het leger wenschte
in acht te nemen.
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A het vertrek van den PRINS begeeft zich de HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR,
vergezeld van de Majoors VON GAGERN en RAMAER en den Kapitein-Ingenieur

VAN LELYVELD, op verkenning naar de overgangen van de Dyle en geeft hier de
noodige orders tot herstel en versterking daarvan, ten einde den overgang van de Artillerie
te verzekeren.

„Met den chef van den staf en den Kapitein van de Genie" — zegt Majoor RAMAER in zijn ^^Relaas" —
heb ik den weg en de bruggen, die over de Dyle liggen, gaan opnemen; dien nacht zijn de bruggen zoowel
als de weg hersteld, zoodanig, dat men zonder vrees met de Artillerie konde passeeren."

Zien wij nu wat bij de Derde Divisie was voorgevallen.

Aangaande de gebeurtenissen bij deze Divisie op den
LÖBEN SELS in zijne ^^Herinnermgetf \

verhaalt Generaal-Majoor VAN

„Den II'''" zeer vroegtijdig — reeds ten 4 ure v.m. verzamelden zich de troepen westwaarts van
St. Truyen en marcheerden een uur later af, het i« Bataljon der 3' Afdeeling Noordhollandsche Schutterij
ter plaatse achterlatende — gingen wij op marsch naar Tirlemont (Thienen). De PRINS VAN ORANJE,
aan het hoofd van deszelfs staf Tirlemont naderende, was men zeer nieuwsgierig, hoe zich de inwooners
zouden vertoonen: dan hier evenmin als elders werd eenige betuiging ten onzen voordeele vernomen.

campagne, den vorigen dag verbrand, was nog rokende. Op het Raadhuis was geen regeringslid te
vinden, en werd de post van Burgemeester door een vrijwillig opgekomen burger waargenomen.
„De Generaal TRIP bij eenen Heer v. D. BOSSCHE afgestapt zijnde, besloten wij na te vergeefs
een goed onderkomen beproefd te hebben, aldaar ook te verblijven, hetwelk ons dan ook geenszins berouwde.
Behalve dat onze huiswaard betrekkelijk zijne gevoelens een oprechte Belg was, en op eene bescheidene
wijze zulks ook niet verborg, zoo deed hij al wat in zijn vermogen was ons met voorkomende beleefdheid
te ontvangen. Hij was de eerste, die ons 's avonds de komst meldde der Franschen.

„Inmiddels werd er op order gegeven, dat den volgenden dag aan den vijand zoude worden slag
geleverd; 'savonds had eene kleine schermutseling plaats tusschen Belgische Vrijwilligers en onze Jagers,
waarbij men behalve eenige gekwetsten het verlies te betreuren had van den Lt. Kolonel VAN VALKENBURG.

Van eenige vrij oogenblikken maakte ik gebruik om een brief aan mijne zusters te schrijven. Vol verwachting
over den volgenden dag zijnde, konde deze voor mij de laatste zijn en wilde ik hun dus het vaarwel
toeroepen."

Tot zoover Generaal VAN LÖBEN SELS. Aangezien de Oud-Rijder omtrent het gebeurde
in den avond van 11 Augustus, waarvan de ontruiming van het dorp Bautersem en het innemen eener
meer achterwaartsche stelling door onze troepen de gevolgen waren, slechts met enkele woorden
melding maakt, moeten wij bij dit gevechtsmoment der Derde Divisie een oogenblik stilstaan.
Met de drie bij genoemde Divisie behoorende Vrijwillige Jagerkorpsen in de voorhoede, bereikte
de Divisie ten een ure in den namiddag de stad Thienen. Hier werd aan de troepen een half uur
rust gegeven, waaraan groote behoefte bestond. Daarna rukte de i® Brigade, waaraan de Rechter

halve-Batterij N°. 8" was toegevoegd, verder westwaarts — de 2" Brigade met de nieuw toegevoegde
escadrons Lansiers en de Linker halve-Batterij N°. S"* bleven te Thienen — om te Bautersem en

omliggende dorpen te worden ondergebracht, tevens gedeeltelijk in den voorpostendienst te voorzien.
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ET Stafkwartier der Brigade met de beide daartoe behoorende Friesche en Groningsche
Schutter-Bataljons en een Sectie der halve-Batterij N°. 8^ zouden te Cumptich, de beide
Bataljons der 13*' Afdeeling te Roosbeeck bivouackeeren, terwijl het Reserve bataljon der
S" Afdeeling, waarbij een Sectie Artillerie onder de bevelen van den 2" Luitenant V. M. T. Baron
BENTINCK TOT NIJENHUIS was gevoegd, Bautersem bezetten en met de Jagerkorpsen de voor
posten geven zou. Tot dekking der flanken worden twee detachementen aangewezen, ieder di 200
man sterk, met Neerbutsel en Vertryck als bestemming.
Nog bevindt zich het gros der Brigade oostwaarts van Bautersem, toen eerst enkele, later
meerdere geweerschoten in de richting der reeds uitgezette postenlinie worden gehoord en een sterke
vijandelijke macht uit de richting van Leuven nadert.

Het was de voorhoede der hoofdmacht van het Belgische leger, welke in de richting van
Thienen oprukte en waarvan de spits even voorbij Lovenjoul op Nederlandsche patrouilles was gestuit.
Met deze troepen waren de eerste nog vér verwijderd klinkende geweerschoten gewisseld.
Weldra ontwikkelt de Belgische voorhoede een uitgebreide tirailleur-linie, waar tegenover van
onze zijde de drie Vrijwillige Jager-Compagnieën, onder bevel van den Luitenant-Kolonel VAN
VALKENBURG, worden uitgezwermd; de Leidsche Jagers ten noorden, de Noordhollandsche en de
Groninger Jagers zuidwaarts van den straatweg. De Luitenant DYSERINCK DEKKER marcheert

met zijn peloton af om den hollen weg noordwaarts van Bautersem te bezetten. Het Flank-Bataljon
van de 13"= Afdeeling bezet laatstgenoemde plaats; het Reserve-Bataljon der S''- en het 2® Bataljon der
13® Afdeeling nemen voorloopig stelling, respectievelijk zijwaarts daarvan in de richting van Vertryck
en voorwaarts van Roosbeeck, terwijl Luitenant Baron BENTINCK met zijne Sectie nabij de tirailleur-linie
van het 2" Bataljon in batterij komt.

In de ingenomen positiën wordt de aanval des vijands afgewacht.

Feitelijk verkeerde hier de Divisie van Generaal MEIJER in hetzelfde geval als in den namiddag
van den 7^®° bij Kermpt, Zij had geen order om aan te vallen; ze moest zich slechts tot

de verdediging bepalen, slechts zooveel troepen in gevecht brengen als hoog noodzakelijk zoude
blijken

Langs beide zijden van Bautersem daalt de vijandelijke tirailleur-linie, gevolgd door gesloten
afdeelingen, waarachter nog Cavalerie, voornamelijk Lansiers, worden waargenomen, van het westwaarts
van voornoemde plaats gelegen, golvende en domineerende terrein af.

In geestdrift ontbrand door de tegenwoordigheid van hunnen VORST, rukken de troepen,
ofschoon door het vuur der Jagers reeds verliezen lijdende, moedig voort. KONING LEOPOLD

bevindt zich in de eerste linie bij zijne steeds nader rukkende bataljons, welker verliezen allengs
vermeerderen. Aan zijne zijde wordt de Minister dHANE door een geweerkogel in de dij getroffen.
Als daarop het gevolg des KONINGS aan Z. M. dringend verzoekt zich niet te zeer bloot te stellen,
antwoordt de VORST:
moet toch dien jongen soldaten het voorbeeld geven!'' — en blijft bij zijne
voorwaarts schrijdende afdeelingen.
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ERD de aanval des vijands met veel stoutmoedigheid ondernomen, ook de
verdediging was zeer hardnekkig. Evenals bij Kermpt was de dappere
Kolonel STOECKER met zijn onvermoeibaren Adjudant Jhr. MOCK ook
nu weder op de gevaarlijkste punten te vinden. De Luitenant-Kolonel VAN VALKENBURG
is — wellicht een weinig roekeloos voor een aanvoerder — steeds onder de voorsten en
wakkert zijne tirailleurs door zijn voorbeeld van kalmen moed aan. Helaas, hem treffen
bijna gelijktijdig twee kogels, een in de hals en een in de dij: hij sterft den heldendood
voor 't Vaderland.

Niettegenstaande de groote dapperheid, waarmede de Jagers strijden, winnen de
Belgen veld. Luitenant DEKKER, op het punt van te worden afgesneden, weet nog
bijtijds zijn troep door een tegenaanval lucht te verschaffen, en kan zich nog met zijn

peloton bij zijn compagnie aansluiten. Meer en meer dringt de vijand voorwaarts.
Het Flank-Bataljon van de 13® Afdeeling moet het dorp Bautersem ontruimen; ook het

2® Bataljon van die Afdeeling kan den aandrang niet weerstaan, evenmin een Bataljon
van de 8® Afdeeling: redenen genoeg om den Kolonel STOECKER tot den terugtocht
te doen besluiten. Zulks was te meer gewettigd, aangezien een vijandelijke batterij
zuidwaarts van Bautersem was opgereden, en den terugtochtsweg onzer troepen onder
vuur begon te nemen.

Het woeste opdringen der vijandelijke colonne uit Bautersem — een Bataljon van
het 12® Regiment, de voltigeur-compagnie van het 3® Bataljon van het 7® Regiment
en de Brusselsche „Chasseurs DE CHASTELER" — had zonder den bijstand van de
Sectie BENTINCK, tot noodlottige gevolgen kunnen leiden. De Sectie was reeds in
hare aanvankelijke positie aan het vijandelijk vuur blootgesteld geweest, waardoor
twee kanonniers en een paard werden gewond; dientengevolge had zij een nieuwe

stelling achterwaarts ingenomen, ten Oosten van den uitgang naar Cumptich. Te vergeefs
trachtten de beide vuurmonden uit deze positie het dorp Bautersem in brand te schieten.

Zij openen nu het vuur op de vijandelijke storm-colonne. Reeds de eerste granaat doet
een vreeselijke uitwerking. Spoedig vallen er meer in de aaneengesloten massa. De

Belgen komen tot staan; het krijgsgeschreeuw „en avant", dat steeds heeft weerklonken,
verstomt; de vijand ziet van een verdere vervolging af en de Nederlandsche troepen
kunnen ongehinderd den terugtocht op Cumptich voortzetten.

Terwijl de beide andere stukken der Batterij N°. 8^ achter het dorp in reserve
waren o-ebleven, handhaafde de Sectie BENTINCK steeds hare positie vóór laatstgenoemde
ö

'

plaats. Twee manschappen waren reeds gewond, evenzoo een trekpaard; een rijpaard
was gedood. In het geheel vuurde deze Sectie uit den 6
O

^ kogel- en 5 blikkedoos-

schoten, en uit den houwitser ^ granaten (waarvan 4
brandsas) en 4 kartetsen.
De voorhoede bezette een stelling achter de Velpe en het dorp Roosbeeck.
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OG zij vermeld, dat het kanonvuur onzer artillerie de oorzaak werd eener paniek onder
de „garde civique" van Bergen, welke juist op dit oogenblik het dorp Bautersem als
versterking was binnengerukt. Trots de pogingen van hun chef, den Majoor LATEUR

en niettegenstaande Kolonel PLETINCKX hen door zijne drie escadrons Lansiers — het 4® had
KONING LEOPOLD tot escorte verstrekt en was mede naar Leuven teruggegaan — door lansslagen tot

vooruitgaan trachtte te dwingen, weken de „gardes" in volslagen verwarring naar Leuven.
Bautersem bleef des nachts door de Belgen bezet, die hunne voorposten tot nabij Roosbeeck
vooruitschoven.

Een Bataljon van het 12® Regiment van linie bezette het dorp; de beide andere bivouackeerden
verder westwaarts; het 3® Bataljon van het 7® Regiment van linie nam stelling aan den oostelijken

uitgang, nabij de brug over de Velpe. Zooals men zich herinneren zal, behoorden deze troepen tot de
Brigade DE l'ESCAILLE.
Van de Brigade CLUMP nam het 4® Regiment van linie stelling rechts voomaarts van Groote

Heyde. Op belangrijken afstand achter het x® Regiment van linie bivouackeerde het i® Regiment Lansiers,
terwijl het i® Regiment Jagers te paard nabij Leuven zuidwaarts van den straatweg Leuven—Diest
overnachtte. Waar zich op voornoemd tijdstip het i® Bataljon „Tirailleurs de 1'Escaut" bevond, dat
later aan den strijd deel nam, kwamen wij niet te weten.
De I® Compagnie Veld-Artillerie behield hare stelling. Van de 3® Compagnie Veld-Artillerie,

waarvan zooals wij mededeelden twee stukken aan de Brigade NIÊLLON waren toegevoegd, werden de
vier overige geplaatst bij de door het 7® Regiment van linie bezette brug en gericht op Roosbeeck.
De 9® Compagnie Veld-Artillerie bleef in colonne met stukken op den straatweg naar Thienen, het
hoofd ter hoogte van Witterbeek. De helft der 10® Compagnie — de andere helft was naar Lier

gedetacheerd — stond in gelijke formatie achter de 9® Compagnie ter hoogte van Lovenjoul. De Bataljons
„gardes civiques" overnachtten van 11 op 12 Augustus waarschijnlijk te Leuven.
Volgens officieele opgaven bedroegen de verliezen aan Nederlandsche zijde: i hoofdofficier, 15
man gesneuveld, 2 officieren en 97 man gewond. De verliezen der Belgen zijn niet met juistheid
bekend. Wel moeten deze groot zijn geweest; verschillende Belgische bronnen vermelden, dat alleen
het 12® Regiment van linie 250 man aan gesneuvelden en gekwetsten telde.

Volgens het ^^Beknopt Overzichf van Kolonel LIST, verliet de Reserve op den 11^^" Augustus
ten vijf ure voorm. hare bivouacs en vereenigde zich te Houpertingen met de Zware Cavalerie; van hier
zetten de troepen den marsch voort tot Orsmael en Gutsenhoven, alwaar gebivouackeerd werd. De
Luitenant-Kolonel H. M, STEENBERGHE gaf hier het commando over aan den Luitenant-Kolonel
P. R. FALTER.

Het Reserve-park marcheerde van Hasselt door St. Truyen en betrok een bivouac rechts van
den weg naar Thienen, niet ver van het dorp Orsmael.
Het Groote Reserve-Park keerde onder bedekking naar Eindhoven terug.
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LLERWEGEN door gevechtsvoorposten gedekt wachtten de Divisiën verdere bevelen.
Nog in denzelfden avond werden deze uit het Hoofdkwartier te Thienen ontvangen.
Ook zond de Opperbevelhebber van daar aan den KONING het volgende
legerbericht:
yyHoofdkwartier Thienen. 11 Augustus iSji.

/leó de eer aan Uwe MAJESTEIT te berigten, dat ik heden mijn Hoofdkwartier te Thienen heb
gevestigd, welke plaats door de Tweede Brigade Derde Divisie bezet is. De Eerste Brigade Derde Divisie
bezet Cumptich, en heeft eene sterke voorhoede te Bautersem.

„De Tweede Divisie staat te Bossut e7i omstreken, en hotidt het oog op de straatwegen van Namen en
van Wavre naar Leuven,

Eerste Divisie staat op mijneti regtervleugel, en bezet St. Joris Winghe en omstreken. Deze ver-

eeniging van de krachten des legers heeft tot oogmerk om morgen eenen aanval op Leuven te beproeven.
„In het dorp Bautersem is de voorhoede met den vijand hajidgemeeyi geiveest. Het gevecht was op zich
zelf 7iiet veel beduidend-, doch het deed ons het verlies betreuren van den Luitenant-Kolonel VALKENBURG,
die de Gronmgsche Jagers kommandeerde,

„Hij stierf aldaar eenen roemrijken dood.
De Opperbevelhebber van het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE."
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ET oogenblik der beslissing nadert. ORANJE zal trachten het
nog strijdbare deel van het Belgische Leger in te sluiten en tot
de overgave te dwingen. Persoonlijk voert hij zijne Bataljons den
vijand te gemoet, ten einde aan Europa het overtuigend bewijs te leveren,
dat de bewoners van Noord-Nederland niet de minderen zijn geworden
van die der Zuidelijke gewesten. Gaan wij na welke dispositien door
Z. K. H. ter bereiking van het beoogde doel waren genomen.
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EEDS zagen wij de Divisie SAKSEN-WEIMAR aanwijzen om de beide rechtstreeks

IM^I naar Brussel leidende wegen te bezetten, en voorts om aan den vijand den terugtocht
langs den weg Leuven-Mechelen af te snijden. Deze laatste taak zou echter in hoofdzaak
aan de Eerste Divisie toevallen. De door deze legerafdeeling ontvangen orders luidden:
„De Eerste Divisie zal zich morgen den
Augustus bij het aanbreken van den dag langs den
straatweg op marsch begeven naar Leuven. Wanneer de vijand binnen Leuven terugtrekt, dan zal de
2" Brigade met '/s Batterij en één Escadron Lansiers rechts worden gedetacheerd, ten einde bij de brug
van St. Adrien de Dyle en vervolgens het kanaal over te trekken, voorts over Herent op den sti-aatweg
van Leuven-Mechelen te deboucheeren, Leuven over de hoogten aan hare rechterzijde te naderen en zich
in verbinding te stellen met de troepen van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR, welke de stad van
den tegenovergestelden kant zullen omtrekken en zich meester maken van den IJzeren Berg. Daarom moet
de 2*^ Brigade, zoodra de Divisie in beweging komt, zich op den rechtervleugel ophouden, waarna in
verschillende colonnes wordt gemarcheerd of wel gedeploiëerd. Wanneer de Divisie gedurende den marsch

wordt aangevallen, dan moet zij tijdig een voordeelige stelling innemen, hevigen tegenstand bieden en zelf
den vijand krachtig aanvallen. Men moet het tirailleurvuur, ook dat in Unie vermijden; daarentegen den
vijand in colonne en met de bajonet tegengaan. De Brigade zal zich over den Pellenberg links in
gemeenschap trachten te stellen met de 3® Divisie en deze zoo noodig ondersteunen.

„De colonne van den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR zal zich morgen den
bij het
aanbreken van den dag op marsch begeven, de Dyle bij St. Joris Weert overtrekken en trachten over Neerijssche
bij Leefdacl of Bcrthem den straatweg van Tervueren te bereiken; vervolgens dien weg volgen in de richting
van Leuven en ter hoogte van Berthem een Brigade links afzenden in de richting van Velthem ten einde
den straatweg van Brussel te bereiken, en den IJzeren Berg gelijktijdig van twee zijden aan te vallen.
De omstandigheden zullen beslissen of het voordeeliger zal zijn om de Brigade niet te scheiden, en
den straatweg naar Brussel met de geheele Divisie te bezetten, om van daar uit krachtig tegen den
vijand op te treden. De mineurs en de sappeurs van alle afdeelingen marcheeren aan het hoofd der
colonnes; de artillerie zal de troepenmassa's beschieten, welke bij de minste verwarring door de Cavalerie
worden gechargeerd.

„De Derde Divisie zal morgen ten 5 ure v.m. hare 2= Brigade buiten de stad (Thienen) op
den straatweg naar Leuven met de colonne van den Generaal POST vereenigen en laten marcheeren
naar Cumptich om bij de Brigade aan te sluiten. De voorhoede dezer colonne zal worden samengesteld
uit de Jagerkorpsen, uit twee bataljons Infanterie, twee eskadrons Lansiers en de Batterij N°. 8. Deze
colonne rukt langzaam naar Leuven op, zonder zich eenigszins levendig met den vijand m te laten, doch
aan onze andere colonnes tijd te geven om hem te omtrekken. Wanneer de vijand in de stad terugtrekt,

wordt hij door de 3® Divisie vervolgd, die hem met granaten overstelpt om hem in wanorde te brengen.
„De reserve van den Generaal POST zal zich morgen ten 3 ure v.m. in beweging stellen, te Thienen
bij de 3« Divisie aansluiten en de achterhoede van laatstgenoemde volgen, het i' bataljon der Zuidhollandsche Schutterij achterlatende ter bewaking van Thienen. De artillerie der colonne van Generaal POST
komt na aankomst te Thienen onder de bevelen van den Commandant der Artillerie van het Leger te

Velde. Zijne cavalerie zal gelegenheid zoeken om den vijand overhoop te werpen, zoodra het terrein en
dé omstandigheden het zullen toelaten.

„Z. K. H. zal zich gedurende den strijd bij het hoofd der 3^ Divisie ophouden."
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IT de gegeven dispositiën blijkt genoegzaam, dat de Opperbevelhebber zich voorbereidde
op een ernstigen strijd. De toevoeging der Brigade Kurassiers en der Reserve-Batterijen
aan de Derde Divisie, welke den marsch dezer moesten volgen, bewijst, dat de voornaamste

stoot door laatstgenoemde Divisie moest worden toegebracht.
De door de Eerste Divisie ontvangen orders doen ons zien, dat hare beide Brigades, bij
terugtrekken des vijands, zich in tegenovergestelde richtingen moesten bewegen. Deze Divisie, zoo
mede de Divisie SAKSEN-WEIMAR moesten eerst een voldoenden voorsprong verkrijgen: vandaar
de order aan de Derde Divisie om langzaam tegen Leuven op te rukken.
Nog was de aarde in nachtelijk duister gehuld, toen bereids op onze bivouacs allerwegen
bedrijvigheid heerschte. Reeds vóór het aanbreken der eerste grauwe morgenschemering kwamen de
Divisiën VAN GEEN en MEIJER, de Ruiterij en de Reserve Artillerie onder de wapenen en begaven

zich naar de hun aangewezen verzamelplaatsen.
„Ik tuurde" — schrijft de Oud-Rijder J. C. VAN RIJNEVELD in zijn gedurende den Tiendaagschen Veldtocht gehouden Dagboek — „naar den horizont, om te zien hoe de zon zich vertoonde....
Zij was in nevelen gehuld en voorspelde ons, in hare klimmende vaart, een graauwen somberen dag

"

Op het voornoemde tijdstip had de Eerste Divisie den marsch reeds begonnen. De voorhoede
was samengesteld uit de Jagers van VAN DAM, het 2" Bataljon Jagers, de 8® Compagnie Lansiers en
de halve-Battenj Rijdende Artillerie N®. 4, onder aanvoering van den Oud-Rijder den Luitenant-

Kolonel A. R. W. GEY, wien, zooals wij reeds vroeger mededeelden, op 12 Augustus door Generaal
VAN GEEN het commando daarover was opgedragen (zie biz. 91). Omstreeks drie uur nam. was zij

afgemarcheerd met de Vrijwillige Jagers als linkerflankdekking; een uur later volgde de geheele Divisie
met de 2® Brigade aan het hoofd. Reeds spoedig stuitte men op de vijandelijke voorposten, behoorende
tot het 9® Regiment van linie. Deze boden krachtigen weerstand, doch in de minderheid zijnde, moesten

zij voor het juist afgegeven vuur der Jagers wijken, waardoor een groot aantal vijandelijke officieren,
onderofficieren en minderen werden gedood, gewond of gevangen gemaakt. De Majoor VAN DAM,
steeds in voorste linie en zelf het geweer hanteerende, vuurde zijne Jagers door zijn voorbeeld aan.
De felle tegenstand, welke zijn voorhoede ondervindt, doet Generaal VAN GEEN besluiten om
haar te versterken. Door Lubbeek van twee zijden aan te vallen, wil de Divisie-Commandant den
Generaal NIËLLON noodzaken zijne stelling te verlaten. De niet aan de voorhoede toegevoegde

compagnieën der colonne VAN HEERDT, de beschikbare Lansiers, de Rechter halve-Batterij Rijdende
Artillerie N®. 4 en het i® Bataljon Grenadiers moeten zoo noodig in tweede linie den aanval ondersteunen.
Nauw hebben de colonnes zich echter in beweging gesteld of een dichte nevel verbergt het voorgelegen

terrein voor het oog en hult vriend en vijand in een ondoordringbaren sluier. Kolonel Baron VAN HEERDT
schrijdt nog steeds met zijn colonne behoedzaam voorwaarts: de meer achterwaarts volgende troepen
daarentegen houden halt. De Lansiers en de Rijdende Artillerie stellen zich ter hoogte van het dorp
Lubbeek links van den weg in bataille, en wachten het optrekken van den zwaren mist af.
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ET verliezen van het verband had bijna noodlottige gevolgen na zich gesleept,
aangezien de Rijdende Artillerie, niet vermoedende dat de voorhoede zoover

was voortgerukt en alzoo de Groninger Studenten bij het eenigszins optrekken
van den nevel voor vijanden aanziende, eenige kartetschoten op hen loste. Gelukkig
. werd de dwaling spoedig door de Artillerie ingezien, zoodat het ongeval zonder ernstige
gevolgen afliep: twee Studenten, CRAMER VAN BAUMBAUER en ROESSEMGH
werden gewond, ofschoon niet gevaarlijk.
Inmiddels wordt het gevecht in het halfduister voortgezet. Niettegenstaande de
nevel behouden de onzen het goede richtingspunt en bereiken Lubbeek. Het dorp
is spoedig genomen, waarbij zich de Jagers (van het leger) bijzonder onderscheiden.

" Generaal NIËLLON, bij het verschijnen der Nederlandsche voorhoede onmiddellijk uit
Lubbeek ter verkenning uitgereden, doch tengevolge van den mist verdwaald,zou gedurende
het geschetste gevechtsmoment bijna door onze Lansiers gevangen zijn genomen, ware
hij niet nog tijdig door zijn geleide Jagers te paard ontzet. Bij zijne troepen teruggekeerd

'zijnde — de tirailleurs van het 2" Regiment Belgische Jagers te voet hadden intusschen
krachtig den strijd tegen de Jagers van VAN DAM aangebonden —,ontvangt NIÊLLON
de order om óp Leuven terug te trekken. Dientengevolge gelast de Belgische BrigadeCommandant aan de Jagers om het gevecht af te breken. Zijne Artillerie, slechts uit

ééne slecht aangevoerde sectie der 3® Compagnie Veld-Artillerie bestaande, zendt hij
in galop terug naar den Pellenberg, met de opdracht om daar stelling te nemen en

eene omtrekking van zijn rechtervleugel te beletten. De twee Bataljons van het

■i 2® Jagers te voet en het 3® Bataljon van het 9® Regiment van linie trekken daarop in
goede orde in dezelfde positie terug, onze voorhoede op een afstand houdende. Het
^ I® en 2® Bataljon van het 9® Regiment van linie bevonden zich op dat oogenblik het
dichtst bij Lubbeek op den Bollenberg.

Middelerwijl was de Commandant onzer Voorhoede, de Luitenant-Kolonel GEY,
vergezeld van den Kolonel CLEERENS en den Majoor GALL, met de aan de voorhoede
. toegevoegde compagnie Lansiers van den Ritmeester J.J. W. VAN DE WALL en de Rechter
halve-Batterij-VAN DER OUDERMEULEN, in draf door Lubbeek gerukt, zoodra dit
- dorp door de colonne VAN HEERDT van vijanden was gezuiverd, en vervolgens naar
den Bollenberg gemarcheerd.

Zoodra GEY de hoogte bereikt, erkent zijn snelle en juiste blik den hachelijken
toestand der beide achtergebleven Bataljons van het Belgische 9® van linie. Onmiddellijk

doet hij het vuur der Artillerie op hen richten, terwijl hij den Majoor GALL terugzendt,
om versterking van Cavalerie te vragen. Deze keert spoedig weer met de Compagnie
f- Lansiers van den Ritmeester J. VAN FORREEST, op den voet gevolgd door de

nog beschikbare Lansiers van den Majoor DE BELLEFROID.
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P dit oogenblik heeft onze Artillerie den vijand reeds gevoelig geschokt. Snel
opvolgende schoten hebben geheele rijen vijandelijke tirailleurs weggemaaid. Nu is
het de beurt aan de Cavalerie om in te grijpen. Terecht voor een ruiteraanval
beducht, trachten de Belgen zich daartegen door den toenmaals gebruikelijken maatregel, het formeeren
van een carré, te beveiligen. Als onze Cavalerie met den Luitenant-Kolonel GEY, de Majoors /
GALL en DE BELLEFROID aan het hoofd zich voor de charge gereed maakt, heeft de Artillerie
reeds het weerstandsvermogen van den vijand geknakt. Lans en sabel doen weldra het hunne,

ƒ
•

"fl

om van de Belgische bataljons een verwarden hoop vluchte
lingen te maken. Twee officieren en omstreeks tachtig
minderen zijn de zegeteekenen van den welgelukten aanval,
waarbij zich de ons reeds bekende 2^" Luitenant Baron VAN
VOORST TOT VOORST, de Wachtmeesters BOREEL DE

MAUREGNAULT (reeds vroeger door ons genoemd) en
VAN ROYEN bijzonder onderscheidden.
De dappere GEY brak zijn sabel op den schedel van

een Belg, die ,,a bout portant" op hem meende te schieten,
doch wiens geweer weigerde.
Dat een gedeelte der voornoemde bataljons ontkwam,
hadden de Belgen te danken aan de houding van het

2^" Regiment Jagers, dat door Generaal NIÉLLON bestemd
E. VAN DER OUDERMEULEN,

werd om de vluchtelingen te dekken.

Luitenant-Kolonel der dienstdoende Schutterij.

Inmiddels is de Infanterie der 2"^ Brigade met de

Veld-Batterij N°. 6"" in de richting van den Pellenberg opgerukt, terwijl de 2° Brigade mede zuidwaarts
van den straatweg naar Diest begint aan te houden. Op dat oogenblik ontdekt Generaal DE FAVAUGE
op zijn linkerflank in de vlakte aan den voet van den Pellenberg aanzienlijke troepenmassa's, die in de
richting van Leuven marcheeren. Aangezien het weder nog niet helder genoeg is om vriend en vijand
van elkaar te onderscheiden, zendt Generaal DE FAVAUGE zijn Adjudant, den Kapitein SUTHERLAND
en den Kapitein D. BLANKENHEYM der Zuidhollandsche Schutterij op verkenning uit. Deze brengen
weldra het bericht, dat de waargenomen troepen tot de Derde Divisie behooren.
Alvorens den Luitenant-Kolonel GEY met zijne Lansiers en Rijders verder te volgen, zullen
wij voor het goed verband der zaken eerst nagaan, wat er tot op dit tijdstip door de Derde
Divisie was verricht.

Hoewel de Divisie MEIJER eerst veel later in gevecht moest komen dan de overige troepen,
was ook voor haar de nacht kort geweest. Reeds vóór vijf uur in den vroegen morgen stond zij

tot den afmarsch gereed en marcheert met de 2® Brigade aan het hoofd, in de richting van
Leuven af.
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VEN buiten Thienen sluit zich de colonne van den Generaal-Majoor POST, die zich

ingevolge de ontvangen bevelen reeds omstreeks

uur voorm. uit Overhespen in beweging

heeft gesteld bij de Divisie aan. De reserve-colonne wordt nu ontbonden. De over

gebleven drie Batterijen, de Rijdende Batterijen N°. 2 en N®. 3 benevens de Veld-Batterij N®. 7^ komen
onder het onmiddellijke bevel van Kolonel LIST, terwijl Generaal POST de beide AfdeeHngen Kurassiers
N®. 3 en N°. 9 bij zich houdt. Het Bataljon der 2® Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij wordt
bestemd tot bezetting van Thienen; het geheele transportwezen van het Hoofdkwartier, zoomede de
trein, een escorte Lansiers en het gros der Mineurs en Sappeurs blijven aldaar achter.

Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE, PRINS FREDERIK en hunne Staven voegen zich weldra
bij het hoofd der colonne, alwaar zich ook de Divisie-Commandant Generaal MEIJER ophoudt.
Te midden van den dikken mist, welke echter geen aanleiding is tot vertraging van den marsch,
bereiken de vereenigde troepen Cumptich, alwaar de i® Brigade onder Kolonel STOECKER haar
inwacht. Ook bevonden zich daar de beide Escadrons Lansiers onder Majoor GANTOIS, welke
den vorigen dag ter beschikking van den Generaal MEIJER waren gesteld.
De geheele Derde Divisie thans vereenigd zijnde, werd een voorhoede geformeerd, bestaande
uit de vrijwillige Leidsche- en de Noordhollandsche Jagerkorpsen, de twee Bataljons der 17° Afdeeling
Infanterie, 2 Escadrons Lansiers en de eerste Sectie der Veld-Batterij N®.
en in de richting van
Roosbeeck opgerukt. Hooren wij hetgeen Generaal-Majoor E. VAN LOBEN SELS mededeelt omtrent

het reeds in den vroegen morgen van 12 Augustus bij de Divisie voorgevallene en over de nu
volgende gevechtsmomenten.
„Zeer vroeg" — zoo lezen wij in zijne ^^Herinneringen — verschafte ik aan mijnen Belgischen
huiswaard het gezicht der Reserve-Artillerie en Kurassiers; dit alles maakte op hem even als op anderen
een diepen indruk en daar wij hem niet verborgen hadden gehouden, dat de HERTOG VAN SAKSENWEIMAR Leuven was omgetrokken, en deze stad door de i® Divisie van de zijde van Diest zoude worden

aangevallen, zoo konde hij ook niet zijne neerslagtigheid verbergen, en eindigde met den uitroep
d^espoir pour ma pairie, Messieurs la victoire voits sera faciler

„Met zeer mistig weder verlieten wij Tirlemont en kwamen weldra bij de kolonnes, die inmiddels
waren opgerukt; weldra begon het tirailleurvuur in de verte, en bespeurde men dat de vijand zich in het
dorp Bautersem en daarbij gelegen positie verdedigde.

„Voortgaande kwamen wij juist bij eene Sectie Veld-Artillerie der Batterij N°. 8 onder den

Luitenant

FRANTZEN, toen deze 50 passen verder zich in Batterij plaatste en haar vuur tegen den vijand begon, i)

Ook even spoedig werd het beantwoord;" — het was dat, hetwelk werd afgegeven door eenige

vijandelijke stukken (3® Compagnie), welke voorbij den westingang van het dorp hadden
stellino- o-enomen — „de eerste vijandelijke kogel kwam boven in het dak van eene kleine hut, de
tweede trof het rechtervoorbeen van het Paard van den PRINS VAN ORANJE; dit schot verwekte eenige

verwarring bij het denkbeeld aan welk gevaar de geliefde Opperbevelhebber ontsnapt was; terwijl de
menigte stafofficieren, waaronder de Generaal TRIP, oorspronkelijk gering, op dat punt steeds toenam.
I) FRANTZEN had in zijne eerste stelling, door het afgeven van eenige kartetsschoten, het zijne bijgebracht om den vijand het dorp te
doen ontruimen.
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J^eze en gene bood een ander paard aan Z. K. H., doch eindelijk zeidehij: „Mfssi'eurs ce 7t'^st rien! Hoyel
^^donnez-moi votre chevaiy — Inmiddels kwamen nog eenige schoten op dit punt te recht, die echter te hoog waren
gericht, eveneens het Infanterievuur, hetwelk door het gefluit Chorus maakte. De PRINS begrijpende, dat
het hier zijne plaats niet was zeide: „Messieurs nous iious exposons inutilemenr — en ging links van den weg.
Men wordt van dank, erkentenis doordrongen bij het denkbeeld aan de aanzienlijke verliezen, welke wij hier
hadden kunnen ondervinden; een massa Generaals en andere officieren waren op dit punt in een zeer nauw
bestek vereenigd en bevonden zich geheel onder het bereik van het werkzaam vijandelijk vuur en geen
onzer sneuvelde. Een der Paarden van de voornoemde Sectic gevallen zijnde, werd mij door den Generaal

TRIP gelast een ander der Reserve te doen oprukken.
„Door Z. K. H. waren intusschen eenige bevelen gegeven om door van beide zijden het dorp om te
trekken, den vijand uit hetzelve te verdrijven. Hiertoe rukten onder anderen van de Batterij N° 8
vier stukken onder de Luitenants KELLNER en PFAFFENRATH op, bij welke zich de Generaal TRIP
vervoegde."

Volgens het ^^Beknopt Overzicht'''' van Kolonel LIST had de vijand achter het dorp een sterke
positie genomen, welke het deboucheeren onzer troepen uit het dorp belette. Dientengevolge werden
twee stukken onder het bevel van den i*" Luitenant A. C. W. L. J. F. KELLNER, welke naderhand
nog door een houwitser onder het bevel van den

Luitenant C. L. VON PFAFFENRATH VON

SONNENFELS werden versterkt, oostwaarts van het dorp afgezonden om den vijand uit zijne gunstige
stelling te verdrijven. „Deze vuurmonden" — zoo verhaalt Generaal VAN LÖBEN SELS verder —
„deden door hun welbestierd vuur veel afbreuk aan den vijand; ziende dat hij geen stand hield, gelastte

mij de Generaal om de halve Batterij te doen oprukken, hetwelk met den meesten spoed volvoerd werd;
links van het dorp hetzelfde door eene Sectie Rijdende Artillerie onder den i® Luitenant F. T. I. K Baron

VAN HEECKEREN, gedaan wordende i) was de vijand weldra op de vlucht gejaagd, en juist op den
grooten weg achter het dorp komende met den Generaal TRIP, werd door Z. K. H. last gegeven tot

het oprukken der Lansiers om den vijand te vervolgen 2) toen een Parlementaire Trompetter zich met

Lord RUSSELL aanmeldde. Deze werd door Z. K. H. omhelsd en had een brief te overhandigen. 3)
„Bezwaarlijk zoude het vallen onze gewaarwordingen van dit oogenblik te beschrijven. Op het punt
den vijand een tweeden dag van Hasselt te doen beleven, zagen wij ons ophouden. Geen onzer begreep
het ware en indien men al onderstellingen maakte, zoo besefte niemand, waarom in alle gevalle de vijand
niet vervolgd werd in zijn vlucht: daarover vooral hoorde men ook menige uitroepen. Eindelijk sprak de
L^ Generaal CONSTANT tot Z. K. H. en toen ging men verder, doch de kavallerie-charge bleef achterwege."
Tot zooverre Generaal VAN LÖBEN SELS.

Waarom de cavalerie niet chargeerde, zullen wij zoo aanstonds vermelden. Alvorens mogen
nog de volgende bijzonderheden aangaande het gevaar, waaraan de PRINS VAN ORANJE op 12
Augustus bij Bautersem ontsnapte, hier eene plaats, vinden.
1) De Sectie was toegevoegd aan twee Bataljons Infanterie, die onder persoonlijke aanvoering van den Chef van den Staf, Generaal DE CONSTANT
REBECQUE, op Lovenjoxil aanrukten en werkte mede om den strijd in ons voordeel te beslissen. {Noot van den Schrijver.)
2) Ook aan de twee Regimenten Kurassiers, die oostwaarts van het dorp in reserve stonden, was de order gezonden om tot de vervolging
des vijands mede te werken. (Noot van den Schrijver.)

3) Lord WILLIAM RUSSELL was 's PRINSEIN Adjudant geweest in den Veldtocht van 1815. (Noot van den Schrijver.)
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adat de stelling des vijands voorwaarts van Bautersem door de beide PRINSEN was verkend" —

verhaalt de Oud-Rijder, de i" Luitenant J. C. VAN RIJNEVELD,in zijn meer genoemd „Dagboek",
onder dagteekening van Thienen den 13^^11 Augustus — „reden de beide VORSTEN een
vijftigtal schreden terug, om bij de laatste huizen stand te houden. Eene kleine van leem gebouwde hut,
die links van den weg stond, diende voor dat oogenblik tot gezigtscherm, waarachter de gansche stoet
van het hoofdkwartier zich stelde, om de tegenwoordigheid des PRINSEN op die plek niet onwillekeurig
te verraden. Dat die hut alleen en uitsluitend tot gezigtsscherm diende, ontwaarden wij weldra, daar
zij door kanons- en geweerkogels werd doorboord, en het eenige, wat van steen aan dezelve gebouwd
was, de schoorsteen namelijk, door een kanonskogel verpletterd werd, zoodat de stukken steen en het roet
ons om de ooren werden geslingerd. — Schier op hetzelfde tijdstip vertoonden zich onze kolonnen op
den weg in het dorp, waarop de PRINS Opperbevelhebber regts traverseerende met het gezigt naar
den vijand gewend, zich op het midden van den weg stelde, om de aanrukkende troepen hunne bestemming
aan te wijzen.

„Op dat oogenblik was het, dat een ricochetteerende kanonskogel het regtervoorbeentrofvan het paard des

PRINSEN — een volbloed, Alice genaamd — dat juist stilstond, en het onder de knie wegnam. — Zeer digt
bij de plaats, waar het paard stond, had deze kogel een ricochet op de steenen gemaakt, en moet bij zijne
daaropvolgende klimming, zeer nabij het rechterbeen van Z. K, H. gegaan zijn en een gevoeligheid van
hetzelve hebben veroorzaakt; want de PRINS boog zich pijnlijk voorover, met de regterhand naar het
regterbeen voelende, terwijl de linkerhand de teugels opwaarts bragt, om het paard te doen stilstaan.
Deze laatste houding en de beweging van den veelgeliefden VORST deden ons allen hevig ontroeren,
omdat wij aan 'sPRINSEN's linkerzijde staande, op dat punt des tijds niet konden zien, of's PRINSEN's
regterbeen gekwetst was geraakt.

De 2® Luitenant Volontair bij den Generalen Staf CHARLES Baron DE CONSTANT had

den kogel zien aankomen en den PRINS gewaarschuwd, waai'op deze zijn paard inhield. Zonder deze
waarschuwing moest het schot Z. K. H. onvermijdelijk in de borst hebben getroffen.
„Schilderachtig voorzeker was de groep, die zich thans om den veldheer vormde, daar alles toesprong —
PRINS FREDERIK allereerst. Door deze gedruischmakende beweging en het in hevigheid toenemende
kanonvuur vervaard, tracht het gekwetste dier op drie beenen weg te hinken: waarop de PRINS VAN

ORANJE vlug van het paard sprong en met eenen onbeschrijfelijken blik zijnen broeder aanziende, hem
gevoelvol de hand reikte en ons luchtig toesprak:
is tiiets, Mijne Heerenl er zijn imer paardenP^
Treffend was dit oogenblik van angst en van overgang tot blijdschap zoo duidelijk te lezen op de gelaats
trekken en in de gebaren van al de aanwezenden, die als 't ware op den straatweg opeengepakt, het

gevaar vergaten, bij het aanstaren van het geliefde voorwerp hunner zielsaandoeningen .... Daar zich de
handpaarden des PRINSEN achterwaarts bevonden, zoo boden eenige Generaals de hunne als om strijd aan
den geliefden VORST; maar Z. K. H. nam het paard van den Majoor HOYEL, Commandant van het
Hoofdkwartier aan, die, reeds afgestegen zijnde, hetzelve aan den teugel bij den PRINS bragt. Eenige
oogenblikken bleef het gekwetste dier nog stilstaan, en werd toen gegrepen om afgemaakt te worden.
Onze ontroering maakte evenwel spoedig plaats voor het besef van de belangrijkheid des oogenblik, toen
wij den onverschrokken VORST weder te paard zagen, en zijne bevelen hoorden geven om den rechter
vleugel des vijands om te trekken en hem op die wijze uit zijne stelling te verdrijven
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ET hierboven geschetste gevechtsmoment leverde een voortreffelijk onderwerp voor de

[: schilderkunst, om bij het Volk de toewijding en zelfopoffering van ORANJE aan Nederland
in herinnering te brengen. Aan wijlen de Kunstschilders C,KRUSEMAN en C.EECKHOUT
komt o.m. de eer toe die schoone gedachtenis door hun penseel aan de vergetelheid te hebben ontrukt.
De door eerstgenoemden kunstenaar in het jaar 1838 vervaardigde en niet zoo algemeen bekende
schilderij tot titel voerende: „Z. K, H. DE PRINS VAN ORANJE op het oogenblik der ver

wonding van HoogstDeszelfs paard te Bautersem op den

Augustus

bevindt zich in het

Koninklijk Paleis te Amsterdam tegenover de bekende schilderij van „de Bergrede door Christus".
Zeer goede schilderijen omtrent het beschreven moment bezitten mede de paleizen „te Soestdijk" en
het „Huis de Pauw" onder Wassenaar.

Ons is het een bijzonder voorrecht en een genoegen, in dit gedeelte van ons werk aan onze
lezers een photo-gravure van de schilderij van C. EECKHOUT, zoomede den sleutel van het doek
van C. KRUSEMAN als reproductie te kunnen aanbieden. Beide afbeeldingen mochten, vermeenden
wij, niet in ons werk ontbreken.

Vatten wij thans den draad van ons verhaal weer op om de verdere krijgsverrichtingen op 12
Augustus te schetsen.
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E Lansiers van Majoor GANTOIS, die order gekregen hebben om te chargeeren, draven
door Bautersem en achterhalen de terugtrekkende Belgische troepen op den Leuvenschen
straatweg. Reeds is het voorhoede-peloton in gevecht geraakt met de laatste vijandelijke
tirailleurs, toen het verder wordt gestuit door het vuur der Compagnie Veld-Artillerie N°. i,
Kapitein LAUWEREYS, die, hoewel hij bevel had ontvangen om zijn eerste stelling te verlaten
en op Leuven terug te trekken, het loffelijke initiatief nam, om bij Lovenjoul, halverwege Bautersem
en de stad, trots het vernielende vuur onzer Artillerie stand te houden. Bij hem voegden zich
weldra de stukken der Compagnie DE RIJCKHOLT.

Nog werd de vijandelijke Artillerie-linie versterkt door de halve lO*' Compagnie Veld-Artillerie
onder de bevelen van den Kapitein RIGANO, terwijl drie Escadrons Lansiers, onder bevel van Kolonel
PLETINCKX, mede ter hulp van de in het nauw gebrachte Belgische Infanterie kwamen aansnellen.
Als gevolg van een en ander konden onze Lansiers niet ingrijpen, en smaakten de dappere
Belgische artilleristen de voldoening, hunne Infanterie voor een algeheele nederlaag te hebben behoed,
zoodat nog eenige strijdbare bataljons Leuven konden bereiken.
Onze Artillerie onderging in hare goed gekozen gedekte opstellingen weinig verliezen; doch
bij de Escadrons Lansiers, die in colonne met vieren ter rechterzijde van den weg stonden, sloegen
eenige kanonskogels in, waardoor de brave Officier van Gezondheid VAN OOSTVEEN, die hier,
gelijk altijd, te midden van het gevaar kalm zijn plicht volbracht, doodelijk werd getroffen.
Dat stilstaan onder het vijandelijke Artillerievuur was voor de Lansiers een zware proef, welke
zij evenwel glansrijk hebben doorstaan. Op enkele hieromtrent verspreide leugenachtige berichten werd

reeds door Generaal-Majoor WÜPPERMANN in zijn meergenoemd werk op blz. 352 de aandacht gevestigd.
Inmiddels moest, zooals wij uit de ^^Heriniieri?ige7i' van den Generaal VAN LÖBEN SELS
zagen, door de aankomst van Lord WILLIAM RUSSELL, afgezonden door den gezant van Zijne
Britsche Majesteit te Brussel, Sir ROBERT AD AIR, de Derde Divisie de voonvaartsche beweging staken.
Reeds waren door den PRINS VAN ORANJE, na kennisname van den inhoud van den door Lord
RUSSELL aan Z. K. H. overhandigden brief, — eigenlijk gericht aan den HERTOG VAN SAKSENWEIMAR, en als gevolg van de haastig tot PRINS FREDERIK gerichte vraag
te docii\ waarop
het antwoord van 's PRINSEN broeder had geluid ^^Ekrlich wdhrt am l'dngsten — orders gegeven

voor het eindigen der vijandelijkheden. Op dit oogenblik vervoegde zich Generaal DE CONSTANT
REBECQUE, ongerust geworden over hetgeen op den rechtervleugel voorviel, in galop bij den
Opperbevelhebber. Door dezen op de hoogte van den toestand gebracht en in kennis gesteld met
's KONINGS bevelen — deze laatste waren den vorigen avond ontvangen en machtigden den PRINS
VAN ORANJE om de vijandelijkheden te staken, zoodra de Franschen zouden zijn verschenen,
zonder echter voor bedreigingen of losse geruchten te wijken — verzocht hij den Opperbevelhebber
eerbiedig doch dringend, om althans door de troepen de hun voor dien dag aangewezen standplaatsen

te doen innemen, de overgave van Leuven te bedingen en de vijandelijkheden niet te staken, alvorens
daarenboven volstrekte zekerheid verkregen zou zijn omtrent de nadering van een Fransch leger.
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EN einde dienaangaande zekerheid te erlangen, werd de Majoor DE CEVA afgezonden
en tevens aan dien hoofdofficier gelast om den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR,

wiens aankomst op den IJzeren Berg weldra kon worden te gemoet gezien, op de hoogte
van den toestand te brengen. Na kennis genomen te hebben van des Opperbevelhebbers besluit, keerde
Lord RUSSELL met 's PRINSEN Adjudant naar Leuven terug.

Voor het terugtrekkende Belgische leger was de gevoerde onderhandeling, die circa een half
uur duurde, een uitkomst. Onder dekking van drie Escadrons van het i® Regiment Lansiers, aangevoerd
door den Kolonel PLETINCKX en de halve-Batterij RIGANO retireerden de Brigades CLUMP en

DE TESCAILLE langzaam, herstelden de ontstane verwarring en namen opnieuw stelling ter hoogte
van Corbeck-Loo.

Aangaande het verder voorgevallene vermeldt Generaal VAN LOBEN SELS in zijne
^^Herinnermgen'' het onderstaande:

„Weldra vertrok de Lt.Kol. DE CEVA met den Engelschen Lord en hoorde men ten minste iets
van de toedragt der zaak: dat namelijk door Sir ROBERT ADAIR aan Z. K. H. was gemeld, dat de
Franschen in België waren om ons het verder voortgaan te beletten, en verzocht dat Z. K. H. de beweging
zoude staken. Ook dit gaf algemeene verslagenheid en leverde aan het hoofd onzer kolonnes toen een
zonderling toóneel op.

„Geheel alleen reed de PRINS eenigen tijd voorwaarts, door de anderen gevolgd. Uit zijn gepeins
ontwakende, riep hij eindelijk ,,FRITS, CONSTANT,-SCNARNffORST". Wij oningewijden begrepen
niet volkomen wat er gaande was en waartoe de conferentie moest dienen; doch wij gevoelden desniettemin
het roekelooze om zonder eenige bedekking hoegenaamd langs den straatweg te rijden, de Derde Divisie
inmiddels ver achter zijnde. Van tijd tot tijd hoorde men het vuur der Eerste Divisie, welke van de zijde van
St. Joris Winghe oprukte. Plotseling werd een ordonnance gekwetst en weldra begon een algemeen geweervuur,

ook door geschutvuur in de richting der straatweg gevolgd. ^^Jagers voorwaarts'' was het nu, doch
de Jagers waren achter. Eene Sectie Rijdende Artillerie — de Sectie der Rijdende Batterij N°. 3 —
en eene der Veld-Artillerie — een houwitser en een 6

onder de bevelen van den 2® Luitenant BRAND

rukten op en deden weldra het vijandelijk vuur zwijgen, hetwelk niets van belang getroffen had. Met den
Generaal TRIP juist eene plaats verlatende om aan de overzijde eener sloot beter gezicht te hebben, sloeg
achter ons de lading eener blikkedoos uitéén, hetwelk wij aan het opstuivende zand en het gekletter op de
straatsteenen bespeurden. Een parlementair kwam daarna n.b. vertellen, dat het plaats gehad hebbende vuur
tegen de gegeven bevelen was; desniettegenstaande rukte men in volle vertrouwen weder voorwaarts.
„Dan de Hollandsche goede trouw moest nog gevoeliger lessen ontvangen.

„Een aankomend Adjudant meldde de tegenwoordigheid der 2<= Brigade Eerste Divisie.

„Blijkbaar meende men te kunnen bespeuren aan Z, K. H., dat dit Korps daar met verwacht was en
tegen de orders had gehandeld. Vooruitgaande vond gezegde Brigade tegenstand bij het oprukken van
den Pellenberg. Z. K. H. reed zelf en alleen voorwaarts, de andere stafofficieren verzoekende om hem niet
te volgen ten einde niet onnodigerwijze het vuur des vijands tot zich te trekken. Inmiddels tirailleerde men
van alle zijden. Op de hoogte komende, vertoonde zich weldra een derde Parlementair, zijnde Sir ROBERT
ADAIR, Engelsch gezant te Brussel, zelve.
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„In overredende taal tot Z. K. H. sprekende, was het een zonderling tooneel om dien grijsaard te zien,
die zooals men zegt „^7? amateur'^ zich daar bevond, terwijl de geweerkogels in alle tonen zich met het
instrumentale en vocale gedeelte belastten. Elkeen was verontwaardigd over een dergelijk onderhandelen,

Zekere Belgische Graaf DE LOË, genoegzaam bekend, eindelijk toch ook het schandelijke dezer handelwijze
beseffende, om terwijl men onderhandelde juist Z. K. H. met Deszelfs staf tot voorwerp van richting te
nemen, zond al vloekende een soort van ordonnance naar de Belgen, waartoe deze niet veel lust betoonde.

Eindelijk vertrok Sir ADAIR en werd ook weldra de geheele Pellenberg bezet. Elkeen was natuurlijk
zeer verlangend het onderwerp dezer nieuwe onderhanding te kennen. Men begreep wel dat alles een einde

nam, doch niet op welke wijze, wat wij doen of laten mogten .. ,

Alvorens Generaal VAN LÖBEN SELS verder te volgen, moeten wij voor de geleidelijke
afwikkeling der verschillende gevechtmomenten terugkeeren naar de Eerste Divisie, welke wij verlieten
op het oogenblik, dat onze Lansiers de twee eerste bataljons van het 9® Regiment van linie hadden
overhoop gereden; het gros der 2*^ Brigade was, zooals wij hierboven aangaven, op den Pellenberg
aangekomen.
Onder aanvoering van den Luitenant-Kolonel GEY zetten de beide Escadrons Lansiers met de

halve-Rijdende Batterij VAN DER OUDERMEULEN de vervolging des vijands naar de zijde van
Leuven voort.

In de meer genoemde Biographie van den Oud-Rijder GEY VAN PITTIUS lezen wij dienaangaande

de volgende bijzonderheden, welke in hoofdzaak overeenkomen met die welke de Generaal-Majoor

WÜPPERMANN op blz. 355 en 356 van zijn werk

Geschiedenis van den Tiendaagschen Veldtocht

mededeelt, en die wij voor zooverre het optreden der Rijders betreft, ook vermeld vinden,
in het ^^Beknopt OverBichf van Kolonist LIST, en voorts op blz. 321 en 322 van het werk van

Jhr. J, W. van SYPESTEIN ^yDe Geschiedenis van het Regiment Nederlandsche Rijde^ide Artillerid\

Waar VAN SYPESTEIN spreekt over den IJzeren Berg wordt natuurlijk bedoeld de Pellenberg.
„Na alle carré's onder bevel van NIËLLON uit elkander geschoten en vervolgens bij eene Kavallerie-charge

vier officieren en ruim honderd krijgsgevangenen gemaakt te hebben", — zoo vermeldt de Biographie GEY
(vergelijk blz. 175) — „rukte hij (de Luitenant-Kolonel GEY) in draf voort, tot in de vlakte
onder het bereik van het kanon te Leuven, alwaar hij de Escadrons Lansiers geheel in tirailleur-linie
uitbreidde, ten einde zijn gering aantal niet te doen opmerken en te doen voorkomen, alsof de

gansche Eerste Divisie zich achter de hoogten bevond. De vijand zich hiervan willende verzekeren, deed
successievelijk drie aanvallen op hem met een Bataillon Infanterie, waarbij ten laatste een Escadron Kavallcrie

was: doch werd telkens op korten afstand met verlies van volk teruggeslagen, i) De hoop, dat hem weldra

een paar Bataillons Infanterie mogten rejoigneeren, deed hem steeds deze verwijderde positie behouden,
met welke hij voornemens was, ingeval hij door nog circa duizend man Infanterie ondersteund werd, Leuven

binnen te rukken en te trachten VORST LEOPOLD met zijn gevolg te bereiken en gevangen te nemen;
edoch het overige gedeelte der Eerste Divisie niet opdagende en het kanonvuur achter hem de nabijheid
eener vijandelijke magt te kennen gevende, besloot hij met zijne onderhebbende derwaarts te trekken.
I) De voorwagens in deze positie ledig geschoten zijnde, werden met dte der caissons verwisseld; de ledige voonvagens werden onmiddellijk
weder wit de achterwagens der caissons aangevuld. (Noot van den Schrijver).
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f ntusschen vertoonden zich eene menigte manschappen der uit elkander geschoten Infanterie van
NIËLLON op de hoogten reeds achter hem en vereenigden zich oogenschijnlijk met het voornemen
de onzen te willen aanvallen.

„De Luitenant-Kolonel GEY had intusschen een officier der Lansiers (Luitenant VON KUTZLEBEN)
afgezonden om den Generaal VAN GEEN kennis zijner positie te geven, tevens met het verzoek om een
paar Bataillons Infanterie te zenden ter uitvoering van zijn voornemen, om Leuven stormenderhand en
met schrootvuur binnen te rukken, omdat hij de aankomst der voorhoede van onze Tweede Divisie
(HERTOG VAN SAXE-WEIMAR) reeds aan de andere zijde dezer stad op de hoogten bespeurde.

„Na den Luitenant VON KUTZLEBEN, werden vervolgens nog twee oud-gediende onderofficieren
met dezelfde missie afgezonden, van welke echter geene dier drie gedetacheerden terugkeerde, omdat de

verstrooide Infanteristen van het Korps NIËLLON, thans over eene tusschenruimte van drie vierde uur
afstands als tirailleurs ageerende, den Luitenant VON KUTZLEBEN reeds gekwetst en den twee wachtmeesters
het wederkeeren belet hadden.

„De Luitenant-Kolonel GEY zich thans sedert circa anderhalf uur zonder bericht of ondersteuning
van de Divisie bevindende, het vijandelijk kanonvuur en dat der onzen sterk geëngageerd hoorende, besloot
alsnu terug te keeren om den vijand die de onzen tegenhield, in den rug te vallen.
„Om echter zijne retraite te dekken en door het hem observeerende Belgische Regiment Kavallerie

— het i" Jagers te paard — tijdenszijnebewegingenniettewordenaangevallen, deed hij met de Escadrons
Lansiers een frontmarsch op Leuven, terwijl hij zijne halve-Batterij tegen eene hoogte van circa twee

honderd voeten liet oprukken, en deze dit punt des Pellenbergs bereikt hebbende, achterhaalde hij met
de Lansiers zijne Rijdende Artillerie, waarna de vijandelijke Kavallerie de onzen in gestrekte galop, doch
te vergeefs tot over de hoogten nazettede. i) Onze Rijdende Artillerie en de Lansiers bleven nu circa

een half uur in draf, tot zij eene vijandelijke veldbatterij door een paar bataillons Infanterie gedekt
gewaar werden, welke tegen de tweede Brigade der Eerste Divisie in actie waren en deze tegenhielden.
,,De Luitenant-Kolonel GEY stelde zijne halve Batterij hierop dadelijk tegenover de linkerflank des

vijands, en deed door eenige kartetsschoten de Belgische Artillerie en Infanterie weldra eenen haastigen
aftogt naar den straatweg van Thienen op Leuven nemen.

„Te dezer tijd bragt de Kolonel VAN STIRUM, Adjudant van den PRINS VAN ORANJE, tengevolge
van den bij Z. K. H. aangekomen parlementair, de order tot staking van het vuur. Zoodra was hieraan echter

gevolg gegeven of de Belgische tirailleurs hernieuwden uit het hoog te velde staande graan op de onzen
een hevig geweervuur; doch ook deze werden alsnu door eenige schrootschoten weldra tot de vlugt
genoodzaakt en in draf vervolgd, totdat onze halve batterij en de Escadrons Lansiers, aan welker
hoofd altijd de Luitenant-Kolonel GEY, ten tweede male den top des Pellenbergs bereikende, aldaar
positie namen."

Op het oogenblik dat de halve-Batterij VAN DER OUDERMEULEN op den top des Pellenbergs in
stelling kwam, was de a*" Brigade nog met den vijand in actie. Het vuur der halve-Batterij N°. 6%

die op bevel van den Divisie-Commandant, Generaal VAN GEEN, onder persoonlijke leiding van den
Oud-Rijder den Kapitein MEYL, de beweging had gevolgd, dwong dezen ook hier tot wijken.
I) Bij het optrekken tcffen den Pellenberg brak een affiiitbalk van een 6 ffier bij de stelschroef in twee stukken; een andere afFuit werd dadeliik
uit de reserve aangevoerd. (Noot van deii Schrijver.)
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WEE Bataljons „Garde civique", die door Generaal VAN COECKELBERGHE waren
aangewezen om de ruimte tusschen de Brigades NIÉLLON en DE TESCAILLE aan te
vullen, en zich op een afstand van ongeveer 1200 pas van de 2"^ Brigade bevonden, werden
door het juist gerichte Artillerievuur tot den aftocht gedwongen. In grenzenlooze verwarring keerden
zij binnen Leuven terug. „Na een half uur vooruitgemarcheerd te hebben" — zegt Kolonel LIST in zijn
y^Bcknopt Overzicht^ — ,,begaf de linker halve Veld-Batterij zich voorwaarts op eene hoogte van waar
men den vijand op een afstand van circa 1200 passen in massa's en in kolonne vereenigd ontdekte. Na

eenige wel aangebragte schoten nam de vijand in allerijl de vlugt. De afstand te groot wordende, en niet
regtstreeks vooruit kunnende gaan, moest men het vuur doen staken."

Nagenoeg te gelijkertijd ontving Generaal VAN GEEN bericht van den Kolonel Baron VAN

HEERDT, dat een sterke vijandelijke colonne in de richting van het dorp Pellenberg voorwaarts rukte.
Deze bestond uit het gros der Brigade COECKELBERGHE, sterk zeven Bataljons ,,Garde civique" met de
daaraan toegevoegde halve-Batterij DE EENENS. Dientengevolge was de Brigade DE FAVAUGE verplicht
om den marsch te staken en te deploieeren, terwijl Generaal VAN GEEN onmiddellijk last gaf om het
F Bataljon der 2^ Afdeeling Noordhollandsche Schutterij van de CBrigade tot versterking der colonne VAN
HEERDT te doen oprukken, met opdracht het dorp Pellenberg zoo noodig tot het uiterste te verdedigen.
Flet laatste bleek niet noodig. Door het tijdelijk halt maken toch van de troepen der Derde Divisie,
als gevolg van de samenkomst van den PRINS VAN ORANJE met Lord RUSSELL, konden de

Brigades CLUMP en DE l'ESCAILLE, zooals wij zagen, een nieuwe stelling innemen ter hoogte van
Corbeck-Loo, en veroorzaakte het teruggaan dezer troepenafdeelingen tevens het terugtrekken der
Brigade COECKELBERGHE. De bataljons van laatstgenoemde legerafdeeling namen stelling in
tweede linie achter den rechtervleugel der door de Belgen op nieuw bezette positie. In dit stadium van

het gevecht verscheen de colonne GEY op den rand der hoogten van den Pellenberg; zooals wij
reeds mededeelden, opende de Rijdende Artillerie het vuur op den terugtrekkenden vijand.
Toen Generaal VAN GEEN den haastigen aftocht des vijands bespeurde, gelastte hij
onmiddellijk aan Generaal-Majoor DE FAVAUGE om met zijne drie Bataljons, waarbij de Sectie-

VERTHOLEN van de Veld-Batterij N°. 6^ werd gevoegd, van den Pellenberg af te dalen, langs den
voet der helling voorwaarts te rukken naar het Loo'sche gebergte — de westelijke uitloopers
van den Pellenberg ~ en zoo mogelijk den vijand af te snijden. Op zijn last werd de stelling
der 2 Brigade door de Brigade SCHUURMAN ingenomen, waarbij zich de overige vuurmonden
der Batterij MEYL voegden.

Groot was de verwondering van den Commandant der Eerste Divisie, toen hij de colonne DE

FAVAUGE, na de helling te zijn afgedaald, zag halt maken. De zaak werd opgehelderd, toen
de door Generaal VAN GEEN afgezonden Adjudant, de F Luitenant LIESHOUT, namens den
Kapitein SUTHERLAND, Adjudant van den Commandant der a'' Brigade, aan den Divisie-Commandant

rapporteerde, dat er op last van den Opperbevelhebber met vuren moest worden opgehouden en de
troepen de op dat oogenblik door hen bezette stellingen zouden behouden.
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EINIG tijds na de zoo even geschetste gebeurtenissen vervoegde zich de Kolonel Graaf

VAN STIRUM, Adjudant van den PRINS VAN ORANJE, bij Generaal VAN GEEN,
met de kennisgeving, dat alle vijandelijkheden vooreerst moesten ophouden, en dat men,

langzaam voortrukkende, alleen een meer voorwaartsche positie mocht nemen. (Generaal-Majoor
WÜPPERMANN
Geschiedenis van den Tiendaagschen Veldtocht blz. 359).
Kort daarna verscheen de Chef van den Staf, Generaal DE CONTANT REBECQUE, bij
de 2= Brigade, plaatste zich aan het hoofd en rukte voorwaarts naar den Looberg. Deze waren

reeds door den vijand verlaten; aan de verdediging der voorgelegen stellingen scheen niet ernstig
meer te worden gedacht. Zonder slag of stoot konden de hoogten worden bezet, waardoor de
Brigade in verband kwam met de Derde Divisie. Zooals de PRINS VAN ORANJE in zijn Legerbericht
mededeelde, was het oprukken der Brigade DE FAVAUGE de hoofdreden, dat de vijand de stelling
bij Corbeck-Loo verliet.

De geheele Brigade wordt nu in het gezicht van het terugtrekkende Belgische leger op den Looberg
voorwaarts in bataüle geformeerd: op den rechtervleugel, het 2® Bataljon Jagers, waarachter in tweede linie

de Jagers van VAN DAM; daarnaast in volgorde het 2® Bataljon der i"" Afdeeling Geldersche-, het
2® Bataljon der 2® Afdeeling Zuidhollandsche Schutterij; eenigszins teruggetrokken, het Bataljon der
5® Afdeeling Infanterie, de Rechter halve-Batterij VAN DER OUDERMEULEN en de Sectie Veld-Artillerie
VERTHOLEN. Links achterwaarts van de Artillerie stonden de Lansiers in gesloten colonne.
Toen Generaal VAN GEEN de 2® Brigade in het bezit der gunstige stelling op den Looberg
zag, rukte hij met zijn Brigade van de standplaats, welke deze op den Pellenberg had ingenomen,
noordwestwaarts op den straatweg naar Diest aan. De zes stukken der Veld-Batterij-MEYL volgden
de beweging. Op ongeveer een half uur afstand van Leuven werd de Brigade a cheval van den
weg opgesteld, rustte daar, en wachtte nadere bevelen af.
Verschillende omstandigheden hadden medegewerkt om de Eerste Divisie gaandeweg van de

haar aangegeven operatie-lijn — den straatweg van Diest naar Leuven — te doen afdwalen; dit werd
oorzaak, dat aan de oorspronkelijke order om zich in verband te stellen met de Divisie SAKSENWEIMAR geen gevolg kon worden gegeven.

Inmiddels zet de Belgische strijdmacht, ontlast van de teruggeworpen Bataljons „Garde civique",

onder dekking harer artillerie en van hare ruiterij, respectievelijk onder de bevelen van Majoor P. DUPONT
en van Generaal DE MARNEFFE, welke wapens ook nu weder uitstekend hun plicht deden, den

terugtocht voort, en komt in goede orde binnen Leuvens poorten terüg.
ce moment toutes les
églises sonnaient rangélus; on cétait midi^ —boekstaaft Generaal GEISWEIT VAN DER NETTEN.
De Derde Divisie avanceerde onder het geweldige vuur des vijands slechts zeer langzaam.

Aan de ..Herinneringen van den Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS ontleenden wij de omstandigheden,
waaronder zulks plaats had, zoomede de aankomst bij den PRINS Opperbevelhebber van SirROBERT
ADAIR, die zich sedert kort bij het Hoofdkwartier van KONING LEOPOLD bevond.
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IR ROBERT ADAIR werd door Generaal DE CONSTANT REBECQUE naar den
Opperbevelhebber geleid, dien hij sedert jaren kende, en smeekte Z. K. H. de stad voor een
bombardement te sparen en een wapenstilstand te sluiten. Het antwoord van den PRINS
VAN ORANJE luidde, dat deze slechts kon worden aangenomen op voorwaarde, dat de
stad geheel door de Belgische troepen werd ontruimd. Engelands gezant nam op zich om deze
voorwaarde te doen inwilligen en keerde naar Leuven terug.
Nadat 's PRINSEN voorstel was aangenomen, kwam een Belgisch Staf-officier aan Z. K. H.

verzoeken om de juiste voorwaarden te doen kennen. ORANJE dicteerde deze aan zijn Chef van
den Staf, den Generaal DE CONSTANT REBECQUE, die ze zittende neerschreef, op de sabeltasch
van den Luitenant-Kolonel NEPVEU steunende.

Deze capitulatie-voonvaarden luidden —

Art. I.

La ville de Louvain sera évacuée par les troupes beiges demain 13 Aoüt a midi, et
remise aux troupes sous les ordres de S, A. R. LE PRINCE d'ORANGE.

Art. 2.

Les portes de la ville et les postes principaux seront remis aux troupes hollandaises
demain avant midi.

Art. 3.

II y aura suspension d'hostilités dès è présent jusqua l'heure de midi du jour de demain
13 Aoüt.

Au Pellenberg devant Louvain, Ie 12 Aoüt 1831.
Par ordre de S. A. R. Mg^ LE PRINCE d'ORANGE,

Le Lieutenant Général Chef de l'Etat-major général.
(signé.) Baron DE CONSTANT REBECQUE.

Het stuk werd naar het Belgische Hoofdkwartier gezonden ter aanneming of ter weigering, terwijl
de orders betreffende het staken der vijandelijkheden, evenals dit na de samenkomst met Lord

RUSSELL had plaats gehad, werden herhaald. Eenigen tijd later bracht een Belgisch Staf-officier
de voorwaarden terug, onderteekend door den Brigade-Generaal en Clief van den Generalen Staf
ad interim, A. GOBLET.

ORANJE beschouwt den strijd thans als geëindigd en gelast zijne troepen rust te nemen.

De Ruiterij en de Artillerie stijgen af, het voetvolk zet de geweren aan rotten. Allen zijn zorgeloos
en vol vertrouwen alsof geen vijand meer tegenover hen stond.

Reeds gaven wij een overzicht omtrent de opstelling der troepen van de Eerste Divisie. Wat die

der Derde Divisie betreft, zij vermeld, dat hare Infanterie, toen de Belgische troepen Leuven bereikten
— kort na ii uur voormiddag — op ongeveer duizend pas van de wallen zuidwaarts van den
Thienenschen straatweg in bataljons-colonnes in twee liniën opmarcheerde.

i88

DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT.

2 TOT 12 AUGUSTUS 183I.

ET Bataljon Fnesche Schutterij stelde zich op noordwaarts van den weg; het 2® Bataljon
der 13' Afdeeling stond eenigszins voorwaarts van de Divisie nabij een groote
herberg, waarschijnlijk Tivoli. Ook de Artillerie, die de voorwaartsche beweging
der Divisie had gevolgd, stelde zich op in de vlakte vóór den Loo-berg noordwaarts van den
straatweg Leuven—Thienen; op den linkervleugel de Veld-Batterij N®. 8^, waarvan de Sectie van
den 2® Luitenant VON PFAFFENRATH VAN SONNENFELS op den uitersten vleugel der Divisie was
gedetacheerd. Rechts nam de Rechter halve-Batterij N®. 3 — de Sectiën van den

Luitenant VAN

HEECKEREN en van den 2° Luitenant WOORTMAN SPANDAW — positie. De Linker halve-

Batterij — Sectiën van den Luitenant VOET en van den 2® Luitenant GALLOIS — waarbij de Kapitein
KOPS —, welke aanvankelijk stelling had genomen op eene hoogte zuidwaarts van den weg, kwam
daarna in tweede linie achter de andere sectiën. De Batterij Rijdende Artillerie N®. 2 van den Kapitein
Baron VAN COEHOORN stond, in afwachting eener haar aan te wijzen plaats, op ongeveer 1200
pas van de stad op den straatweg, alwaar zich eveneens- de bagage-wagens der troepen, vooraan
die der afdeelingen Kurassiers met de handpaarden, hadden opgesteld.
De Lansiers stegen af ten Noorden van den straatweg en voorwaarts van het Friesche Bataljon,
terwijl de Kurassiers in twee liniën achter de Veld-Batterij in bataille kwamen.
„Aan de helling naar de zijde der stad Leuven van paard verwisselende, en met den' Generaal TRIP

nederzittende" — zoo verhaalt Generaal VAN LÖBEN SELS in zijne ^^Herin7ieri7ige7i —
„zien wij eerst de Batterij N°. 8 zich in de vlakte stellen en weldra achter haar de Kurassiers N°. 9. Het was
als of in ééns hetzelfde denkbeeld ons overmeesterde, dat men namelijk de Kavallerie niet in de vlakte en
tot dekking van het geschutvuur bezigde. Nauwelijks had ik hier eenige woorden met den Generaal gewisseld
of van Leuvcn's wallen begint het hevigst kanonvuur. ....

Alvorens thans de oorzaken na te gaan, welke na het staken der vijandelijkheden nog op den
12^" Augustus tot noodeloos bloedvergieten hebben geleid, en het aandeel te vermelden, dat door
de Artillerie aan den op nieuw ontbranden strijd werd genomen, moeten wij eerst nagaan, wat door
de Divisie SAKSEN-WEIMAR was verricht, sedert wij haar aan de Dijle verlieten.
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EEDS om drie uur in den morgen van den 12^^^ Augustus had de

Tweede Divisie zich in beweging gesteld. De Dijle werd op twee verschillende
plaatsen overgetrokken: te Sint Aagtenrode passeerde de Voorhoede,
samengesteld uit de Brigade Lichte Cavalerie, namelijk de Huzaren N°. 6 en de Sectie
WICHERLINK der Linker halve-Rijdende Batterij N^ 4, op korten afstand gevolgd
door de 2° Brigade Infanterie, waarbij de Rijdende Batterij N°. i was ingedeeld.
Bij Sint Joris Weert overschreed de
Brigade met de Veld-Batterij N°. 5^ de
genoemde rivier.

De overtocht was bijzonder moeilijk; Majoor RAMAER spreekt in zijn ^^Relaas"
omtrent ,,de penibele marsch door défilés en het passeeren van de Dijle." Toch
had nergens eenig noemenswaardig oponthoud plaats, al maakten ook het sterk
geaccidenteerde terrein en het dichte kreupelhout den marsch zeer vermoeiend. Op den
bepaalden tijd waren alle door den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR aangewezen
stellingen bezet.
Des morgens ten zeven uur was de geheele Divisie op het plateau van Neerijsche
vereenigd. Alhier liet men het reservepark en den trein achter en werd tot voltooiing
der omtrekkende beweging in ééne colonne in de richting van Leefdael opgerukt. Nog was
geen voeling met den vijand verkregen. In stede de Belgische Cavalerie langs de

Dijle te doen patrouilleeren, ten einde tijdig van een mogelijken overgang door de
onzen kennis te geven (vergelijk blz. 163 regel 3 v. o.). was alleen het Escadron
Lansiers, dat zooals wij reeds vermeldden, aan KONING LEOPOLD bij het gevecht
van Bautersem tot escorte had gediend, tot verkenning naar het bosch van Heverle
afgezonden. Van Leefdael marcheerde de i® Brigade in de richting van den IJzeren Berg,
de 2® Brigade naar Meerbeek.

Tegen tien uur was de Divisie nagenoeg geheel opgesteld op de hoogvlakte
tusschen het dorp Berthem, aan den weg van Tervueren, en het gehucht ,,de Zeven
Slapers", aan den weg naar Cortenbergh. Eveneens moest het terrein tusschen de wegen

Brussel—Cortenbergh—Leuven en Mechelen—Herent—Leuven geobserveerd worden.
Alzoo samenwerkende met het daartoe bestemde gedeelte der Divisie VAN GEEN,
moest aan den vijand de aftocht worden belet.

De vier Escadrons Dragonders met de Sectie Rijdende Artillerie-BARNAART
waren na het verlaten van het plateau naar de zijde van Cortenbergh gezonden, om

op de linkerflank te eclaireeren; daarbij zou evenzeer in de richting van Brussel worden
waargenomen, aangezien het niet onmogelijk was, dat de vijand van daar troepen ter

ondersteuning naar Leuven afzond. Met hetzelfde doel was een officiers-patrouille

onder den Ritmeester der Huzaren H. E. Baron VAN HEERDT naar de brug
van Campenhout gedirigeerd.
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EDURENDE den opmarsch der Divisie had ten Noorden van Leefdael, op den weg van
Tervueren naar Leuven, een ontmoeting plaats gehad tusschen den HERTOG VAN
SAKSEN-WEÏMAR en den ons welbekenden Generaal BELLIARD, die zich met een

reiswagen naar Leuven wilde begeven. Hij was door den commandant van de spits der voorhoede,
Luitenant A. P, SANDBERG, aangehouden en op zijn verzoek naar den HERTOG geleid.
De bijzonderheden van deze ontmoeting vinden wij nauwkeurig beschreven in het werk van
den Luitenant FRÏEDRICH VON GAGERN. ,,Das Leben des Generals FRIEDRICH VON GAGERN^

De Schrijver toch werd na het onderhoud met den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR als ordonnans
officier toegevoegd aan den Franschen Generaal, die een diplomatieke opdracht vervulde.
Aan bovengenoemd werk ontleend, treffen wij de episode aan in
Geschiedenis van den

Tiendaagschen VeldtochF door den Generaal-Majoor W. E. A. WÜPPERMANN.
Wij- behoeven op de. details van het algemeen bekende feit niet nader in te gaan en volstaan
met naar evenbedoelde werken te verwijzen. Alleen releveeren wij, dat het juiste oordeel en de

scherpe blik van den HERTOG zich geenszins door BELLIARD's argumenten om de vijandelijkheden
te staken lieten vangen, noch vrees aanjagen door zijn bedreigingen, als zou men het eerste
kanonschot, dat na de gedane mededeelingen op de Belgen werd gelost, als een oorlogsverklaring
tegen Frankrijk en Engeland aanmerken. Toen de Generaal zijn weg naar Leuven wilde voortzetten,
deelde Z, D. H., in overleg met zijn Chef van den Staf, den Majoor VON GAGERN, aan den diplomaat
mede, dat het hem vrij stond te gaan waarheen hij wenschte, mits niet naar Leuven, aangezien

dadelijk het artillerie-vuur op de stad zou worden geopend, en de HERTOG een Generaal,
tot een onzijdige mogendheid behoorende, niet aan de daarmede gepaard gaande gevaren mocht
bloot stellen.

Dientengevolge verwijlde Generaal BELLIARD, aanvankelijk in gezelschap van den Luitenant
Baron VON GAGERN, gedurende eenigen tijd bij de Divisie en keerde ten slotte terug naar den weg
van Tervueren; bij het ontwaren der Geldersche Schutterij had de Generaal gemeend, Pruisen te zien.
Wel is waar bereikte de Generaal eenige uren later — op welke wijze is niet juist bekend

zijn doel, doch inmiddels was een belangrijke tijd verloopen. Dientengevolge was het Nederlandsche
Veldleger in staat gesteld om vooi'deelen te behalen, die ontegenzeggelijk van invloed zijn geweest
op de latere onderhandelingen.

Om den verderen opmarsch der Divisie goed te kunnen volgen, moeten wij ons alvorens

verplaatsen naar den reeds door ons genoemden IJzeren Berg: een vrij hoogen heuvelrug, die
glooiend naar Leuven en ook in de richting van de dorpen Berthem en Herent verloopt. De beide
weo-en welke uit de stad naar Brussel en Mechelen voeren, worden van hier beheerscht, zoodat

een zeer voordeeüge positie kon worden ingenomen tegen een eventueel teiugtiekkenden vijand,
die trachten zou om zich in westelijke richting door te slaan.

Zoodra onze cavalerie dan ook dit gewichtige tactische punt onbezet vond, namen de ti-oepen
aldaar stelling.
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NZE teekening tegenover blz. 170 geeft het oogenbHk aan, waarop de
HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR met het gros der Divisie ten Zuiden

van den straatweg Brussel—Leuven is aangekomen. Aldaar bereiken hem
de rapporten, dat verschillende vijandelijke detachementen op genoemden weg zijn

opgesteld. In het bijzijn van den Chef van den Staf geeft Z, D. H. daarop aan
Majoor RAMAER de order om in snellen gang met de Rijdende Artillerie, gedekt door
de Escadrons Huzai-en N°. 6, in de richting van den IJzeren Berg vooruit te gaan en
de vijandelijke troepen naar Leuven terug te werpen.

Onmiddellijk wordt aan de gegeven opdracht voldaan. De Linker halve-Batterij
N°. 4 en de Lichte Cavalerie bewegen zich in snellen gang voorwaarts. Haar volgt de

Brigade, waarbij de Rijdende Batterij

i, onder Kapitein DINAUX, met de

Koninklijke Jagers als bedekking.

Terwijl DINAUX met zijne Rijders in stelling komt, jagen reeds de ruiterij en
de Sectie WICHERLINK, waarbij zich de Kapitein Baron BENTINCK bevindt, in

gestrekten galop op den vijand in. De Belgen maken keert en verstuiven in alle
richtingen. De bagagetrein, die reeds uit Leuven was afgezonden met bestemming naar
Brussel, valt in handen der Koninklijke Jagers: de voerlieden hadden de strengen door

gesneden en waren met de bedekking gevlucht. De hier behaalde buit, waaronder eenige
welvoorziene krijgskassen, werd des namiddags onder de manschappen der verschillende
korpsen verdeeld . . . . „sauf Ie Duc", zegt Generaal GEISWEIT VAN DER NETTEN
— inderdaad overbodig — in zijne kantteekeningen op den Veldtocht.
Het verloop van den aanval was te snel geweest, dan dat de Sectie Rijdende
Artillerie tijd zou gehad hebben, om het vuur te openen. ,,Zij konde in den gestrektsten

gang tot haar wensch om te vuren niet komen" deelt Majoor RAMAER in zijn
^.Relaas' mede, „de desorder was direct algemeen en de weg met bagage en papieren
bezaaid".

ii->

Volgens Generaal WÜPPERMANN liet Majoor RAMAER, zoodra de 1" Batterij
op den IJzeren Berg stelling had genomen, eenige schoten lossen om daardoor aan den
Opperbevelhebber te berichten, dat de aangewezen stelling was bereikt.
Inmiddels naderde het gros der Divisie. Even na den middag lag de 2® Brigade
in stelling h cheval van den straatweg Leuven—Brussel, temijl de eerste zuidwaarts van
dien weg was opgesteld. De hierbij ingedeelde Veld-Batterij N^ 5^ onder commando
van den Kapitein VAN DER BEEK, kwam in stelling voorwaarts van de Brigade

op den eenigszins zuidwestwaarts van Leuven gelegen ^^Montagne des Doniinicains\

i3i:S2

Van uit deze positie konden de zes kanonnen den laatstgenoemden straatweg in de flank
nemen, terwijl de beide houwitsers en de zes aan de Batterij toegevoegde handmortieren
op de stad waren gericht.
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E door ons vervaardigde schetsteekening tegenover blz. 190, genomen van de zijde van
Leuven, moge een denkbeeld geven omtrent de gesteldheid van het terrein, waarop
de Tweede Divisie was gedeploieerd. Vóór ons ligt de IJzeren Berg met zijn golvend
silhouet, diep gekorven door den grooten weg naar Brussel. Nog ten huidigen dage treft het ouderwetsche geveltje van het tolhuis, dat op ruim een kilometer van Leuven — halverwege den Berg —
ongeschonden bleef. In de sedert verloopen drie kwart eeuw onderging de landstreek geenerlei
verandering.
Meer dan een uur had de Tweede Divisie in de aangegeven stelling doorgebracht toen nabij

Leuven buiten de Brusselsche poort een sterke colonne Belgische cavalerie met eenige stukken geschut
werd gesignaleerd. Geven wij het woord aan den Majoor RAMAER:
. ... „Voor de stad komende vond men den vijand. Hij deboucheerde met colonnes Kavallerie;
een Sectie onder den Luitenant HUGUENIN had ik op de Chaussée geplaatst, welke de straat direct schoon

had, de overige 6 stukken" — dit betreft de zuidwaarts van den straatweg opgestelde — „deden de
vijandelijke Kavallerie afdeinzen. Toen kwam er order om niet meer te vuren. Intusschen kwamen de
vijandelijke tirailleurs telkens attacqueren, dat onze Infanterie geblesseerden gaf."

Volgens het ^^BeJmopt OverzicM' van Kolonel LIST, noodzaakten de zes stukken der Rijdende
Batterij N®. i de Cavalerie om den steenweg op Mechelen te kiezen, die door vijandelijke kolonnes
bezet was. ,,Alstoen" — schrijft hij verder — „werd de order tot het ophouden van het vuur ontvangen."

Tot de vijandelijke kolonnes, waarvan Kolonel LIST spreekt behoorde ook het gros der

Brigade DE MARNEFFE, waarbij zich KONING LEOPOLD in persoon bevond. Zij trok voorbij
den linkervleugel der Divisie, wendde toen plotseling op den weg van Mechelen naar het Noorden
en verdween uit het gezicht, zonder dat de enkele daar aanwezige huzaren-patrouilles iets tot verhindering
van den aftocht konden doen. Aan KONING LEOPOLD die reeds met ongeduld het oogenblik had verbeid

om uit de onaangename stelling te geraken, was het gelukt om langs den onbezetten weg naar Mechelen
te ontkomen.

Wederom trad een pauze in; ongeveer een uur verstreek zonder dat van Belgische zijde

nieuwe pogingen tot het verlaten der stad werden aangewend. Hoorde de HERTOG gedurende het
hierboven geschetste gevechtsmoment het kanonvuur ten Zuiden van Leuven? Dit komt ons alleszins
waarschijnlijk voor, aangezien de „kanonnade van Leuven" (zie blz. 188) volgens de Leuvensche Courant

dier dagen, tusschen een en twee uur nam. plaats greep, en door den HERTOG,in overleg met zijn Chef
van den Staf, het besluit werd genomen, dichter op Leuven aan te rukken, i) Reeds waren de orders

daartoe uitgevaardigd en had de HERTOG alle voorbereidingen voor den beslissenden aanval in den
rug des vijands getroffen, toen men aan de noordzijde van de stad de witte vlag gewaar werd en
Lord WILLIAM RUSSELL, vergezeld van een Adjudant van PRINS FREDERIK — volgens GeneraalMajoor WÜPPERMANN waarschijnlijk Majoor DE CEVA — kwam aangereden. Het was toen
juist twee uur in den namiddag.

I) Men vergelijke het gestelde op blz. 204 regel 8 v. o. ontleend aan de „llerinnermgen" van den Generaal-Majoor E. VAN LOBEN SELS.
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IT den mond van den Engelschen diplomaat vernam de HERTOG den gesloten wapen
stilstand. Bitter waren de woorden, die hem ontvielen. Hard is het voor den krijgsman,

als het beslissende oogenblik naakt, zich op deze wijze den heldendegen uit de vuist te zien
slaan. Dan,SAKSEN-WEIMAR was een te goed soldaat om niet onmiddellijk te gehoorzamen. De Infanterie
zet hare geweren aan rotten, de Cavalerie stijgt af en de kanonniers leggen zich bij de stukken neder.
Verlaten wij nu voor een paar uren de rustende troepen der Tweede Divisie en zien wij alvorens
de laatste periode van den Veldtocht te bespreken, hoedanig intusschen de toestand was binnen
Leuvens poorten, en op welke wijze zich de Belgische krijgsmacht na den terugkeer in de stad
aldaar had opgesteld.
De Schrijver van een brief ^^Nouvelle de rarmée^ Lotivaiii /j Abut 6 ïmt,res du matid\ opge

nomen in het Brusselsche blad
Emancipation' van 15 Augustus, schildert den wederzijdschen toestand,
tegen het middaguur van den 12"^®" als volgt:
^finze heicres et demie. Le canon tire sur plusieurs points a la porte de Tirlemont et a celle de Diest;
il y a des batteries intermédiaires. Les Hollandais se développent; leur grosse cavalerie est a doublé portee

de fusil des remparts, leur infanterie se range en bataille derrière Tivoli et les fermes sur la gauche de la
route de Tirlemont; environ deux cents de nos tirailleurs qui étaient placés hors de la ville non loin de la,
engagent un feu assez vif avec des troupes que je ne puis voir; ils sont enveloppés par la cavalerie ennemie,
qui masquaient deux pièces d'artillerie volante: ces braves seront tous massacrés.

„Sur ma gauche s'offre une autre scène: tandis que l'ennemi s'empare des hauteurs qui dominent

Louvain et particulièrement de Ia montagne le Loo, leurs rangs se grossissent a chaque instant. La garde

civique,revenue d'une panique" — hier worden de bataljons der Brigade COECKELBERGHE bedoeld —
„se trouve pêle-mêle avec l'infanterie et Tartillerie. M. d'HOOGHVORST, général en chef, annonce que
Ton va faire une distribution de bière; deux tonneaux sont défoncés a l'instantj on n'a pas de verre; un
officier d'état-major donne de Targent pour acheter un litre; tous les hommes se précipitent prés des
tonneaux; les balles et les boulets siffient; on boit; Tennemi prend des positions avantageuses, on boit
encore; le feu de son artillerie redouble, le nótre riposte avec avantage. Les corps précipitcs jettent la
terreur dans les rangs des gardes civiques et des volontaires; debacle générale, fuite dans Ia ville; les rues
sont trop étroites pour laisser passer ceux que la peur poursuit; etant placé a proximité je me trouve
entrainé dans ce mouvement qu'il me devient impossible de décrire. Le canon gronde avec plus de force en se
rapprochant du cóté des Hollandais car il est facile de distinguer leurs coups. Des boulets et non des obus,
frappent dans les cheminées et envoient les débris sur les fuyards et les curieux dans la rue de Tirlemont.
„Midi un qiiart. (intérieur de la ville). Dans toutes les rues sont des cavaliers postés par quatre et
six, la carabine ou le sabre a la main, cherchant a refouler les masses qui quittent le champ de bataille
OU poussant, la lanse au poing, les gardes civiques ou .soldats qui sortent en foule de tous les cabarets;
ils ne peuvent obtenir obéissance, malgré les coups de lance et de plat de sabre.

„M. le Baron d'HOOGHVORST précédé de deux gendarmes accompagné d'un autre général et de
plusieurs officiers d'état-major, suivis de quatre lansiers, rentrent au petit pas d'un bout a 1'autre de la rue
de Tirlemont.
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„Le géncral en Chef des gardes civiques crie que les Hollandais sent en pleine retraite, cependant
la canonnade et la fusillade redoublent a la porte de Diest; on dit que le brave Général d'Infanterie

et d'Artillerie des gardes-civiques de Mons et de Namur y font une vigoureuse résistance; c'est le général
NIËLLON qui commande de ce cóté.
,,0n annonce que Ton négocie peur une suspension d'armes, qu'un parlementaire entre en ville; que
le roi va partir pour Malines, oü son quartier-général sera établi.
„Des caissons partent au grand galop du pare placé au collége philosophique et se dirigent a la porte
de Tirlemont Le canon se tait sur ce point. Mêmes mouvements et résistance dans la rue.

^^Une heiire. (Champ de bataille). On enlève les morts et les blessés; presque tous viennent de la
gauche (porte de Diest) ou Ton continue a se battre. Entre cette porte et celle de Tirlemont, un caisson
a sauté et a tué trois hommes; ce déplorable événement vient d'une imprudence. D'autres hommes ont
été blessés par les éclats; un lieutenant du 12® allant a leurs secours est frappé d'une balie a la maindroite."
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lEN we nu op welke wijze het binnen Leuven teruggetrokken leger had stelling genomen.
Achter de wallen, front makende naar de Eerste- en de Derde Divisie, waren de

verschillende Infanterie-Regimenten opgesteld: rechts van de Thienensche poort op den
rechtervleugel, het i" Regiment van linie, links daarvan het 4^ vervolgens het 12'', het 7*^ en het 9'';
eindelijk het 2® Regiment Jagers te Voet, zich uitbreidende tot de Diester poort. Nabij de poort van
Perck bevond zich de Brigade Cavalerie; hier stond ook het vereenigd gebleven gedeelte der „Garde
civique", dat aanvankelijk was aangewezen om het bosch van Heverle te bezetten.
De Belgische Veld-Artillerie had stelling genomen op de wallen, tusschen de aldaar in batterij
staande zware vuurmonden: op den linkervleugel, links van de beide 12 'ffiers aan de poort van Perck,
was de halve-Compagnie DE EENENS opgesteld, naast haar en rechts van de Thienensche poort de
halve-Batterij RIGANO, welke aansloot aan de daar geplaatste 18
Links van deze de CompagnieDUPONT en daarnaast opvolgend naar de zijde der Diester poort de . Compagnie RIJCKHOLT,
en de halve-Batterij SOUDAIN DE NIEDERWERTH.

Links van de twee bij laatstgenoemde poort opgestelde 12 ®ers had ten slotte nog de halveCompagnie LAUWEREIJS positie genomen; deze afdeeling volgde met de Cavalerie den KONING
later op zijnen terugtocht.
In het geheel waren op de wallen 38 vuurmonden in batterij.
In het gezicht der metalen monden, die thans hun stem niet meer verhieven, rustten de Divisiën:

ieder achtte het gevecht voor goed geëindigd. Dit verklaart voldoende de volkomen ongedekte
opstelling waarin onze troepen op het vlakke en open terrein aan den voet van den Looberg
waren geplaatst.
Ook de PRINS VAN ORANJE had voor enkele oogenblikken rust genomen. Daar zat hij,
de Opperbevelhebber aan den rand van een greppel, waar Z. K. H. de capitulatie-voorwaarden had
gedicteerd. Verre was het van hem om zich nu nog met strategische overwegingen bezig te houden,
zich nu nog, „zooals laster en leugen hebben willen doen gelooven" — ziehier de woorden van den

Generaal-Majoor WÜPPERMANN — ,,bezig te houden met de omsingeling van een leger, dat onder
de hoede der mogendheden was geplaatst".
Zijn taak in dezen korten gelukkigen Veldtocht meende de Veldheer ten einde, en reeds had

de Koninklijke Opperbevelhebber, toen hij kort te voren langs de troepen was gereden, ondubbelzinig
doen blijken van den dank, dien het Vaderland aan hunne toewijdig en plichtsbetrachting ver
schuldigd was.

Bij elke afdeeling uitte Z. K. H. eenige hartelijke woorden, die allerwegen met geestdriftig
gejuich werden begroet. Zoo zeide hij o.a., zich richtende tot het 2® Bataljon der 13® Afdeeling:
^^Kameraden! ge hebt ti bijzonder braaf gekwete^i. Ik ben taterst voldaan over uw gehouden gedragI
Rijdende langs de in bataille opgestelde 8® Veld- en de Rechter-halve 3® Rijdende Batterij, had de
PRINS gelast, dat de manschappen zouden afzitten, daar een wapenstilstand was gesloten.
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EDURENDE den loop der onderhandelingen was alzoo een stadium van rust ingetreden,
ofschoon begrijpelijkerwijze niet op alle punten de vijandelijkheden eensklaps als door een
tooverslag waren afgebroken. Hier en daar knalden nog enkele geweerschoten; zoo in de
vlakte westwaarts van den Looberg, waar zich nog ettelijke Belgische tirailleurs ophielden, die bij
tusschenpoozen een schot wisselden met den aan den voet dier hoogte uitgezwermde Nederlandsche
soldaten. Ook van de zijde der abdij van Perck, werd van tijd tot tijd gevuurd in de richting van
den linkervleugel der Divisie.

Ten einde tegen meerdere vijandelijkheden van dien kant gevrijwaard te zijn, gaf de Chef
van den Staf der Derde Divisie,Kolonel ECKSTEEN,aan de Compagnieën Leidsche en Noordhollandsche

Jagers den last, nabij de abdij te gaan post vatten. Deze opdracht werd waarschijnlijk niet juist
uitgevoerd; althans „de Jagers" — zoo lezen wij in de kantteekening van Generaal GEISWEIT VAN
DER NETTEN „begonnen bij het vooruitgaan dadelijk te tirailleerenj er vielen zelfs schoten. . .

Dit werd oorzaak van het zoo bloedige drama, hetwelk in de namiddaguren van 12 Augustus

voor Leuven's wallen werd afgespeeld. Ook het Korps Rijdende Artillerie bewaart een diep weemoedige
herinnering van dit nuttelooze bloedbad.

Nauw had de voortroep der Jagers — een halve sectie onder den

Luitenant DECKER • —

den naar de abdij voerenden hollen weg verlaten, of zij werd door een kanonschot begroet. Onmiddellijk
daarna volgden meerdere losbrandingen. 1)

,,Een ietwat zenuwachtig, opgewonden en bovendien fanatiek officier, Kapitein DE EENENS,
meende verdachte bewegingen bij onze troepen te bemerken en liet er als een dolleman op schieten
boekstaaft de Heer P. H. CRAANDIJK in zijn meer genoemde populaire geschiedenis der Vrijwillige
Jagerkorpsen van 18^0—t8^i\

Wij voor ons meenen niet dat men gerechtigd is dien Belgischen Officier tengevolge dezer
handeling in een min of meer ongunstig daglicht te plaatsen. Wij, die de geschiedenis van ons

Korps schrijven, nog meevoelen de wonden ons op dien dag zonder eenig nut geslagen, volkomen
beseffen, hoe zwaar de offers gekost hebben daar in de namiddaguren gebracht

wij betreuren

zeker niet minder dan iemand de bloedige afwikkeling der gebeurtenissen. Maar toch achten wij het
alleszins verklaarbaar, dat de aanvallende beweging van de Jagers, op een oogenblik dat men nog

niet volkomen wist, wat het einde der onderhandelingen zoude wezen, en de zenuwen door het gevecht

nog steeds in hevige trilling waren, tegenmaatregelen van de Belgen hebben uitgelokt.
Hoe 't zij, weldra donderde het Belgische geschut over de geheele linie, en in overijling grepen
de Hollandsche troepen naar de wapenen. Was het wonder, dat groote ontsteltenis ontstond onder
de rustenden, dat het onverwachte van het hervatten van den strijd, en de verliezen, spontaan door

's vijands vuur vuur veroorzaakt, enkele gedeelten van het Nederlandsche Veldleger aan het wankelen
hebben gebracht? . .. .

I) Zie ook Genei-aal-Majoor W. E. A. WÜPPERM.VNN. „De Geschiedenis van den Tiendaagschen Veldtocht" bU. 383.
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Het sneuvelen van JAN JACOB PRINSEN vóór Leuven — 12 Augustus 1831.

DE CAPITULATIE VAN LEUVEN.

12 AUGUSTUS 183I.

20I

EVEN wij thans voor eenige oogenblikken het woord aan JEAN PHILIPPE Baron
DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN. In zijne ^^Mémoires' lezen wij aangaande

hetgeen toen is voorgevallen het volgende:
„ . . . Le matin du 12 Aóut, Ie jour de Ia clóture de cette mémorable et glorieuse campagne, oü Ie
PRINCE d'ORANGE se montra dans toute la grandeur de son intelligence en manoeuvrant de main de

maitre, je risquais être victime d'une escapade qui ne convenait nullement a un commandant de batterie.
„Longeant a quelque distance un rideau de terrain, je vis un de nos cavaliers tiraillant avec quelques
trainards cachés. J'envoyais voir un trompette, maïs l'un et Tautre s'eloignèrent et ne revinrent pas. Ne
pouvant vaincre mon impatience, je partis au galop, et dépassant Ia hauteur,j'avais déja dépassé des ennemis
cachés, mais qui a mon aspect se sauvèrent en me lachant quelques coups de fusil. (Wij cursiveeren.)
„A la fin je retrouvai mon trompette et noiis rejoigmmes la batterie;l'ennemi battit en retraite et se replia
sur Louvain a la proximité de la vDle. Quelques boulets et obus tirés des remparts bondirent Ie long de la batterie
sur Ia chaussée, Ie feu cessa et neus crümes que lafFaire se termina, lorsque tout d'un coup Ie feu se rouvrit et
qu'une terreur panique s'empara de Ia troupe, qui nous devangait; nous les vimes revenir en pleine déroute. i)

Ignorant la cause de la déroute, sur la demande que me fit mon lieutenant qui marchait a la tête a cóté de
moi, ,^ce que cela devicndraiV^ je lui répondis tout bas ^,nous sommes au diablé"\ supposant que nous étioiis
tombés dans une embuscade, ,^mais mets-loi en batterie sur la chaussée et charge a mitraille\'^ Les autres
pièces je les fis traverser un fossé qui bordait la chaussée et je les mis en batterie k coté de la route malgré
1'injonction que je regus de mon chef de battre en retraite. Cette manoeuvre, commandée en contravention
des réglements d'excercise, et qui plaga Ia troisiême pièce a l'aile gauche, se fit avec une admirable précision
et Ie plus grand calme, malgré les fuyards qui nous gênaient horriblement. Craignant que l'ennemi entrerait
dans la batterie pêle-mêle avec les nótres, je donnai 1'ordre de charger h. mitraille et de tirer sur amis et
ennemis, si on les voyait mêlés. La raison pourquoi je mettais en batterie en contravention de ce qui
m'était ordonné, fut que fuir avec une batterie devant renncmi dans une pareille fuite, c'est la rendre ignominieusement et sans occasionner Ia moindre perte a l'ennemi. Je préfèrais donc la vendre chèrement et
j'espérais, qu'en ouvrant Ie feu, je serais un point de ralliement pour nos troupes en désordre. Je fus bien
étonné lorsque les groupes de fuyards s eclairèrent, de n'apercevoir qu'un scul escadron de cavalerie

ennemie qui peut-être eut bien Tintention de profiter de la confusion, mais qui pcut-être aussi a Ia vue de

ma contenance n'en fit rien. C'est alors que je vis Ie PRINCE d'ORANGE. Je me rendis auprès de sa pcrsonne
en Ie saluant de mon épée, et je lui dis en peu de mots ce que j'avais fait et cru devoir faire. II en parut
fort content et me dit de Ie suivre. Nous choisimes une position pour deux pièces en avant de ma position
déja prise et j'allais de suite les chercher, C'est en remettant en batterie que Ie lieutenant commandant
de Ia section fut tué d'un boulet de canon qui lui traversait la poitrine; il tomba raide mort a'Cuté de moi.
La po.sition était excellente et bien couverte; nous tirions lentement et avec précision avec un plein succes.

Cependant les tirailleurs ennemis s'éparpillèrent a une centaine de pas devant les pièces et tirèrent
dessus, accompagnés d'un feu roulant de canon tiré des remparts, mais sans succès a cause de Ia bonne
position que j'avais pu prendre pour les pièces. Les tirailleurs ennemis au lieu de nous cerner et nous

enlever, ne s'amusèrent qu'a tirer sur moi, qui a cheval était presque Ie seul qu'ils pussent voir.
T) Generaal VAN COEHOORN heeft hier wa.arschijnlljk op het oog het üataljoii Groningsche Scluitters, die door liet onverwachte vijandelijhe
kanonvuur zeer begrijpelijk in venvarrlng geraakten en, al teruggaande, iiet Bataljon Utrechtsche Scliutters onder den Majoor GLENEWINKEL in
t\vee deelen scheidden.
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Bicntót cepciidant Ic PRINCE m'amena un batailloii de Frisons, dont un peloton sur ma detnande s'éparpillait
en tirailleur et fit rentrcr les beiges. De ma place je pus voir une pièce d'une de nos batteries, qu'on avait
abandonneé, et j'eus Ie bonheur de la sauver sous Ie feu de l'ennemi. C'est alors que Ie feu cessa et je
profitais de ce moment d'intcrruption pour me placer plus en communication avec les autres pièces de la
batterie et notre ligne de retraite, Ie cas avenant de devoir 1'effectuer; mais la chose se termina tout de
bon et je renvoyais la pièce sauvée a la batterie, dont elle avait fait partie. De ce jour je crois, date

raffection que Ie PRINCE m'a toujours témoignée ensuite. II me témoigna ce jour a la tête de son état-major
en me donnant Ia main, sa haute satisfaction sur la conduite de ma batterie et me fit des éloges a me
faire rougir. 11 venait de s'éloigncr, lorsque je vis s'approclier de moi un officier de hussards frangais. Le
cocur encore gros de la perte, que je venais de faire de mon brave lieutenant, ]t lm dis ,^Monsieur cela fait
,foute a la France de se meier d'une aussi sale boutiquc" — sur quoi il me répondit „que voulez-vous, ce sont
fes gouvernements. . .

Tot zoover de Luitenant-Generaal Baron VAN COEHOORN.

Op ons verzoek vereeuwigde de Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT het sneuvelen van
JAN JACOB PRINSEN voor Leuvens wallen.

De teekening tegenover blz. 198 geeft dit tragische moment weder. Aan de zijde van den

Batterij-Commandant liggen ruiter en paard neergeveld, door een zelfden kogel getroffen. De jeugdige
verdienstelijke officier, een jaar te voren wegens zijn heldhaftig gedrag versierd met het Kruis der
Dapperen, heeft zijn jong leven, dat nog zooveel beloofde, aan het Vaderland ten offer gebracht.
PRINSEN werd in het bevel over zijne Sectie onmiddellijk vervangen door den Luitenant
VAN RADEN. Deze officier, die de order ontving om zich bij zijn Batterij-Commandant te vervoegen,

rukte met zijn Sectie in draf voorwaarts. De stukken werden bij aankomst teruggezonden, ten einde
ze niet noodeloos aan het vuur des vijands bloot te stellen.

„Toen het vuur uit Leuven, zooals men onderstelde tijdelijk ophield" — boekstaaft Jhr. VAN
SYPESTEIN

„vervoegden zich de drie oudste kanonniers van de beide bedoelde stukken bij den

Kapitein VAN COEHOORN en verzochten in naam van alle manschappen der Sectie in de stelling
waarin hun

Luitenant (VAN RADEN) was geplaatst geworden, het gevaar met hem te deelen.

„Schoon voorteeken" — roept VAN SYPESTEIN uit — „van hetgeen die officier had mogen
verwachten van zijne minderen, die hij door zijn leiding zooveel achting had ingeboezemd!'

Nog alvorens VAN RADEN ter plaatse was aangekomen, hadden de kanonniers het vuur
verwoed voortgezet, waarbij zich de Wachtmeester A. T. C. LIST, die zich vrijwillig bij de Sectie
had aangesloten, door zijn koelbloedigheid en nauwkeurige wijze van richten bijzonder onderscheidde.
Volgens het ,,Bchiopt OverzichC van Kolonel LIST was de Sectie PRINSEN op 200 passen

voorwaarts" van de aanvankelijk door de Batterij N°, 2 ingenomen stelling in batterij gekomen; men
deed aldaar na het sneuvelen van den Sectie-Commandant „7 granaat en 13 blikkedoosschoten.

Wat was er inmiddels bij de verschillende, niet door Generaal VAN COEHOORN genoemde
onderdeelen der voor Leuven rustende Divisiën voorgevallen ?
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ELUKKIG voor de Compagnie Leidsche Jagers hadden de Belgische Artilleristen den
afstand te ver geschat, zoodat de eerste projectielen meest alle in de daken der achter
gelegen huizen sloegen. In allerijl trok men zich in den nabijzijnden hollen weg terug,
^n de Sectie Veld-Artillerie-VERTHOLEN, welke bij de 2= Brigade der Eerste Divisie was

ingedeeld, komt de eer toe, het allereerst gereed te zijn geweest om het vuur van Leuvens wallen
te beantwoorden. Zij deed onder de kalme leiding van haar Sectie-Commandant uit hare nagenoeg

ongedekte stelling zeventig schoten. De naast haar opgestelde halve-Batterij N°. 4 kreeg bevel om
den berg af te dalen en naast de reeds in de vlakte opgestelde vuurmonden in batterij te komen.
Dit bevel werd onder het hevige vijandelijke vuur met groote bedaardheid en in de beste orde
uitgevoerd, niettegenstaande het afdalen van den berg met groote bezwaren gepaard ging.
Nadat uit de ingenomen stelling eenige schoten waren afgegeven, sprong door een inslaande
granaat de voorwagen van het tweede stuk. Een korporaal en vier kanonniers werden gekwetst, een
paard gedood en een ander gewond.

Toen eenigen tijd later bevel gegeven werd om de batterijen achterwaarts van stelling te
doen veranderen, reed ook de halve-Batterij N°. 4 weder tegen den berg op. Dit kon door de vermoeidheid
der paarden niet dan met inspanning van alle krachten geschieden. Een der raden van een houwitser
geraakte in een gat; slechts met veel moeite kon de vuurmond weder bij de Batterij worden
teruggebracht. Het tweede stuk, waarvan de voorwagen gesprongen was, moest aanvankelijk worden
achtergelaten. Nauw had de Batterij echter in de nieuwe stelling afgelegd, óf haar Commandant
de r" Luitenant VAN DER OUDERMEULEN begaf zich met eenige manschappen, acht trekpaarden
en een anderen voorwagen weder derwaarts. Hevig werden zij door den vijand onder vuur genomen;
binnen weinige oogenblikken tijds werden een kanonnier en vier paarden gedood, vier kanonniers
en twee paarden gewond. Toch gelukte het aan den dapperen Batterij-Commandant om, gesteund door

zijn wachtmeester H. K. FRANSEN, het achtergebleven kanon terug te voeren.
Van de beide Escadrons Lansiers, die achterwaarts van de Sectie-VERTHOLEN waren

opgesteld, werden twee man en drie paarden gedood. Toen het kanon achter Leuvens wallen zweeg,
daalden de Escadrons den Loo-berg af en verzamelden zich op het Rechter halve-Regiment nabij
Tivoli. De gezamenlijke Lansiers N°. 10 betrokken het bivouac a cheval op den straatweg.

De Infanterie der 2" Brigade van de Divisie VAN GEEN had nagenoeg geene verliezen te
betreuren; alleen het 2" Bataljon Jagers verloor vier man door den dood, waaronder de zoon van

den dichter WESTERMAN. De i" Brigade werd door het vijandelijke lood gespaard: een gevolg
van hare opstelling buiten het bereik van het artillerie-vuur. Hare stukken mengden zich niet in den
strijd. Wel was de Sectie-DEL CAMPO aanvankelijk naar de zijde der stad vooruitgezonden, gedekt
door een peloton van het 3® Bataljon der 5® Afdeeling, met het doel om zoo noodig vijandelijke

ruiterij, die zich nabij de Diester-poort ophield, terug te wijzen; doch later was zij op hooger last
weder van stelling veranderd en zuidwaarts van den straatweg Leuven—Diest in batterij gekomen.
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EZE plaats was aan den Sectie-Commandant door den 1° Luitenant G. SCHUURMAN
aangewezen. Laatstgenoemde Officier werd daarop naar den Opperbevelhebber gezonden,
ten einde rapport te doen omtrent de opstelling der Brigade en nadere orders te vragen.

Het antwoord luidde: -.^Zeg aan den Generaal dat hij in de stelling blijft!^
De stukken behielden hunne standplaatsen. Ook in de opstelling der overige troepen van de

Brigade kwam tot na het einde der kanonnade, en zelfs na het ratificeeren van den wapenstilstand
geene verandering.

Had deze Divisie nagenoeg geene verliezen geleden, te grooter waren de offers, die het
onverwachte vijandelijke geschutvuur van de nader bij Leuven opgestelde Divisie MEIJER eischte,
vóór en aleer zij zich door een achterwaartsche beweging daaraan kon onttrekken.
De Oud-Rijder, Generaal VAN LÖBEN SELS, deelt aangaande een en ander in zijne
^^Herinneringen!' mede;
.. . . „Terwijl de onzen het vuur beantwoorden, ziet men elkander aan. Verraad is het eerste
denkbeeld; zulks wordt onder anderen aan PRINS FREDERIK gevraagd.

„Wij begeven ons van den berg naar den straatweg, waar Generaal TRIP den PRINS dacht te
vinden. Ook hier was niettegenstaande de artillerie bij uitstek haar plicht deed, veel verwarring. De
kurassiers rukten overhaast terug; drie pelotons met de officieren komen geregeld; eenige Bataillons der
Derde Divisie gaan in wanorde achterwaarts. Weinige woorden wisselde ik met PRINSEN der Batterij

N". 2, die nog op den straatweg werkeloos stond; ik verneem het kwetsen der Hecren GALLIERES.
Langzamerhand zien wij dat de kurassiers zich herzamelen. Na verloop van eenige minuten begeeft de
Generaal zich weder naar de hoogten, van waar alles duidelijk konde gezien worden. Menige kogel in onze

nabijheid inslaande, veranderden wij van standplaats, terwijl de Generaal zelfs dacht, dat men zijne witte
pluim konde bespeuren. Langzamerhand bedaarde het vuur; in het midden der canonnade bespeurde men
het vuur der Tweede Divisie aan géne zijde Leuven op eenige uit de stad rukkende kavallerie-colonnes gedaan.
Dit gaf een aangename verwisseling, daar hierdoor de Belgen, die als wilden in het veld rond liepen en
schoten, bespeurende dat zij in den rug waren gevallen, naar de stad teruggingen. Toen eindelijk het vuur

geheel ophield, vernam men dat door Z. K. H. naar Leuven was gezonden de Kapitein V, L. VAN
LIMBURG 5TIRUM, die ondertusschen zich daar met moeite gehoor konde verschaffen."

De geheele Batterij NL 8" en de helft der Batterij

4, daarna zes stukken van N". 3, benevens

twee van N®. 2 en twee van N®. 6 hadden volgens Generaal VAN LÖBEN SELS aan den geschutstrijd

deelgenomen; sommige stukken hadden tengevolge der aanmerkelijke verliezen het vuur moeten staken.

i
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IT de ^.Mémoires' van Generaal VAN COEHOORN hebben wij een juist overzicht

gekregen omtrent de verrichtingen der Rijdende Batterij N°. 2, welke bij de Derde Divisie was
ingedeeld. Ook vonden wij daarin wetenswaardige bijzonderheden betreffende het optreden
van het Bataljon Friesche Schutterij: de eenige Infanterie bij voornoemde Divisie, die zich noordwaarts van
den straatweg Leuven—Thienen bevond. Als aanvulling daarop nog het één en ander, waardoor mede het
werkzame aandeel van den PRINS VAN ORANJE gedurende dezen Veldtocht in een helder licht zal treden.
Nauw donderde het geschut van Leuvens wallen, óf ook nabij de standplaats van den Hoogen
Bevelhebber slaan verscheidene kogels in, waardoor naast den Majoor HOJEL, die steeds aan de
zijde des Opperbevelhebbers is gebleven, de Marechaussee HULSBOS en een Ordonnans der Rijdende
Artillerie worden gedood. Onmiddellijk begeeft ORANJE zich met Majoor HOJEL vooruit naar het
Bataljon Friesche Schutterij VAN ASBECK. 2. K. H. stelt zich aan het hoofd, en brengt, door voornoemde
hoofd-officieren gesteund, een gedeelte van het Bataljon vooruit, om het voortrukken te beletten van
Belgische tirailleurs, die na het begin der kanonnade weder buiten de Diester-poort waren verschenen

en onze artillerie bedreigden. Eenige oogenblikken daarna gelastte Z. K. H. aan den iCapitein VAN
COEHOORN om voorwaarts een nieuwe stelling in te nemen.

Gaan wij thans de verrichtingen na der batterijen bij den op nieuw ontbranden strijd. Nog slechts
aan enkele wijdden wij eenige woorden.
Zoo zagen wij, dat de Sectie-VERTHOLEN der Veld-Batterij N°. ó'' het eerst het vijandelijke

vuur beantwoordde, ook dat de Sectie-DEL CAMPO dierzelfde Batterij twee verschillende stellingen had
ingenomen. Verder volgden wij de naast eerstgenoemde Sectie opgestelde Rechter halve-Batterij
VAN DER OUDERMEULEN in hare bewegingen.
Hoe gedroegen zich intusschen de overige vuurmonden?
Men zal zich herinneren, dat op den uitersten linkervleugel der Derde Divisie de Sectie VON

PFAFFENRATH der Batterij Veld-Artillerie N°.
was opgesteld. Tot dekking van deze vuur
monden was een Compagnie van het Bataljon Utrechtsche Schutterij, onder Kapitein W. J.
VAN DE POLL (vergelijk de Noot op biz. 201), door den Generaal MEIJER in persoon
nabij den meergenoemden hollen weg geplaatst. Wakker beantwoordde deze Sectie, geheel alleen

staande tegenover een zeer overmachtig aantal Belgische stukken aan deze zijde van den straatweg,
het vijandelijke vuur.

Een vuur-pauze, ingetreden tengevolge van het in deJucht springen van een voorwagen,
(zie het gestelde op bIz. 196 regel 3 v. o.) maakte PFAFFENRATH zich ten nutte om zijne zeer
blootgestelde positie te verlaten; nochtans alleen om zich bij zijne eveneens in het vuur staande
Batterij aan te sluiten en den artillerie-strijd voort te zetten. Deze Batterij — drie Sectiën —

onder het bevel van den Batterij-Commandant. Kapitein K. E. VAN DE WALL, had een stelling
in de vlakte voor den Loo-berg ingenomen en onmiddellijk het vijandelijk artillerie-vuur beantwoord,
„met een snelheid" — zooals Generaal-Majoor WÜPPERMANN boekstaaft — ,,waarover de oudste
soldaten, die NAPOLEON's meeste veldtochten hadden medegemaakt, verbaasd stonden,"
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N GEY VAN PITTIUS' biographie vinden wij dienaangaande opgeteekend: „Toen onze
artillerie zich tegenover het vijandelijke kanon, door borstweringen gedekt, in batterij stelde,
opende zij tegen deze met de meeste bedaardheid een zoo wel gedirigeerd kanonvuur en
beantwoordde het vijandelijke vuur met zooveel nadruk, dat de ervarenste militairen zulks met
verwondering en onder toejuiching aanzagen."

Zoodra het echter bleek, dat het vijandelijke vuur niet door een uitval werd gevolgd, ontving

de Batterij den last, ten einde noodelooze verliezen te voorkomen, om op te leggen en zich terug
te trekken.

Zij had in hare stelling verloren aan dooden; één kanonnier en acht paarden (vijf van ééne
bespanning), aan gewonden: één sergeant, een korporaal en acht kanonniers.
Ook de Rechter halve-Rijdende Batterij N°. 3 had op krachtige wijze het vuur uit Leuven
beantwoord en den vijand veel nadeel toegebracht. Om gelijke redenen kreeg zij gelijktijdig met de

Veld-Batterij N°. 8^ order om achterwaarts van stelling te veranderen. „Voordat nog hieraan gevolg
kon worden gegeven, en vóór dat de kanonniers waren opgestegen" — lezen wij bij VAN SYPESTEIN —
,,werd de wachtmeester GIBENS, Stukscommandant van het 3^ stuk, mét zijn paard door één

kanonskogel gedood, terwijl twee voorpaarden van dat stuk door denzelfden kogel doodelijk
werden getroffen."

Door het onklaar worden der bespanning, bleef het stuk onder het vijandelijke vuur staan.
Nauw heeft de wachtmeester van het
Lansiers M. VAN COOSEN, welke dien dag als ordonnans

bij Generaal DE CONSTANT REBECOUE dienst deed, dit gezien, óf hij rent derwaarts, springt van
zijn paard, grijpt de hevig slaande paarden van het middenspan, die over de strengen waren geraakt,
waarna hij den inmiddels met eenige kanonniers toegesnelden Luitenant C. W. VOET van de Linker
halve-Batterij N". 3 behulpzaam is om het stuk terug te brengen.

Bij deze gelegenheid deed zich ook de milicien-stukrijder HASPELS, die onder de paarden was
geraakt, door zijne koelbloedigheid bijzonder opmerken.
De Rechter halve-Batterij verloor aan dooden den wachtmeester GIBENS en den korporaal

HARLACHER, terwijl gekwetst werden: de kanonniers SASSEN, TENRUIGEN, HOF, HOEKSTRA

en de voorrijder van het 4*= stuk WANNER, wiens beide handen door het springen van een granaat
werden verbrijzeld. De ongelukkige overleed aan de gevolgen dezer ernstige verwonding. Voorts
telde de Batterij onder hare verliezen elf paarden, waarvan acht dood.
In het geheel kostte het zoo onverwacht uit Leuven geopende geschutvuur aan onze troepen
een vijftigtal dooden en gewonden.

Ook de Belgen zouden tengevolge van dit betreurenswaardige incident zware verliezen

hebben geleden; althans volgens Generaal-Majoor WOPPERMANN, zich daarbij grondende op de
^^Leiivensche Courant!'

Ons mocht het niet gelukken dienaangaande voldoend betrouwbare mededeelingen te verkrijgen;
zelfs de totalen der gesneuvelden en gewonden aan s vijands zijde zijn niet bekend.
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ANZIENLIJK zullen die verliezen gedurende de betrekkelijk korte kanonnade, bij de
grootendeels gedekt geplaatste verdedigers,tevens in aanmerking nemende de omstandigheden,
waaronder het vuur onzerzijds geopend werd, wel niet geweest zijn. In de ^^Herinneringen
van Generaal VAN LÖBEN SELS vinden wij opgeteekend:

,,Langs de boulevards rijdende, konden wij opmaken, hoeveel geschut de Belgen aldaar in Batterij
hadden gehad, terwijl toch ook de tekens aan muren en boomen genoegzaam ten bewijze verstrekten, dat
onze kanonniers goed hunne zaken hadden waargenomen. Bij het kanaal en de poort van Diest zagen wij
diergelijke overblijfselen. De inwoners verzekerden ons dat drie groote schepen met gekwetsten dien dag
vertrokken waren

"

Dan, wij vermeenen te mogen aannemen, dat dit niet uitsluitend slachtoffers waren van den laatst
gevoerden artillerie-strijd, aangezien wij toch in den reeds meer aangehaalden brief, dd. 13 Augustus 1831,
voorkomende in het blad

Emancipation" dienaangaande vermeld vinden:

„Les boulets et la mitraille des Hollandais nous ont fait peu de mal; leurs coups portaient trop haut."

De geleden verliezen zouden volgens den Schrijver van dat stuk meer aan onvoorzichtigheid of
onhandigheid moeten worden toegeschreven.

Toch schetst hij verder eenige frappante gevallen . . . „je m'approche de la batterie de Tirlemont.
Quel spectacle horrible! Quatre cadavres, je puis dire caleinés, ne présentant qu'une idéalité de 1'homme.
Deux d'entre eux ont les bras desséchés et dans la pose d'un homme se raidissant par désespoir; cette
vue est aussi horrible qu'afHigeante; elle soulève Ie coeur contre les fléaux de la guerre! Ce funeste
événement, arrivé aussi par imprudence ou maladresse, a fait encorc quatre autres victimes plus hideuses.
Ce sont des mutilés; a peine si l'on peut distinguer la place des yeux; des pieds a Ia tête, lepiderme est
enlevé et offre laspect d'un charbon éteint. Leurs souffrances sont cruelles, leurs vêtements brülaient et
ont disparu en petits lambeaux; ces malheureux, dont on doit désespérer, sont portés a l'ambulance...."

Noch de zes houwitsers der Rijdende Batterij N". 2, welke op ongeveer 1200 passen van

Leuvens wallen links van den straatweg in stelling waren gebleven, noch de Linker halve-Batterij
N". 3, noch de 12
Veld-Batterij N". y"" van Kapitein ALTINK hadden aan den geschutsstrijd
deelgenomen. Genoemde halve-Batterij bleef gedurende de kanonnade in reserve achter de
Afdeeling Kurassiers N®. 3, terwijl de Veld-Batterij N°. y'', die met de Rijdende Batterij N®. 2 ingevolge
bekomen order langs den straatweg Leuven—Thienen vooruit was gedraafd, zuidwaarts daarvan en
ongeveer ter zelfder hoogte als de Batterij N°. 2 had positie genomen. Daar zou het haar mogelijk
geweest zijn, ingeval van een offensief des vijands, den weg krachtig onder vuur te nemen.
Het Reservepark der Derde Divisie, dat in den nacht van 11 op 12 Augustus tusschen St. Truyen
en Thienen had gebivouackeerd, was in den morgen van laatstgenoemden dag weder opgebroken.
Even voorbij Dormael ontving het den last om snel naar Leuven op te rukken. Nauw was aan dit
bevel een begin van uitvoering gegeven, óf men stiet op den ganschen sleep der in wanorde terug
getrokken trein-afdeelingen.
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OORNOEMDE afdeclingen behoorden tot de Regimenten Kurassiers N®. 3 en N®. 9.
Bij het onverwachte kanongebulder vóór- en zijwaarts, door het geratel der Batterijen op
de zware keien van den steenweg, waren bedoelde afdeelingen ruiterij geheel in verwarring

geraakt. Handpaarden rukten zich los-, ruiters der bedekking, die vlug waren opgezeten, werden
afgeworpen of gingen door^ voertuigen maakten keert. De met het bevel belaste jeugdige officier
was niet bij machte om de orde te herstellen en de hollende massa tegen te houden.
De i"" Luitenant VAN GLANSBEEK, Commandant van het Reservêpark, dat gedurende den

veldtocht zoo weinig verband met de Derde Divisie had gehouden, en geheel onbekend met de
omstandigheden van het oogenblik, achtte het bij waarneming der aanstormende drom noodzakelijk
om linksomkeert te laten maken. Deze manoeuvre, die natuurlijk volkomen gerechtvaardigd was, had

echter ten gevolge, dat ook eenige bespanningen der caissons doorgingen en slechts met veel moeite
waren tot staan te brengen. Zoodra was het niet aan VAN GLANSBEEK gelukt om bij zijne afdeeling
de orde- te herstellen, óf hij zond onmiddellijk den hem vergezellenden i' Luitenant A. B. C. DE
MUNCK van den Transporttrein op verkenning naar de zijde van Leuven. Deze officier meldde zich

weder bij hem, toen het vuur gestaakt was en deed verslag omtrent den toestand. De Commandant
van het Reservepark deed daarop zuidwaarts van den straatweg parkeeren en onmiddellijk de
verschoten munitie bij de Batterijen aanvullen.

Omtrent de paniek, die na het openen van het kanonvuur uit Leuven gedurende enkele oogenblikken bij sommige afdeelingen cavalerie geheerscht heeft, zijn heel wat pennen in beweging

gebracht. Eenerzijds heeft men zeer overdreven berichten in de wereld gezonden en niets onvermeld
gelaten om een zoo ongunstig mogelijk licht op de gebeurtenissen te werpen. Van de andere zijde
heeft men den omvang der feiten veel te klein voorgesteld. V'aarom? Ons is het niet lecht duidelijk.
Zoo al onder abnormale omstandigheden een enkele maal wanorde bij een troep ontstaat vooral bij
beredenen — behoeft dit immer daarom nog niet tegen het gehalte van zoodanige afdeeling te pleiten.

Wij zouden willen beweren, dat juist zoo'n paniek tot maatstaf kan strekken om de waarde van den
troep te beoordeelen, wanneer wij althans kunnen nagaan in hoeveel tijd de orde, het verband en de
samenwerking weder hersteld zijn.

Uit VAN LÖBEN SELS' Journaal konden wij ons een zuiver beeld van den toestand scheppen, i)
Onbetwistbaar is het dat b.v. de Lansiers van de 3^= Compagnie ordeloos hunne plaatsen verlieten en

zijdelings over den straatweg terugtrokken om zich achter den nabijgelegen herberg en eenige andere

gebouw^'en te dekken. Ook geraakte de Afdeeling Kurassiers

9 geheel in verwarring, welke nog

vermeerderde door het gedonder der kanonnen van de Sectie-VERTHOLEN, die op korten afstand daarvan

achter den Loo-berg vuurden,zoodat de brandende stukken der kardoeszakken tusschen de paarden vlogen.

Maar even" zeker is het, dat dank zij de kalmte en vastberadenheid der officieren - wier
namen steeds met eerbied zullen worden genoemd - de afdeelingen weldra weder verzameld waren,
dientengevolge noodlottige gevolgen van de paniek werden voorkomen.
(I) Zie blz. 204. VerJcr Geiicnal-M.ijoor WUrPERMANN's „Gescliiedems van Jen Tiencbagsclien Veldtocht". Bk- 389 e. v.
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NMIDDELLIJK na het dreunen der verraderlijke kanonschoten van Leuvens wallen beveelt de

PRINS VAN ORANJE aan den Kapitein GraafVAN LIMBURG STIRUM,PRINS FREDERIK'S
Adjudant, om zich naar Leuven te begeven, en te onderzoeken, om welke redenen de vijandelijk
heden worden hervat
„Un second parlementaire arrivé du camp hollandais" — lezen wij in den meergenoemden brief van 13 Augustus — „c'est un officier supérieur de cuirassiers, homme superbe j il est
accompagné d'un officier de nos lanciers (N®. i) et d'un soldat de chaque arme, précédé d'un trompette
avec un linge blanc au bout d'un baton. Le parlementaire n'avait pas les yeux bandés, ainsi que cela se
pratique; il a dès lors pu juger de l'état de désordre de nos armées. Arrivant aux barricades, élevées a la
bate rue de Tirlemont, il lui est échappé un sourire significatif . . .

VAN STIRUM's komst aan het Belgische Hoofdkwartier leidt tot het gewenschte resultaat; de
metalen monden zwijgen „ .. . nos troupes changent de position, la batterie hors de la porte de Tirlemont
est abandonnée, les pièces ont été enclouées par les artilleurs. . . "

VAN STIRUM keert bij den Opperbevelhebber terug, vergezeld door een Belgischen Staf-officier.
Deze werd afgevaardigd om aan den PRINS leedwezen te betuigen over het heropenen van het kanonvuur:
Dit was -— heette het — geheel in strijd geweest met de stellige bevelen, door den Opperbevelhebber
der troepen binnen Leuven gegeven.

De PRINS van zijne
Z. M. qualificeerde ORANJE
Ten einde de verdere
Adjudant, Kolonel OTTO

zijde scheen tevreden met de verontschuldigingen. In het rapport aan
het accident als ^^eerie schijnbaar verraderlijke handelwijze".
details van den wapenstilstand te regelen, zond de Opperbevelhebber zijn
Graaf VAN LIMBURG STIRUM, naar het Belgische Hoofdkwartier.

Hem werd gelijktijdig de opdracht verstrekt om den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR omtrent het

sluiten van een definitieven wapenstilstand kennis te geven . ...(TrnV

Un troisième parlementaire

arrivé du camp ennemi; c'est un major ou colonel hollandais parlant élégamment le frangais. Au quartier
général (chez Mme CLAES), oii il n'était resté qu'un seul officier d'état-major, on lui dit que le roi était
parti pour Malines; il demande qu'on lui indique Ia voie la plus directe pour s'y rendre, qu'il a des
communications importantes a faire sur la suspension d'armes, qui doit dit-il, toujours compter de midi.
On lui donne les renseignements et il part avec son escorte. . . ."

Onder^veg ontmoet Kolonel VAN STIRUM den Generaal NIÊLLON, die na het vertrek van

KONING LEOPOLD op HoogstDeszelfs last naar Leuven terugkeert, ten einde aldaar de functien
van Plaatselijk Commandant te aanvaarden.

Nadat Generaal NIÊLLON zich met 's PRINSEN afgevaardigde naar het Belgische Hoofd
kwartier heeft begeven, stelt deze zich schriftelijk tot waarborg, dat de Opperbevelhebber van het
Nederlandsche Veldleger zijn woord had gegeven tot vrijen aftocht der Belgische troepen uit Leuven
met al hunne wapens, bagage en verder oorlogsmateriëel.

Daarna houden zich beide Officieren onledig met de nadere regeling der voorloopige capitulatie.

Wanneer zij hiermede bezig zijn, doet het kanon zich weder hooren. Thans is het naar de zijde van
de Mechelsche poort. Onmiddellijk begeven zij zich derwaarts, om verder onnoodig bloedvergieten te
voorkomen.

210

DE TIENDAAGSCHE VELDTOCHT. 2 TOT 12 AUGUSTUS 183I.

AT had er inmiddels toe geleid, dat na den afgekondigden wapenstilstand de strijd ook
ten Noorden van Leuven op nieuw kon ontbranden?
Na het vertrek van KONING LEOPOLD had Luitenant-Generaal DE TIEKEN

DE TERHOVE gelast, dat de zich nog binnen Leuven bevindende troepen de beweging der cavalerie
zouden volgen. Het was ruim drie uur in den namiddag toen de V Brigade van het Schelde-leger
zich dientengevolge op marsch begaf.

Waarschijnlijk zou die afmarsch na de ontvangen orders door de troepen der Tweede Divisie
geenszins zijn belemmerd, bijaldien de manschappen van het 2"" Regiment Jagers te voet niet op nieuw uit

een hollen weg op onze, tegenover hun linkervleugel rustende afdeelingen, het vuur hadden geopend.
Het was hetzelfde Regiment, dat wij op het oogenblik van 's KONINGS vertrek in actie zagen.
Onmiddellijk schaarde zich de geheele Divisie SAKSEN—WEIMAR onder de wapenen en
gingen de Koninklijke Jagers en een gedeelte der i8' Afdeeling den vijand tegemoet. Aanvankelijk
schijnen onze tirailleurs den vijand niet te hebben kunnen verjagen ^ doch gesteund door de Rijdende
Artillerie bracht men hem weldra tot wijken, en nu kwam een schoone gelegenheid voor het ruiterwapen om in te grijpen.
HERTOG BERNHARD begreep zulks onmiddellijk en gelastte aan den Ritmeester F. G. R.
Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG om met de hem nog ten dienste staande drie pelotons
Dragonders een charge te doen. De overige escadrons, het tirailleur-peloton van het Regiment N°. 4
en een escadron Huzaren waren na het vertrek van Lord WILLIAM RUSSELL op last van den
HERTOG naar den Mechelschen straatweg afgezonden, ten einde voor den geregelden aftocht der

Belgische troepen te waken. In galop rukte het escadron voorwaarts, doch stootte weldra op een
breeden en diepen hollen weg, die een niet te overkomen hindernis vormde. Men vond echter

oogenblikkelijk een smallen zandweg, welke naar de standplaats der vijandelijke Jagers leidde. Snel werd
afgebroken en fe^i fourageur) aangevallen. Vreeselijk woedde de zware dragondersabel, en binnen weinige
oogenblikken was het slagveld met tal van lijken en gewonden bedekt. Een veertigtal manschappen
werden gevangen genomen.

De dappere HERTOG zelf had, gevolgd door de Ordonnans-officieren THURET en GRAHAM,
aan het hoofd der troepen de charge geleid en was persoonlijk handgemeen geraakt met den sergeant

JACQUES der Belgische Jagers, die door hem gewond en gevangen werd gemaakt. Aan het herstel
van zijn wakkeren tegenstander, voor wiens moed hij alle waardeering en bewondering koesterde,
liet de HERTOG later de meest mogelijke zorgen besteden.

Op hetzelfde oogenblik, dat na den volkomen gelukten ruiteraanval het signaal „Verzamelen"
weerklonk, opende de Belgische linker halve-Batterij LAUWEREYS (de rechter diende met de ruiterij
tot escorte van den KONING) onder bevel van Luitenant SOUDAIN DE NIEDERWERTH haar vuur.

h
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ANGAANDE de hiervoren geschetste gebeurtenissen lezen wij in het ^^Beknopt Overzichf
van den Kolonel LIST:

„In den namiddag viel de vijand den linkervleugel der Divisie aan, waardoor de tirailleurs
aan het wijken gebracht werden. Eene sectie Rijdende Artillerie, onder den i® Luitenant
VAN STIRUM, bragt door eenige blikkedoosschoten den vijand aan het wijken; doch daar de vijand
zijn aanval hernieuwde, werd nog eene sectie van de halve Rijdende Batterij onder aanvoering van den
Kapitein BENTINCK en den 2® 'Luitenant BARNAART voorgebracht. Het vuur dezer vier stukken deed
den vijand terugtrekken, hetwelk aan de dragonders de gelegenheid gaf oin hem groote verliezen toe te brengen.
Eene andere vijandelijke colonne werd door de twee overige stukken der Rijdende Batterij N°.4 afgewezen,
toen op het onverwachts eene vijandelijke batterij zich demaskeerde."

Nauw was dit vuur beantwoord, toen de Kolonel VAN STIRUM verscheen en den HERTOG

VAN SAKSEN-WEIMAR de tijding bracht van het nader gesloten verdrag.
Oogenblikkelijk deed deze aan de verschillende verspreid opgestelde gedeelten der Tweede
Divisie de order toekomen om het vuur te staken en zich op den IJzeren Berg terug te trekken.

Generaal NIÊLLON volgde den straatweg, waar nog steeds werd gestreden; zijne komst maakte
ook daar een einde aan den strijd. Hij keerde vervolgens in gezelschap van den Kolonel VAN
STIRUM naar Leuven terug, ten einde met dezen de nadere bepalingen der capitulatie vast te stellen.
Onze cavalerie ging eveneens op den IJzeren Berg terug, den weg voor de aftrekkende

Brigade NIËLLON vrijlatende.
Nog vinden wij in het ^.Relaas' van den toenmaligen Artillerie-Commandant, Majoor RAMAER,
het volgende opgeteekend:
„Op bevel des HERTOGS heb ik de Sectie van den i® Luit. VAN STIRUM doen voorrukken;
eenige schoten op de vijandelijke troepen afgegeven, deed deze hun vuur staken. Intusschen vernieuwden
zij met meer kracht weder hunne aanvallen; ik liet de Sectie van den Luit. BARNAART aanrukken.

Nadat wij eenige schoten hadden gedaan, kregen wij het vuur van een Batterij. Ik deed ons vuur op haar
rigten en zoude een Batterij juist doen vooruitkomen, toen de Kolonel VAN STIRUM kwam en mij gelastte
niet meer te vuren; ik deed de affuiten opleggen en de Sectie terugtrekken. Toen had men een geducht
vuur door te staan en vond ik vele redenen om de braafheid en discipline der manschappen te bewonderen.

Nadat de Sectie vertrokken was, zond de vijand ons nog een dozijn schoten na; miraculeus dat wij niets
hebben verloren."

Volgens de opgaven van Majoor RAMAER bedroeg het aantal bij de Tweede Divisie gedane
schoten
den 12 Augustus i8ji vóór Leuven op de straat van Brussel^

I® Batterij
4® Batterij

Schoten met kogels

Blikkedoozen

Granaten

Blikkedoozen

van 6 te.

6 te.

15 duim.

15 duim.

77

4

13

I

10

6

4

7
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OODRA de in duplo opgemaakte bepalingen der nieuwe overeenkomst, door Generaal

NIËLLON en Kolonel VAN STIRUM onderteekend, in het bezit waren van den Opper
bevelhebber van het Nederlandsche Veldleger, betrokken ook de Eerste- en de Derde Divisie

het bivouac in de stellingen, welke zij op dat oogenblik hadden bezet.
Vrolijk knetterend vlamden de legervuren op en onder gezelligen kout strekten zich de
krijgslieden daar omheen. De uitdeeling aan levensmiddelen was slechts luttel;- zelfs aan drink
water was hier en daar gebrek. Doch wat deed zulks? Niets was in staat om de opgewekte stemming

der manschappen te storen. Broederlijk deelde men het weinige, dat was medegevoerd of hetgeen"men
in den omtrek had kunnen vinden, en men droomde zich tezamen een genotvolle naaste toekomst.
De oorlog zou immers weldra ten einde zijn, die oorlog met volkomen onzekerheid — met eenige onbe
stemde vrees wellicht — ingegaan ! De veldtocht was een volkomen zege geweest voor onze wapenen.
Wat zullen zij trots de borst verheffen, als straks de stad hunner inwoning vol geestdrift
de poorten ontsluiten zal, als men bloemen zal strooien op hun pad, lofzangen aanheffen op de

verdedigers van de rechten der kroon. Wat vreugdevolle oogenblikken bij het weerzien van ouders,
van vrienden, van eene teerbeminde!

Welk een zaligheid
Is het wonder, dat zulke liefelijke beelden den slaap verbanden, dat men met elkander reeds
nu wilde genieten van wat de toekomst geven zoude. Men kwelde zich niet met de vraag, óf het

leger recht had gehad op vollediger succes — een vraag, die thans misschien omging in het brein van
menigen officier; men was tevreden, voldaan. Slechts het weemoedvolle woord, dat bij de herdenking
van een gevallen makker aan de lippen ontviel, deed nu en dan een schaduw glijden over de
opgewekte gesprekken.
Allengs liet de natuur zich gelden. De stemmen verstomden en weldra weerklonk het eigen

aardige geruisch van een nachtelijke legerplaats, waarboven zich slechts de regelmatige stap van een
schildwacht of het gehinnik der paarden bij wijlen hooren deed.

De Tweede Divisie legerde op en nabij den IJzeren Berg en bracht er ongestoord den
nacht door.

De beide PRINSEN waren nog denzelfden namiddag met het Hoofdkwartier naar Thienen
teruggekeerd.
„Na nog eenige bevelen gegeven te hebben voor de troepen, welke bij Leuven verbleven"

— zoo verhaalt Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS in zijne

Herinneringen' —

„vertrokken Hunne Koninklijke Hoogheden in den avond weder naar Tirlemont, welke weg ook nu door
mij, na eenige oogenblikken bij de Reserve-Artillerie te hebben doorgebracht, met vernieuwde belangstelling,
ofschoon zeer vermoeid zijnde werd afgelegd. JElk huis, elk voorwerp herinnerde mij de gebeurtenissen
van den dag. Boven verwachting waren onze wapens gezegend, en ook ik kon stof te over vinden voor
ruime dankzegging na het doorstaan van zoo menigvuldig gevaar.
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Te Thienen terugkeerende, zagen wij verschillende bedrukte gezichten. De inwoners, die men wel
wist dat ons niet genegen waren, en niets liever zouden gezien hebben dan dat wij, door een nederlaag
teruggedreven, hun de gelegenheid hadden verschaft om andermaal het door hen in het voorgaande jaar

gehoudene gedrag jegens den Generaal CORT-HEYLIGERS toe te passen, waren den ganschen dag op
de been geweest, in volle verwachting over de gebeurtenissen, gereed om zich de eerste gelegenheid
ten nutte te maken. Verschillende door hen uitgezondene boodschaploopers hadden dan eens echte, dan

weder valsche tijdingen aangcbragt. Slechts een Bataillon Schutterij was tot bezetting der stad achtergebleven;

bij verkeeren der kansen zoude hetzelve waarschijnlijk een zwaar lot hebben getroffen; meermalen schoolde
het volk in kleine hoopjes te samen. Doch toen eindelijk de eerste terugkomenden van het Hoofdkwartier
de tijding verspreidden van de behaalde overwinning, werd de verslagenheid algemeen.

„Aan ons vroeger reeds betrokken huis afstappende, vonden wij ook daar de beide Heeren GALLIÈRES,
die door eenzelfden kogel hun been hadden verloren;" — na op het slagveld te zijn verbonden, waren

deze beide Officieren met een ambulance-wagen naar Thienen vervoerd — ,,weinige oogenblikken
na onze komst worden wij door een zwaar gestommel van tafel opgejaagd. Het eerste denkbeeld is dat

een der gekwetsten door pijn gedreven zich uit het bed had begeven en inden gang ter neder was gevallen,
dan, weldra zien wij dat het de beide Vorstelijke Broeders zijn, die de gekwetsten een bezoek kwamen

brengen. De Kolonel DE WALKIRCK, hun voorgaande, scheen bij het opgaan van een trap het evenwicht
te hebben verloren en lag over zijn geheele lengte op de vloer. Bij al de akeligheid van het in de neven
kamers plaats hebbende tooneel moest men onwillekeurig lagchen bij dit gezicht.
„De Kolonel GALLIÈRES over zijne positie sprekende, konde zich toch ook niet weerhouden te
zeggen, dat het niet de plaats der Kurassiers was geweest in de vlakte enz. Tot hem zoowel als tot den
zoon werden woorden van troost en bemoediging gesproken.

„De Generaal TRIP van het diner terugkeerende, vernamen wij weldra meer van de gansche toedracht
der zaak betrekkelijk de Fransche tusschenkomst. Reeds den 11= 's avonds had Z. K. H. per courier uit
's Hage vernomen, dat de Franschen in België waren en ons het voortgaan zouden beletten, met last om
zoodra hij van hunne aankomst in het zekere onderrigt was, voor hen terug te wijken. Dit alles was

ondertusschen vrij stil gehouden, ten einde de bewegingen op den

niet te hinderen en het Leger

door dit denkbeeld niet te ontmoedigen.

„Met dezen last voorzien, is het dus des te vereerender, dat wij nog den iz" den vijand hebben

verslagen, en hem door de capitulatie van Leuven zelve hebben doen erkennen, dat zij het onderspit delfden.
Wie zal het dus ook verwonderen dat toen de tijding van den dag van Leuven te 's Hage aankwam,
de KONING ten zeerste was verheugd!"

Tot zooverre Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS.
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IT Thienen schreef de Opperbevelhebber den loop der plaats gehad hebbende gebeur
tenissen in dato ^^Hoofdkwartier Thie^ien 12 A^igustus i8ji^ des avonds ten negen uur''
in het volgende Legerbericht:
„Hoofdkwartier Thienen, 12 Angusins rSji,
des avonds ten negen ure.

,fk heb de eer aan Uwe MAJESTEIT tc berigten, dat het leger van Uwe MAJESTEIT, aan welks
hoofd ik de eer heb te staan, heden een schitterend voordeel behaald heeft over het vijandelijke leger, gekommandeerd
door TIECKEN DE TERHOVEN. PRINS LEOPOLD bevond er zich bij. De vijandelijke troepen zijn
van alle stellingen, waar wij ze aantastten, verdreven geivorden, en genoodzaakt om in de stad eti onder het
geschut van Leuven terug te wijken. Het gevolg daarvan was, het vragen van een kortstondigen wapenstilstand,
om de stad Leuven te ontruimen en aan de troepen van Uwe MAJESTEIT over ie geven.

„De voorwaarden van dezen wapenstilstand, ivaardoor de vijand zijne nederlaag bekende, zijn door mij
voorgeschreven.

„Deze uitkomst is op de volgende wijze bereikt geworden.

.„Des morgens ten vijf ure brak de Derde Divisie, onder bevel van den Generaal MEIJER., op, vergezeld
door de Brigade Kurassiers, onder bevel vati den Generaal POST, en de Batterijen Reserve-Artillerie.
,, Wij hadden des avonds te voren Bautersem moeten ontruimen, en de voorhoede wegens de overmagt des
vijands op Roosbeek doen terugtrekken.

Wij vonden heden den vijand op de Leuvensche zijde van Bautersem

geplaatst, in ecne voordcelige stelling, die door bosschen en de uiterste huizen van Bautersem gedekt ivcrd. Zijne
magt bestond uit Infanterij en Artillcrij. Ik ontwaarde dadelijk, dat het deboucheeren 2iit dit dorp, en een
aanval in het front op zijiie stelling te wagen, noodeloos bloedvergieten zoude ten gevolge hebben. Ik gaf
dus breel, die stelling regis en links te omvleugelen, ten einde den vijand te noodzaken zij7ic retraite tc volvoeren.
„De vijand hield lang stand) maar toen hij ontwaarde, dat wij meester waren geworden van ecnige

heuvels op zijne linker-flank, die ik door de vrijwillige Jagerkorpsen der Derde Divisie liet bezetten, zag hij
zich gedwongen om met spoed zijnen terugtogt te beginnen. Wij vervolgden hem terstond op den straatweg
naar Leuven.

„Ik had juist bevel gegeven hem met onze Kavallerij achter'pa tejagen, om van zijne verwarring voordeel
te trekken, toen een parlementair over den siraativeg mij te gemoet kwam.

„Het was Lord WILLIAM RUSSELL, Hij bragt eenen brief vaii Sir ROBERT ADAIR. Dezelve
was aan den HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR ger'igt, omdat men meende dat de HERTOG het bevel
(roer deze kolonne voerde. De inhoud des briefs was: het vragen om een stilstand van wapenen, en het berigt,

dat het Franschc leger reeds met zijne voorhoede in de nabijheid van Wavre stond. Na eenigen tijd van
beraad gaf ik tc kennen, dat heteenige, wat mijtot het toestaan van een wapenstilstand kon bezvegen, hierin gelegen
was, dat Leuven ontruimd wierd, en ik stellige zekerheid kon verkrijgen, óf er reeds een Eransch leger op
Belgischen bodem stond. Ik ivilde derhalve eenen Officier derwaarts zenden. Lord WILLIAM RUSSELL
ging loeder heen, en ik vervolgde mijne voorwaartsche beioeging. De vijand vlugtte op alle punten. Bij het
naderen van Leuven, vonden wij hem geplaatst met eene aanzienlijke magt in cene zeer voordeelige stelling, op
de hoogte van Pellenberg. Ik noodzaakte hem die positie te verlaten, door het bevel aan de Eerste Divisie,
die van St. Joris Winghe voorwaarts rukte, om van deze zijde zich op diezelfde rij heuvels te plaatsen, en
dan, op het plateau gekomen, voorwaarts te rukken op den linker-vleugel des vijands.
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,^Dcze bcwe^ng werd door den Generaal FA VAUGE, die de Tweede Brigade der Eerste Divisie komman

deerde, met veel beleid en gelukkig gevolg uitgevoerd. Eene kortstondige kanonnade van zijnen kant, zoowel als

van het kanon bij de Derde Divisie gevoegd, noodzaakte den vijand, deze ongemeen sterke militaire positie te
ontruimen, en spoedig op Leuven terug te trekken.
.„Wij bezetteden nu dezelfde stelling, tevens den straatweg en de gehuchten op onzen linkervleugel.

Hier bevonden wij ons op den afstand van een kanonschot van Leuven, Ik wachtte intusschen op den uitslag
mijner boodschap, die Lord RUSSELL aan Sir ROBERT ADAIR,als mijn antwoord op zijnen brief overbrugt.
Sir ROBERT ADAIR kwam zelf. Hij verzocht een ivapcnstilsiand. Ik verklaarde hem, geene andere voor
waarden te kunnen aannemen, dan het geheel ontruimen der stad door PRINS LEOPOLD en de Belgische
troepen. Sir ROBERT ADAIR nam op zich, dit tot stand te brengen.

,,Hierop verscheen, dadelijk na zijn terugkeeren in de stad, een Belgisch Ojfcier van den Generalen Staf
der Belgische troepen, en verzocht mij de voorivaarden, die ik wilde voorschrijven.
„Ik liet ze door den Chef van den Generalen Staf, den Luitenant-Generaal DE CONSTANT REBECQUE,
opstellen, en eischte onmiddellijk antwoord. Ik ontving het ook terstond, geratificeerd door den Belgischen

Brigade-Generaal en Chef van den Staf ad interim, A. GOBLET. Zoodra deze (wereenkomt gesloten was, heb
ik de troepen in hunne militaire positiën tot morgen laten bivakkeren. Ik moet nog aan Uwe MAJESTEIT

berigten, dat, gedurende deze onderhandelingen, een hevig kanonvuur uit en van de poort der stad op onze
troepen gemaakt werd. De oorzaak niet kunnende beseffen, zond ik terstond den Kapitein VAN STIRUM,
van den Staf van PRINS FREDERIK, als parlementair derwaarts, om den Bevelhebber der stad de reden
af te vragen van deze schijnbaar verraderlijke handelwijze.

„Spoedig keerde de Kapitein VAN STIRUM met een Officier terug, die zijn leedwezen betuigde over het
gebeurde, en beweerde dat het geheel strijdig was met de stellige bevelen, die de Opperbevelhebber der troepen
aldaar gegeven had. Wij betreuren door dezen aanval den dood van den Luitenant PRINSEN, van de
Artillerie, eti het verlies voor den dienst van Uwe MAJESTEIT van denvcrdienstelijken Overste GALLIÈRES,
wien het linkerbeen door een kanonschot werd weggmomen. Zijnen zoon, die als Adjudant van hetzelfde
Regifjient Kurassiers bij zijnen vader de dienst deed, trof hetzelfde cmgebik door denzelfden kogel.
„De HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR brak jnet een korps, zamengesteld uit de Tweede Divisie

onder zijn bevel, uit de Brigade Kavallerij, en het noodige geschut, heden morgen ten drie ure, op, uit zijne
stelling bij Nethene en omstreken, omging de stad Leuven cn plaatste zich op den straatweg van Leuven naar
Brussel, op de hoogte van den IJzeren berg. Hij volvoerde deze beweging met overleg en beleid.
„De HERTOG heeft zoowel hier, als in dezen geheelcn tiendaagschen veldtogt, zijn onverschrokken moed

en krijgskundige begaafdheden op ee7ie voortreffelijke wijze aan den dag gelegd] hij moet met den vijand hand
gemeen geworden zijn, wa^it ik hoorde het vuur van zijn korps aan den anderen kant der stad. Ik heb er

nog geene nadere berigten van, doch zond hein mijnen Adjudant, Graaf VAN LIMBURG STIRUM,om hem
van den getroffen wapenstilstand kennis te geven.
De Opperbevelhebber van het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE."
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ERTOEVEN wij thans nog een wijle binnen Leuvens muren.
Zwaar was de bezetting der stad geteisterd^ zoo als wij zien, Indien wij weder

voor enkele oogenblikken het woord geven aan den oorlogs-correspondent, wiens brieven
ook in het „your?ial de la Haye" van 19 Augustus 1831 zijn opgenomen.
^yQuatre hcures. J'ai de nouveau visité les Heux, témoins d'une retraite inconcevable; il n'yaque de
petites groupes de militaires criant a la trahison. Nous sommes vendus! disent-ils; on a voulu neus livrer,
mais notre conscience ne nous reprochc rien. Dans toutes les bouches se trouve l'éloge des généraux
CLUMP et NIËLLON; ils sont proclamés les braves de toutes les affaires. Je recueille une foule de faits

particulicrs et détails circonstanciés, que je vous transmettrai demain, si je ne me trouve bloqué ici.
,^Cmq heitres et demie. Je sors de 1'hópital et de Tambulance rue de Tirlemont. Quatre a cinq
cents blessés sont la; deux opérateurs en chef visitent et sondent les plaies j quelques afdes font des saignéesj
les salles sont encombrées de généreuses Louvanistes, apportant de la charpie pour les pansements et
des couvertures qui sont jetées sur les Hts qui en manquaient. Des hommes du peuple plient sous Ie poids
de matelatSj qu'ils viennent de recevoir de la bienveillance des habitants. Quelques écclésiastiques parcourent

les salles, ils prodigucnt des consolations. II y aura peu d'opérations graves. Mais Ie service de santé,
si précieuï, a cté peut-être plus négligé que celui des subsistances; il est parmi des administrateurs a gros
traitements, qui ont assumé sur leurs têtes des responsabilités immenses; Ie jour de la vérité luira sans
doute, si notre perte totale peut encore être évitée.

^^Sept heitres. Voulant me procurer de nouveaux renseignements,jeretournesurlechampdedéfection.
J'y reconnais une négligence impardonnable. Pres de nos batteries plus de trois cents boulets et deux cents
boites a mitrailles sont restés; quelques minutes suffisaient pour les mettre dans les caissons; des curieux

s'emparaient de ces projectiles gaspillés par insouciance. Les quatre cadavres, consumés par lexplosion
arrivée a la porte de Tirlemont, gisent encore sur la terre, II faut reculer de 1 horreur. Plus loin des
chevaux éventrés, des schakos et des habillements dépécés.

,.Beaucoup de curieux sur les hauteurs et hors de la porte pour observer les Hollandais qui sont
h quelques pas et semblent très-tranquils. Des paysans ramassent des sabres, des gibernes et des fusils,
dans les champs encore couverts de récoltes, tels qu'avoine et pommes de terre.

^jffiiit heitres. La ville présente un spectacle bizarre; ce sont des gardes civiques, des soldats ignorant
ou feignant d'ignorer la suspension d'armes, qui passent et repassent dans chaque rue, cherchant un fauxfuyant, pour échapper a une capture qu'ils regardent comme certaine. Ils se regardent comme prisonniers
de guerre et prêts a être fusillés, étant pris les armes a la main. Ils sont surtout effrayés par ie retour du

second corps d'armée parti de Louvain sur Malines, qui na pu effectuer sa retraite, paree que Ie pont
de Campenhout était tourné et gardé par les Hollandais. Le son de la clochette dans les rues fixe l'attention
de nos effarés. Le brave général NIËLLON est revenu parmi nous; il fait annoncer officiellement, que
1'évacuation de tous les hommes armés ou non et du materiel est assuree; il engage tout le monde a se porter

sur Bruxelles, met en réquisition tous les chevaux disponibles pour conduire Tartillerie, les caissons et autres
transports; le calme semble renaitre, et cependant malgre la promesse, faite pai un homme qui acquiert
chaque jour 1'estime générale, les échoppes des frippiers et des barbiers sont encombrées, les moustaches
tombent sous le rasoir impitoyable, adroit ou non; les favoris memes ne sont pas menagés; il faut du
déguisement pour échapper a des dangers imaginaires', aussi les accoutrements les plus ridicules sont hors
de prix; l'habit de velours, celui de ratine sont recherchés.
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L a simple et honorable blouse, ou ccUe chargée d'aiguiliettes et de broderies, sont méprisées et enfouies au
fond des malles porte-manteaux: de ceux, qui en ent, et cachées chez les amis. Si Ie coeur n'était navré,
il y aurait réellement de quoi s'amuser et de prendre ceci pour une mascarade. Les compagnons d'armes
d'une décade ne veulent plus se reconnaitre.
^,RésuUats de la journée. Notre cavalerie et particulièrement les chasseurs, commandés par Ie colonel
VAN REMOORTERE, a fait beaucoup de mal a 1'ennemi; ce régiment a chargé trois fois sur les cuirassiers
hollandais. Notre artillerie ne les a pas épargnés. Les 9® et 12® d'Infanterie se sont conduits vaillammant.

L'artillerie des gardes civiques de Mons, commandée par M. BOULANGER,a soutenu la vieille réputation du
pays Wallon; elle était en batterie commune avec celle de Namur; c'est assez dire que Ie poste était
patriotiquement occupé.

„On ne peut apprécier au juste les pertes des Hollandais, Ie terrain qu'ils occupaient leur étant resté.
De notre cóté, on évalue que nous avons 7 a 800 morts et 500 blessés; Ie nombre des prisonniers est inconnu.
heitres. Nouvelle publication dans les rues. Le crieur, auquel on a remis un manuscrit en

frangais sans doute, fait un salmi, gondis incompréhensible; on croirait qu'il lit de I'ostrogoth; les Flamands
n'y comprennent rien, et ceux qui ne comprennent pas cette langue encore moins, s'il est possible. .

Naarmate de nacht zijn sluier nederwerpt, worden de straten langzaam ontvolkt en verkeert
de stad al spoedig in welverdiende rust. Dan, eensklaps — het is twee uren na middernacht —
„Grande alerte! aux portes des hotels des coups redoublés et des houras, comme si Ia ville était pnse
d'assaut C'est simplement pour faire ouvrir les écuries et prendre de vive force tous les chevaux, qui s'y
trouvent, afin de conduire les transports et rartillerie. Cc tapage se prolonge jusqu'a-près trois heures.

^^Cinq heures. Je lis une proclamation du général NIËLLON, affichée aux coins des rues, exprimant
avec chagrin les désastres de Ia veille, annongant Ia reddition de la ville et Ia suspension, engageant
les bons citoyens a se rendre a Bruxelles pour y tenter un dernier effort. Nombreux rassemblements

sur Ia place de l'Hotel de Ville. Consternation des habitants, auxquels le général recommande la plus
scrupuleuse prudence; la moindre résistance pouvant compromettre Ia tranquillité et la sureté des citoyens.
A midi les Hollandais pourront occuper Louvain.

,,Six heures, Le moment du départ était fixé; mais c'est a qui oserait le premier franchir la porte
de Malines; la rue qui y conduit, celles adjaccntes et les placcs sont cncombrées; les chevaux sont attelés

aux pièces, fourgons, caissons et autres voitures; tont est surchargé par des voyageurs qui veulent économiser

leurs chaussures. On se met en marche. Deux cabriolets bourgeois arrivent et annoncent que la route
est libre jusqu'a Malines, que Ie pont de Campenhoiit n'est point coupé et qu'il est gardé par le 4e d'infanterie,
qui y a bivouacqué, que déja beaucoup d'artillerie y est en position, que des postes ou vedettes sont placés.
„La route est couverte de petits détachements, se pressant les uns sur autres, la plupart des hommes
sont sans armes, quelques drapeaux beiges sont déployés. Des officiers d'état-major de la garde civique,

des gardes civiques a cheval (dits depuis peu „gardes du Roi") partent au triple galop. Sur la gauche de
la route et a un quart de lieu environ est un camp hollandais pouvant former 3000 hommes.

„J espère que tout se passera bien de notre cóté, que le reste de notre armée pourra rejoindre le
Roi, Quant a nous, Dieu veuille nous préserver d'une occupation militaire. ,
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OOALS de Generaal-Maj'oor ERNST VAN LÖBEN SELS ons in zij'ne ^^Herinneringen'
mededeelt, had men vernomen, dat op 13 Augustus het Hoofdkwartier naar Leuven

zou worden overgebracht. Men begreep evenwel dat deze plaatsing slechts van korten
duur zou zijn.

In den morgen van genoemden dag werd rust genomen •, eerst in den namiddag ving de
beweging der troepen aan.

Omstreeks twaalf uur had Generaal NIËLLON Leuven verlaten aan het hoofd der Belgische
achterhoede: ongeveer 300 Infanteristen en ,,gardes civiques" benevens het escadron lansiers, dat
tot dusverre in de richting van het bosch van Heverie was gedetacheerd.
Na ontruiming der stad maakte een gedeelte van het Nederlandsche leger zich gereed om
binnen te marcheeren.

„De PRINS VAN ORANJE inmiddels nog niet komende'* — zoo verhaalt VAN LÖBEN SELS —
„werd Leuven te 12 ure door de Derde Divisie bezet, als wanneer wij ook volgden. Buiten de poort van
Thienen waren nog de aarden borstweringen, welke den vorigen dag dood en verderf hadden gebragt.

RIJNEVELD werd herkend. Generaal TRIP werd ditmaal voor PRINS FREDERIK aangezien. Algemeen
had de stad Leuven een somber aanzien; blauwkielen zag men niet; dan, alle gezichten toonden ons nijdige
trekken. Men vreesde zeer voor het een of ander boos opzet.*'

Nog gewaagt de Oud-Rijder van een ontmoeting op den weg naar Leuven met den Franschen
Brigade-Generaal DE LAWOESTINE, Deze voelde zich gedrongen om op het oogenblik, dat onze
vuurmonden passeerden, halt te houden en eenige woorden te wisselen met Generaal Trip, dien
hij persoonlijk kende. Met een
votre artillerie est totcjours bieii belle d, ce queje vois. Bonjour
^^cher Trip" ging hij verder. De Luitenant-Kolonel ECKSTEEN vergezelde hem.
De Eerste Divisie behield met hare artillerie de stellingen van den vorigen dag, oostwaarts

van de stad; alleen het i® Bataljon der 5® Afdeeling werd tot escorte bestemd van het Reservepark

en den Bagagetrein, die naar Diest afmarcheerden. De Reserve-Artillerie bleefzuidwaarts van den weg
Leuven-Diest bivouackeeren.

Terwijl de Tweede Divisie eerst later in den middag door Leuven zou trekken, rukte de
geheele Derde reeds te twaalf uur met veiligheidsmaatregelen de stad binnen. Het 2" Bataljon der

13*''' Afdeeling vormde de voorhoede, de i" compagnie bezette met de eene helft de Thienensche,
met de andere helft de Diester poort; de overige poorten werden door de 2® en halve 3" compagnie
bezet, terwijl de rest van het bataljon, anderhalve compagnie, zich voor het Raadhuis opstelde.

De Bataljons-Commandant, Majoor LAASMAN, voerde hier persoonlijk het bevel.
Een gedeelte der Leidsche Jagers trok op als eerewacht bij Generaal MEIJER.
Aangezien geen voldoende bivouac-ruimte voor de geheele Divisie bestond, verliet de 2^ Brigade,
na aanvankelijk te zijn binnengetrokken, de stad weder. De afdeelingen, tot de i*" Brigade behoorende,
legerden op de wallen en de pleinen.
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.Twee stukken van de Veld-Batterij N®. 8^ —- schrijft Kolonel LIST in zijn ^^Beknopt Ovevzichi^ —
„werden op de groote plaats vóór het stadhuis in positie gesteld, verder twee stukken aan het begin der
Thienensche straat bij de poort, terwijl de vier overige stukken op den omgangweg bij deze poort werden
opgereden. De reserve bleef buiten de stad en parkeerde regts van den straatweg.

„In de stad had men in het gebouw van het „Collegium Philosophicum" een groote menigte geweren,
infanterie- en artilleriemunitie gevonden, welke men uit hoofde van gebrek aan voerwezen niet kon
transporteeren.

„Door de zorg der Artillerie is het grootste gedeelte van dezen voorraad vernield geworden. Ook
waren door den vijand verscheidene affuiten met voorwagens, waarop volgens het zeggen der inwoners
zich de stukken nog bevonden, in de haven van het kanaal geworpen, welke voorwerpen door onze troepen
niet konden weggehaald of nog medegevoerd worden, i)

Nog lezen wij in van LÖBEN SELS' ^^Mémoires'^ het navolgende:
„Bij Leuven aan het Hoofdkwartier der Derde Divisie komende, zagen wij aldaar weldra opdagen den
Franschen Generaal en Ambassadeur BELLIARD. Deze den vorigen dag naar Leuven denkende te gaan,
was door de Tweede Divisie aangehouden, welke hij eerst voor Belgische troepen aanzag, doch die hem evenwel
na eene zeer beleefde ontvangst en na hem van zijne verwondering te hebben doen bekomen, naar Brussel

terug deden keeren. (vergelijk blz. 190). Alsnu kwam hij om aan den PRINS VAN ORANJE de tusschen
onzen KONING en LODEWIJK PHILIPS geslotene overeenkomst bekend te maken, ingevolge welke
wij voor het Fransche leger zouden terugwijken. Ongestoord vervolgde hij dan ook nu zijnen weg.
„Met den Generaal TRIP bezocht ik de hoogten, waar wij den vorigen dag gestaan hadden,
daarna ook de vlakte, alwaar PRINSEN begraven was!
„Na de stad in vele richtingen doorkruist te hebben, vernamen wij dat de beide Vorstelijke Broeders
waren binnengereden, en aan sommige troepen, onder anderen de Leidsche Studenten, hadden gezegd dat
zij den volgenden dag Leuven zouden verlaten, om „naar huis te gaaif.

„Eenige inwoners gaven aan VAN RIJNEVELD te kennen, hoezeer hun de gang van zaken speet,
alzoo zij zeker waren, dat onze komst te Brussel aldaar tot revolutie zou hebben geleid; Leuven

zou gevolgd zijn. Bezwaarlijk valt het zeker omtrent de waarschijnlijkheid dezer nu mislukte omkeering
van zaken te oordeelen. Zooveel is echter zeker, dat het volk, het eigentlijke gemeen, al geheel andere
gelaatstrekken zoude hebben moeten aannemen om zelfs den schijn van ons toegedane gevoelens te
vertoonen; en dus nog veel minder om teleurstellingen over ons spoedig vertrek. In de stad daarentegen,
welke zich door den dood van den ongelukkigen GAILLARD had geschandvlekt 2) en welke het
voorgaande jaar zoo ijverig zich had getoond in oproerige daden en anti-Hollandsche gevoelens, valt het
moeielijk te voorzien, hoe men nu reeds zoo geheel van denkwijze zoude veranderd zijn om ons als
vrienden terug te ontvangen.

1) Volgens Generaal-Majoor WüPPERMANN werden in het wachthuis aan de DIestcr-poort naast eenige lijken van Belgische soldaten gevonden
een veertigtal geweren, drie nieuwe trommen, eenige gevulde granaten en 300 scherpe patronen in tonnen; ook zaten daar nog een vijftal gevangenen
opgesloten, beschuldigd van verstandhouding met de Nederlanders. Zij werden denzelfden avond in vrijheid gesteld.

2) Majoor GAILLARD was de Nederlandsche Plaatselijke Commandant, die op 2 November 1830 door het Leuvensche gepeupel aan den
vrijheidsboom was doodgemarteld.
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ORT na het bezetten der stad deden de PRINS VAN ORANJE en PRINS FREDERIK,
vergezeld door hunne Staven, hun intocht.

Toen de Vorstelijke Broeders het Raadhuis naderden, liet de Majoor LAASMAN

door zijn troep de geweren presenteeren. Stram stond daar het 2® Bataljon, dat zich den vorigen
dag zoo bijzonder had onderscheiden. Het onverwachte kanonvuur en den aanhoudenden kogelregen
trotseerende, had het onder het bevel van zijn braven Commandant voorbeeldig stand gehouden,
zonder dat één enkel man de gelederen verliet; eerst toen de artillerie, in de nabijheid in positie
geplaatst, terugtrok, had Majoor LAASMAN bevel gegeven tot den terugtocht.
Het gedrag van het Bataljon was door den Nederlandschen Opperbevelhebber niet onopgemerkt
gebleven. Nu hij dien troep vóór zich zag, kon de PRINS, die een moedig gedrag steeds naar
waarde schatte, zich niet weerhouden den dapperen Bataljons-Commandant te omarmen en toe te voegen:
^^Majoor ik ben blij^ dat ik ü met uw brave Bataljon terugzie. Vraag er voor wat gij wilt^ het zal
u geworden"

Uit de gelederen weerklonken luide juichtonen op deze, uit het hart van den Vorstelijken Veldheer
gewelde woorden. Vele omstanders hieven den kreet aan
Ie PRINCE dORANGE\ doch
Z. K. H. wendde zich tot de verzamelde menigte en onderdrukte deze uiting door een kort
,, Taisez-vonsr

Uit Leuven zond de Opperbevelhebber aan den KONING bericht, dat de stad in bezit was
genomen, en dus de kroon gezet op den Veldtocht.
Dit gedenkstuk uit het leven des Overwinnaars van Hasselt en van Leuven, mocht, vermeenden
wij, in ons werk niet ontbreken.

.^.^Lenvai, den

Augustus iSji, ten drie ure na den middag.

„Ik heb de eer aan Utve MAyESTEITie berigten., dat heden, volgens de gesloten overeenkomst van gisteren^

de stad Leuven om tivaalf nre door de troepen, onder bevel van NIÊLLON, aan de Eerste Brigade, Derde
Divisie overgegeven is. De troepen Uwer MAJESTEIT zijn in de stad ivel ontvangen. Van Thienen naar
Leuven rijdende, ontmoette ik den Franschen afgevaardigde. GraafBELLIARD,en den Generaal LA WOESTINE,

die het bevel voert over de voorhoede van het Fransche leger onder den Maarschalk GÉRARD.^ en aan mij
door den Maarschalk gezonden was, om mij te boodschappen, dat het Fransche leger nu reeds te Grez, voor
waarts van Wavre, op mijn linkerflank voortgerukt was. Beide deze Heeren deelden mij het officieel berigt

mede van de schikkingen tusschen Uive MAJESTEIT en Frankrijk, door welke de vrede van Holland met

Frankrijk verzekerd blijft. Ik ben met hen overeengekomen, dat ik morgen met mijne terugivaartsche bezveging
naar de Noord-Brabantsche grenzen een begin zou maken.
„Ik ivil ten gevolge daarvan morgen, den Veertienden, om tien ure Leuven doen verlaten.

„De Tzveede Divisie zal Thienen en omstreken bezetten-, de Derde Divisie zich tusschen twee uren afstands
van Leuven en de omliggende dorpen vestigen. De Eerste Divisie bezet heden Diest, en hare achterhoede staat

te St. Joris Winghe. De Kavallerij volgt deze bcivegingcn, en de Reserve-Batterijen Artillerij blijven onder
bedekking van de Zzuare Kavallerij.
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t,Ik viag dit berigt niet sluiten, zonder aan Uwe MAJESTEIT nog eene bijzonder voordeelige getuigenis
af te leggen van het uitmuntend gedrag van het gansche korps Artillerij^ dat bij het gevecht van Leuven in
het vuur is getveest; met name moet ik vermelden de Batterij van den Kapitein VAN DE WAL^ die de
Derde Divisie vergezelt, en de Batterij houwitsers, door den Kapitein COEHOORN gekommandeerd. Ik heb
ook alle rede7i in Uwer MAJESTEITS gunst aan te bevelen al de Officieren van den Algemeenen, zoowel
als van de bijzondere Staven, die met veel iji'er en koelbloedigheid hunnen pligt onder het vijandelijk vuur
volbragt hebben.
,Jk verxvacht de voordragten van de Generaals der Divisién, en van de Chefs van Korpsen, over die

Officieren, Onder-Officieren en Soldaten, die door dapperheid en beleid uitgemunt hebben, ten einde hen nader
aan te bevelen aan de welwillendheid van Uive MAJESTEIT.

De Opperbevelhebber van het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE."

Het was omstreeks vier ure in den namiddag, toen de geheele Tweede Divisie met slaande
trom en vliegende vaandels door Leuven trok; vóórop de Brigade Lichte Cavalerie. Achter de Divisie
volgden de door deze troepen ten vorigen dage gemaakte gevangenen, i)
Vóór het Raadhuis aangekomen zijnde, reikte de HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR

reeds met de houding van het aldaar opgestelde Bataljon in kennis gesteld, de hand aan den Majoor
LAASMAN en wenschte hem geluk met al het goede, dat hij van zijn troep had vernomen.

Op eens viel des HERTOG's oog op den nog steeds overeind staanden vrijheidsboom en riep
Z. D. H. den Majoor toe; „Aèer mein Gott! Herr Oberst-Wachtmeister! da haben sie ja den
Spitsbubenbaum noch steken, wie kommt de7in dasT^

Deze woorden waren voldoende om enkele sappeurs naar een bijl te doen grijpen; in een
ommezien lag het zinnebeeld des oproers geveld ter aarde.

De Divisie marcheerde verder tot halverwege Corbeck-Loo en Lovenjoul, waar men het bivouac
betrok. Hier stelde zich ook het Reservepark op. ,

De Brigade Lichte Cavalerie werd gekantonneerd te Bierbeek, Opvelp en Heldert.

Uit Leuven richtte de Opperbevelhebber van het Nederlandsche Veldleger aan zijne zege
vierende troepen een Dagorder (N°. i6) van den volgenden inhoud.
„Wapenbroedersl

„Gij hebt aaji mijne verwachting voldaan. Ik vertrouwde op uwe dapperheid en onwankelbaren moed.

Ik waardeer de lijdzaamheid, waarmede gij alle vermoeienissen hebt doorstaan, en u al dat geiuis heb getroost,
dat de krijgsmarschen in de nabijheid des vijands altijd vergezelt.
„Groot is uwe belooning. De zege onzer ivapenen is volkomen.
I) Deze krijgsgevangenen werden met die, welke ten zuiden van I.euven in onze handen waren gevallen, ter gezamenlijke sterkte van
3 officieren en 117 man, naar Thienen getransporteerd; m de volgende dagen bereikte het detachement de vesting 's Hertogenbosch.

De eerst gemaakte gevangenen waren aanvankelijk te Loevestein en Harderwijk geinterneerd. Toen het aantal echter te groot werd, wai'en
ze op II Augustus naar Naarden overgebracht. Aan de Belgische officieren werd Kampen als verblijfplaats aangewezen.
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een veldtocht van nauwlijks tien dagen staan wij in het hart van België. Tweemalen ontmoetten

wij den vijand, eerst in Hasselt, toen bij Leuven, en dit zvas genoeg, om de twee Belgische Legers uitéén te
slaan en in wanorde op de vlucht te jagen.

„Gisteren en heden stonden onze 'voorposten op twee iiren afstands van Brussel en geen Belgisch leger
is er meer om den intocht zijner hoofdstad te beletten.
„Door mij betuigt hij zijne bijzondere tevredenheid aan u en aan alle troepen van alle wapenen, die
aan deze en de vorige gevechten deel namen en hunne pogingen vereenigden om dat leger te vernietigen, dat
onder den naam van het leger van de Maas zich onoverivinnelijk achtte.

„Wij hebben nu onze taak volbracht. Wij hebben gedaan, wat KONING en VADERLAND van ons
eischten. Wij hebben gezegevierd over den vijand, tegen wien wij ten strijde zijn gegaan.
„Met eerc kecren wij terug naar onze oude grenzen. Een talrijk leger uit Frankrijk rukt België
binnen. Zijne voorposten raken de onze.
„ Wij keeren terug tengevolge van eene schikking, die onze Souvercin heeft gemaakt met den KONING
der Fransehen.

De Opperbevelhebber van het Leger,
WILLEM, PRINS VAN ORANJE."

Dienzelfden dag had een samenkomst plaats gehad tusschen Generaal BELLIARD — wiens

tegenwoordigheid te Leuven wij reeds uit Generaal VAN LÖBEN SELS' „Mé?nozres" zagen — en
den Nederlandschen Vorstelijken Opperbevelhebber.
Naar aanleiding van dit onderhoud gaf de Fransche staatsman eenige opmerkingen in een schrijven,

door hem den

Augustus 1831 uit Mechelen gericht aan den Heer A. M. SOL, attaché bij de

Fransche legatie te Brussel. In het onderschrift van bedoelden brief leest men o. m.:
„J'ai été très-content du PRINCE d'ORANGE en traitant avec lui. II s'est expliqué de suite pour

la conservation de la paix avec la France, mais il ne m'a pas caché qua notre arrivée Ie dérangeait
beaucoup, car sans nous il allait a Bruxelles, et il a raison: c'en était fait du royaume pour un moment,

et la restauration déployait ses étendards, pour peu de temps, a la vérité. Nous ne pouvons pas Ie souffrir.
„Le roi des Beiges s'est montré d'une bravoure et d'un sang-froid extra-ordinaires; souvent il a fait
Ie sous-lieutenant j avant-hier plusieurs fois il a été exposé a être tué; on Ie voyait aux tirailleurs, donner

les directions aux colonnes, placer rartillerie et diriger tous les mouvements. Sans lui, sans les soins qu'il
a pris, l'armée beige était anéantie, et l'autorité des Nassau de nouveau imposée a la Belgique.
. J'ai été regu au camp du PRINCE on ne peut mieux. Les troupes de service prenaient et
présentaient les armes, Je n'ai qu'a me louer de la politessc et des égards des PRINCES et de tous les
officiers; etc." . ...

De beide PRINSEN keerden tegen den avond naar Thienen terug.
„Met langzamen tred Leuven verlatende en den weg naar Tirlemont inslaande" — aldus Generaal

VAN LÖBEN SELS — „werden wij weldra door de beide Vorstelijke Broeders ingehaald. De huizen,
welke den vorigen dag verlaten waren, werden op nieuw bewoond; vele jonge menschen zagen wij op den
weg, zeggende gedwongen te zijn geweest om met de ,garde civique" uit te rukken, doch alsnu met graagte
naar huis keerden. Tegen den avond kwamen wij te Thienen, alwaar het Hoofdkwartier gevestigd bleef ..
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Majoor LAASMAX met het 2^ Bat. 13^ Afcl. voor Leuven — 12 Au^. 1831.
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EDER was een bladzijde in 's Lands historie afgesloten; eén alleszins schoone bladzijde!
Wél werd door de plotselinge tusschenkomst der Mogenheden de geheele vernietiging
des vijands voorkomen; wél had de politiek het zegevierende leger op weinige uren
afstands van de poorten der hoofdstad een gebiedend ,,halt" toegeroepen; wél had menige krijgsman
met trillende vingers het fier ontbloote zwaard weder in de scheede gestoken . . . maar toch! de
tegenstander lag machteloos aan onze voeten. De leeuwenstandaard, gebogen onder den smaad van
Brussel, nog druipende van zooveel nutteloos vergoten bloed, kon zich thans weer trots boven
de hoofden onzer braven verheffen. Zoo eenige smet aan het leger kleefde, was deze thans

volkomen uitgewischt. Al moesten de troepen tengevolge van diplomatieke schikkingen het Belgische
grondgebied weer ontruimen en naar de oude grenzen terugkeeren, dan deden zij dit met opgeheven
hoofde, in het bewustzijn van eigen kracht, in elk geval met de voldoening de eer der wapenen te
hebben hoog gehouden.
,^Zoo was Oud-Hollandsck recht gewroken in tien dagen . .

zong de dichter. En het volk zal den dichter nazingen, straks als de legerscharen op den vaderlandschen bodem wederkeeren. Dan is het een uiting van vreugd over de behaalde overwinning,
van dankbaarheid voor hen, die de wapens kruisten — bovenal voor den geliefden aanvoerder,
die het leger ten zege had geleid.
Had de PRINS VAN ORANJE, ofschoon hij ook door zijne operatiën bewezen had, liever den

tegenstander te winnen dan te overwinnen, zich een doortastenden Veldheer getoond — ook zijn
Vorstelijken Broeder ontging de welverdiende hulde niet; hem, die met groot organiseerend en leidend
talent begaafd, volijverig den beleidvollen Opperbevelhebber had ter zijde gestaan.
En dan de HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR, Generaal DE CONSTANT REBECQUE,

om slechts twee te noemen uit zoo vele verdienstelijke bevelhebbers, die allen in nauwgezette plichts
vervulling het schoone doel hadden helpen bereiken!
Het Vaderland zou door een warme ontvangst toonen te beseffen, wat men aan het beleid van
de aanvoerders, aan de dapperheid der krijgslieden verschuldigd was.
Toch zou ook een glimp van rouwe heenglijden over den vreugderoes. Van hen, die op den

gden Augustus hoopvol uit de kantonnementen afmarcheerden, mochten velen niet wederkeeren;
anderen werden verminkt voor hun gansche leven. Het aantal dooden, gewonden en vermisten bedroeg

ongeveer 700. Daaraan had ook de Rijdende Artillerie haar deel.
De verliezen bedroegen:

aan gesneuvelden: i officier, i wachtmeester, i korporaal en i milicien; — en
aan gewonden: i korporaal en 11 kanonniers. Voorts waren 15 paarden gedood, 11 gekwetst.
De veldbatterijen verloren:
aan gesneuvelden: i kanonnier; — en
aan gewonden: i sergeant, i korporaal en 7 kanonniers. Verder i paard gedood, 11 gekwetst.
Vergezellen wij thans het leger op den terugtocht.
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NGEVOLGE de uit het Hoofdkwartier verstrekte bevelen werd de terugmarsch

door het Nederlandsche Leger aanvaard langs dezelfde wegen, die het bij
den opmarsch gevolgd had.
De stellingen, waarin op den 2^^^ Augustus de verschillende afdeelingen gelegerd
waren, zouden op nieuw worden ingenomen.
Zoo werden dan de zegevierende troepen onder den druk van, en door het

Fransche Leger op den voet gevolgd, naar de eigen grenzen teruggewezen. In
verband met dien terugtocht zijn de beide onderstaande brieven — van den Luitenant-

Generaal SAINT-CYR NUGUES, Chef van den Generalen Staf bij het Leger

van Maarschalk GÉRARD, aan Frankrijk's buitengewoon Gezant in België — van
belang. Zij luidden:
^^Wavrc, Ie 14. Aoüt 1831, a midi et demi.

„Mon cher géjiéj'al —

Ie maréclial comte GÉRARD^ qui est a cheval en ce moment avec Ie Prince^ me
chaj'ge de vous informer qiCil a regti vos deux lettres datées de Louvain hier. II s^attendait,
d'après leur contenu^ a voir venir pres de lui anjourd'kui gènéral ou officier supérieur de
la part du PRINCE d'ORANGE^ avec mission et pouvoir de traiter avec lui de la partie
militaire et esscnticllc de la convention a intervenir entre les Frangais et les Hollandais, pour

la marchc des troupes et Vévacuation du territoire beige. II ila pas été pen surpris de voir
arrivcr cc matin un capitaine liollandais^ avec une dépcche ou plutöt unc note ouvcrtc. sur

laqucllc eet officier n^avait pas un mot d^cxphcation a donner, Je vous cnvoie copic de la note
ct de la rêponsc ou contrc-notc. M. Ie marcchal fait inarcher l'armée., et rcnd compte de eet
incident au ministrc de la guerre. II est décidc d^agir, si les Hollandais ne s'exécntent sur
les conditions positives de la plus prompte évacuation du territoire beige.
„Si vous avez quelqne chose a nous faire savoir^ Ie quartier général reste aujourd''hui
a Wavre.

„// vous salue avec attachemeiit.

Le chef Vétat-major général
fsigné) SAINT-CYR NUGUESl'

„Au quartier général a Wavre., le 14 Aoüt 1831.

„iJf. le maréchal comte GÉRARD, commandant Varmée frangaise, d'aprés les conimuni-

cations qui ont cu hen hier, dattendait a reccvoir aujourd^hui un officier de Varmée hollandaise,
ayant mission et quahté pour traiter avec lui de la marchc des troupes et de Vévacuation du

territoire beige, II a pris connaissance de la note signée du chef d'état-major de Varmée

hollandaise, qiCa apportée M. le capitaine baron SIRTEMA DE GRO VEST/NS; ü nf a
pas trouvè cc qui secrait necessaire pour le mettre en état de remplir les ordres de sou gouve
rnement., qui sont ainsi congus:

„„Si Varmée hollandaise n'a pas déja évacué le territoire beige, vous inarcherez a elle
simHHunHMnimmtiiimi

„,^avec vos forces reünies; vous Vattaqucrez ct vous la poursuivrez jnsqiCaux limites de sou paysV
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„il/. Ie viaréchal va donc continuer de faire marcher scs troupes vers Ie nord, qui est la direction naturelle
qu'il doit suivre pour s'approcher des frontières hollandaises; inais^ comme il dêsire aiissi de son coté éviter
tout point de contact avec les deux armées^ il espère qite par Ie retour de Vofficier qui accoinpagne M. Ie
capitaine baron SIRTEMA de GROVESTINS^ on enverra prés de lui une personne chargce de règler
une convention plus explicite.
„Par ordre du maréchal commandant l'armée du Nord —

Le lieutenant génêral^ chef de Vétat-major de l'armée
(signé) Général SAINT-CYR NUGUES.

Inderdaad is het enkele malen tot een samentreffen tusschen afdeelingen van beide legers gekomen.
Zoo werd in den nacht van 13 op 14 Augustus een detachement onzer Huzaren, die zich in

Halle in kwartier bevonden, door Fransche cavaleristen, behoorende tot het 5*= Regiment Huzaren van
de Brigade DE LAWOESTINE overvallen ; waarbij één man door een schot in den arm gewond en zeven
manschappen met twaalf paarden gevangen werden gemaakt. Op een vordering van den Generaal-Majoor

BOREEL werden zij den volgenden morgen op last van den Maarschalk GÉRARD weder in vrijheid
gesteld en teruggezonden.

Een dergelijke ontmoeting had in den vroegen morgen van den 14^" plaats aan de Hougaerdsche
poort te Thienen. Eenige soldaten n.k, die de wacht hadden betrokken, werden gevangen genomen
door een Belgisch piket lansiers, behoorende tot de troepenmacht van Generaal DAINE; enkele
manschappen werden gekwetst. Ook hier werd de zaak in der minne geschikt.
Nog zou zich op den 16®" te Thienen een botsing voordoen, waarvan wij straks met enkele
woorden gewag maken.

Volgen wij thans de bewegingen van het leger naar de documenten van de Oud-Rijders,
hetgeen niet moeilijk valt, aangezien de Artillerie, welke bij de Divisiën was ingedeeld, ook thans
daarmede marcheerde.

„De Eerste Divisie nam dan" — zoo deelt Kolonel LIST in zijn „Beknopt Overzicht mede —
„den weg over Diest, Gheel, Turnhout en Baerlc-Nassau; de Tweede Divisie over Hasselt, Hechtel en Helmond;
de Derde Divisie over St. Truyen, Hasselt, Hechtel en Eindhoven, terwijl de Reserve-Artillerie, waarbij zich de
Rijdende Batterij N". i met den Majoor RAMAER wederom gevoegd had, over Sonhoven, Hechtel en
Valkenswaard, alsnii niet meer onder de leiding van den Generaal-Majoor POST, maar onder het onmiddellijke
bevel van den Luitenant-Kolonel FALTER terugmarcheerde."

Majoor RAMAER verhaalt in zijn „Belaas^' het navolgende,
„Te Corbeck-Loo op den weg naar Thienen op bivouac" — namelijk op 13 Augustus —
,,van Z. D. H. den HERTOG VAN SAXE-WEIMAR order bekomen om met de Batterij N°. 5 en de

Divisie van het Reservepark N°, i de Tweede Divisie naar Thienen te volgen en om de Rijdende Batterij N°. i
naar Orsmael de Reserve te doen rejoigneeren.
„Den
Augustus te Thienen van den Kolonel Kommandant der Artillerie te Velde order

bekomen,, in dato 14 Augustus N°. 2094, om mijn vorig kommando te hernemen en mij te stellen onder
kommando van den Heer Luit.-Kolonel FALTER: dien dag te Orsmael."
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E Rechter halve-Batterij N", 4 had zich aanvankelijk (12 Augustus) bij de Reserve-Artillerie
gevoegd. Ingevolge bekomen order betrokken deze Sectiën den volgenden dag des
namiddags te drie uur weder het bivouac tegenover het Regiment Lansiers. Eindelijk
vereenigde de halve-Batterij zich op den 14^*^", na de stad Leuven te zijn omgetrokken — evenals
de Lansiers —, des middags ten half drie uur op den straatweg naar Diest met de Eerste Divisie.
De Linker halve-Batterij N®. 4 verliet op den 14^^" met de Tweede Divisie hare legerplaats
en marcheerde op genoemden dag met de Regimenten Dragonders N®. 4 en N°. 5 naar Hougaerde,
vervolgens over Thienen naar Halle, waar werd gebivouackeerd.
De Chef der Artillerie ontving te Thieneiij bij , missive van den Generaal-Majoor belast

met het opperbeleid van den dienst bij de Artillerie te Velde dd. 14 Augustus N°. 266, den last tot
inzending van een staat der gewonden en der ge^euvelden; wijders van een staat, vermeldende de
Officieren en de manschappen, die zich sedert het begin van den veldtocht bijzonder hadden onderscheiden,

alsmede van een opgave omtrent \ie verbruikte munitie en van het onbruikbaar geworden materiëel.
In het meergenoemde ^^BeJmopt Overzichf vin^t merl die stukken als Bijlagen opgenomen.
Terwijl het Hoofdkwartier nog enkele dagen te Thienen bleef, zetten de Tweede- en de
Derde Divisie den terugtocht voort.

Blijmoedig trok men den vaderlandschen bodem te gemoet. Het streelende bewustzijn van
hun plicht voor VADERLAND en VORST roemrijk te hebben vervuld, verbreidde vreugde in de
gelederen. Vrolijke scherts kortte den weg; opgewekte liederen weerklonken langs veld en heide.

Al was de keuken niet altijd best voorzien, vermochten tocfi geen sombere overwegingen de opgeruimdheid
uit de harten te verdrijven.

De Eerste Divisie, waarbij de Rechter halve-Batterij N°. 4, bleef tot 17 Augustus te Diest en
omstreken, op welken datum deze troepen zich weder in beweging stelden. De halve-Batterij richtte toen den
marsch over Gheel en Turnhout naar Baerle. Den

bereikte de Divisie de dorpen Chaam en Ginneken.

Majoor RAMAER volgde sedert den
In zijn „Relaas'' vinden vvij vermeld —

Augustus de bewegingen der Tweede Divisie.

„Den 15 Augustus, met mijne Divisie (Batterijen N®. i en 3)in de voorstad vanSt.Truyen gekantonneerd.
„Den 16 Augustus, voor Hasselt te Houthaelen gekantonneerd.
„Den 17 Augustus, te Exel bij Hechtel gekantonneerd.
„Den 18 Augustus, te Eindhoven gekantonneerd."

De Linker halve-Batterij Rijdende Artillerie N®. 4 trok den 15^^" met de reeds genoemde

Regimenten Dragonders door St. Truyen en kwam dien dag,— over Brusthem tot Ulbeck. De volgende
dagen zette zij den marsch voort over Steevoort, Beeringen, Courcel, Hechtel, Hamont, Valkenswaard,
Eindhoven naar Woensel, alwaar,zij den
aankwam en de kantonnementen betrok.
Het Groote Reserve-Park, dat op den 14^'=^ uit Eindhoven naar Valkenswaard en den
naar Hasselt was opgerukt, hervatte den volgenden dag den terugmarsch en bereikte Eindhoven
over Hechtel en Valkenswaard.
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ANGAANDE de bewegingen der Veld-Batterij N°. 9"", welke wij te Hasselt verlieten
(zie blz. 160) deelt haar Commandant de Oud-Rijder Jhr. C. D.P. SINGENDONCK mede:
„Den i6<ïen verliet ik Hasselt volgens bekomen bevel en begaf mij, geëscorteerd door het
Bataillon Geldersclie Stedelijke Schutterij, naar Peer;den ij'den met hetzelfde escorte naar Hamont,

alwaar de gedetacheerde sectie zich weder bij de Batterij vervoegde; den iS^en naar Sommeren, alwaar ik met de
geheele Batterij tot den zosten vertoefde en op dien datum weder in het kantonnement St. Oedenrode terugkwam."

Een incident, dat zeer ernstige gevolgenhadkunnenhebben,deedzich voor op 16 Augustus te Thienen.

Met het oogmerk om den Maarschalk GÉRARD en de Fransche PRINSEN te ontmoeten —
„Ie PRINCE d'ORANGE m'a témoigné grand désir de voir nos jeunes princes et Ie maréchal; il m'a

chargé de lui ménager une entrevue" schreef BELLIARD den i4<ien uit Mechelen — waren de Opper
bevelhebber en PRINS FREDERIK in de stad achtergebleven, toen het gros der Derde Divisie, dat
den vorigen nacht in en nabij Thienen had doorgebracht, reeds naar St. Truyen was afgemarcheerd.

Geven wij thans nogmaals het woord aan den Generaal-Majoor VAN LÖBEN SELS, die als ooggetuige
het op 16 Augustus te Thienen voorgevallene bijwoonde, en wiens mededeelingen zeker overwaard
zijn om ook hier in hun geheel een plaats te vinden.

„Het vertrek van het hoofdkwartier" — zoo verhaalt de Oud-Rijder dan — „werd bepaald op
den 16 Augustus, 's Morgens zoude eene zamenkomst plaats hebben tusschen den PRINS VAN ORANJE
en de Maarschalk GÉRARD. Nog geheel bedaard in ons kwartier zijnde vernam de Generaal TRIP door
een boodschap van Kolonel LIST, hoe zich langzamerhand de stad met allerlei soort van volk vulde;
waarom dan ook de Generaal zich dadelijk naar de markt begaf. Alhier deed zich een zonderling toneel
voor, en wel de moeite waard om bezien te worden. Op de markt bevonden zich nog twee Bataillons Infanterie,
het Flank Bataillon der 13® Afdeeling en het Reserve-Bataillon der 8®, benevens een Eskadron Lansiers.

De beide eerste korpsen zouden reeds de stad verlaten hebben; dan, de PRINS VAN ORANJE ziende hoe
van alle zijden de zoogenaamde Belgische vrijwilligers in de stad doordrongen, deed ook deze troepen hun

vertrek uitstellen. De gezegde vrijwilligers vertoonden zich ondertusschen overal, en zelfs tot midden op
de markt. Eenige pelotons Infanterie aan de uitgangen der straten geplaatst, konden dan ook bezwaarlijk
al dit gespuis terughouden, vooral alzoo zij geen geweld mogten gebruiken. Men moest inderdaad het

geduld onzer manschappen bewonderen, die tegenover zoo menige belediging niets dan hunne lijdzame doch
vaste houding tegenoverstelden. Dit alles nam niet weg ondertusschen, dat dit uitvaagsel der Belgische
natie zich weldra in alle huizen rondom de markt vertoonde, en zelfs op den toren, van waar zij, evenals
op andere plaatsen, de Belgische vlag uitstaken. Midden op de markt bevonden zich eene menigte Generaals
en Staf-officieren, en eindelijk voor de open ramen van het Hotel
plat d'étairi^ de beide vorstelijke
Broeders. Dit alles met het geschreeuw der Belgen, het zingen der Brabangonne en andere zeer vleijende
zaken voor ons, maakte gewis eene hoogst zonderlinge tegenstelling. Menigeen konde zich hierbij niet
onthouden om bevreesd te worden dat een verraderlijk schot met geweer of windbus op de PRINSEN
mogt worden gelost. Van het plaats hebbende was ondertusschen dadelijk aan den Fransche Maarschalk

kennis gegeven, met verzoek om zoo spoedig mogelijk de stad door de troepen onder zijne bevelen te doen

bezetten, teneinde dezelve voor plundering te bewaren. Weldra kwam een klein Piket Fransche Dragonders
aan; te 9 ure de Maarschalk zelve.
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an deze troepen werd alsnu het schoonhouden der markt overgelaten en hier vrij onzacht in te werk

gaande, begonnen ook weldra de Belgen op hunne nieuwe geallieerden te schelden.
„De Maarschalk ondertusschen had gelegenheid uit het raam dit zonderlinge tooneel te aanschouwen
en op te merken ter hulp van welk beschaafd volk en leger zij België waren ingerukt. Na zich gedurende
eenigen tijd met den PRINS VAN ORANJE onderhouden te hebben, werden hem de Generaals en Hoofd

officieren voorgesteld, waarna aan de Fransche Generaal met zijne Stafofficieren een dejeuner werd aangeboden.
Alhier vond menigeen onzer Generaals gelegenheid om officieren te herzien met welke zij vroeger in dezelfde
gelederen hadden gediend. Dc cenigste toast, welke werd gedronken, was ter eere van den Maarschalk;
daarna stond dc PRINS van tafel op. Middelerwijl was een Regiment Fransche Infanterie op de markt
gerukt en hadden de onzen, uitgezonderd het Piket Lansiers, de stad verlaten. Te paard stijgende, reed
dc PRINS langs dc gelederen en werd door de Marseillaansche marsch ontvangen. Vervolgens door den
Maarschalk met deszelfs Staf uitgeleid wordende, kwam bijna aan het einde der stad, achter een huis te

voorschijn schietende, een Belgische vrijwilliger op den PRINS af, sommigen zeggen alleen met de vuist
dreigende, volgens anderen zelfs met een getrolcken sabel voorzien. Even schielijk ondertusschen werd hij
door de Fransche officieren en dragonders aangepakt en tuimelde in een zinkput neder.
,,Eenige oogenblikken daarna verliet de Maarschalk de Nederlandsche PRINSEN, zoo het scheen
wederkeeriglijk over elkander tevreden. Door al het zonderlinge van dezen dag, onder anderen met „7ios
les eniiemis frangais"" voorgevallen, zal het mij steeds tot eene aangename herinnering verstrekken
dezelve geheel en al te hebben bijgewoond." i)

Het Hoofdkwartier verliet alsnu Thienen, bereikte zonder verderen tegenspoed St. Truyen, den
dag daarop Hasselt en hield op den 18^^" rustdag.
„Den 19"= Augustus zeer vroegtijdig" — vermeldt Generaal VAN LÖBEN SELS — „trokken
wij uit Hasselt om in eens op Eindhoven te komen. Gedurende dezen zeer vervelenden weg hadden wij
bij Houthalen en Helchteren menige verwoesting te zien, aldaar door onze troepen aangericht, en kwamen
zeer vroeg reeds op het Hollandsche grondgebied en weldra te Eindhoven. Den 20sten werd alhier rustdag
gehouden en den 2isten kwam het Hoofdkwartier te Tilburg."

Het Hoofdkwartier der Eerste- der Tweede- en der Derde Divisie kwam respectievelijk te Breda,
te Oirschot en te Eindhoven. De Reserve-Divisie betrok St. Oedenrode en omstreken. De Cavalerie

Brigades bezetten Oosterhout en Eindhoven.

Daags nadat onze troepen de grenzen waren overgetrokken, keerden de Fransche afdeelingen
naar de standplaatsen van den 13^^" Augustus terug; 20000 man verlieten België terstond. Op den
laatsten der maand was het geheele F'ransche Leger weder op Franschen bodem.
i) Men vergelijke het door Generaal-Majoor WUPPERMANN geboekstaafde op blz. 404 van zijn werk: „De Geschiedenis van den
Tiendaagschen Veldtocht."
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AD de Opperbevelhebber reeds herhaaldelijk door woord en daad aan de troepen dank
gebracht voor hun moed en volharding, bij het terugkeeren op Noordbrabantschen bodem
gaf Z. K. H., daartoe door een boodschap des KONINGS in staat gesteld, aan het leger
de navolgende Dagorder N". 19.
,^Hoofdkiva)'tur Eindhoven, 20 Augustus 1831.
„Bij het terugkeeren van het Ncderlandschc leger in de stellingen, die het nog op den 7^" Augistus
besette, moet ik nog eenmaal mijne erkentenis betuigen voor de vaardigheid en juistheid, waarmede al mijne

beschikkingen en bevelen zijn uitgevoerd. Ik moet mijn dank herhalen voor den standvastigen ijver, waarmede

alle vermoeienis en ongemak in dezen korten, doch strengen veldtocht zijn gedragen.
„De KONING, geheel Nederland en zelfs buitenlandsche volken, laten recht wedervaren aan die edele
geestdrift en deugdzame gezindheid, die nieuwen glans verspreiden over Hollands ouden naam.

„Steeds volvaardig in het bcloonen van verdiensten, doet de KONING mij weien, dat uit het metaal der
kanonnen, die op den vijand zijn veroverd, eerepenningen zullen geslagen ivorden, die de borst zullen versieren
van mijne brave wapenbroeders.

„Voorzeker zal dit nieuwe beivijs van V KONINGS innige tevredenheid bij geheel het leger blijdschap
verwekken. Niet minder heugelijk zal aan allen de tijding zijn, dat de KONING als een hartelijk Vader van
zijti Volk, zich binnen weinige dagen in hun midden wil begeven, om die brave Soldaten, Schutters en Vrijwilligers
terug te zien, die hem eene maand geleden de verzekering gaven van hunm getromvheid en liefde, eene verzekering,
die zij op het veld van eer met hun bloed hebben bezegeld.

„Maar dat geheel het leger op één wenk marschvaardig was, krijgstucht en wapenhandel kende, dat
heeft het te danken aan de onvermoeide zorgen van mijn geliefden Broeder dai Admiraal en Kolonel-Generaal.
Daarom heeft de KONING op mijne voordracht terstond besloten, de groote verdiensten van den Admiraal en
Kolonel-Generaal, die mij steeds behulpzaam was en aan mijne zijde streed, te belooncn met het Grootkruis
der Militaire Willemsorde.

„Uw dankbaar gevoel voor hetgeen gij aan hem verschuldigd zijt, is mij ten waarborg hoe welgevallig
u allen het besluit des KONINGS is. Het zvordt daarom bij deze Dagorder aan het leger medegedeeld.
De Opperbroelhebber van het Leger,
(w. g.) WILLEM, PRINS VAN ORANJE:'

Het was te Eindhoven, in den namiddag van den
dat de PRINS VAN ORANJE in
tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden, alvorens men zich aan tafel zoude begeven,
het Koninklijke Besluit betreffende de bevordering van PRINS FREDERIK in onze hoogste Militaire
Orde — de eenige benoeming in dien hoogen rang na den Veldtocht — deed voorlezen en aan
HoogstDeszelfs Broeder,onzen onvergetelijkenOud-Grootmeester van het wapen,met een hartelijke toespraak

het breede lint en de overige versierselen van het Nederlandsch-Bourgondische Kruis overhandigde.
Elk der aanwezigen voelde zich gelukkig door de hooge onderscheiding, welke aan den beminden
Chef was ten deel gevallen. Enkel woorden van echt hartelijk medegevoel weerklonken I

Drie dagen later keerden de Vorstelijke Broeders in de residentie terug. Hun reis derwaarts
was een zegetocht!
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N Rotterdam kwamen de PRINSEN, vergezeld door hunne Echtgenooten en door Oranje's
drie Zonen, tegen het middaguur van den
aan. Een onafzienbare menigte was van
alle zijden toegestroomd. Geestdriftvolle verrukking lag op ieders gelaat. Het was één
gejuich, één galm van vereering voor de beide Vorstenzonen.
Op de boot, waarmede de overtocht over de rivier geschiedde, had het gemeentebestuur een
prachtige eereboog doen aanbrengen, waarin, door lauwertakken omgeven, de woorden schitterden:
^^Aan Neerlmids redders toegewijd

^^Bij 7 roemrijk keere^i uit den strijdB
Nauw hadden de Koninklijke Broeders in hun rijtuig plaats genomen, óf onder een duizend

voudig herhaald y,Leve de PRINSEN" ging het omstuwd door een vreugdedronken menigte voort door
de straten der Maas-stad. In de haven lagen twee vaartuigen, die aan den Heer HOBOKEN
toebehoorden- beide waren luisterrijk versierd en met vlaggen getooid.
Op het oogenblik, dat de PRINSEN passeerden, weerklonk van die bodems een drievoudig saluut.
Sterker nog dan Rotterdam gaf de bevolking der residentie uitdrukking aan hetgeen haar bezielde.
Hier was den 14'^^'^ een plechtig dankfeest gehouden voor de tot dusverre behaalde over

winningen. Nauwlijks had de plechtigheid in de kerken een aanvang genomen, toen de tijding
omtrent de capitulatie van Leuven de Hofstad bereikte. Aanstonds verkondigde het kanon, aan den
ingang van het Haagsclie Bosch geplaatst, deze heuchelijke gebeurtenis door het lossen van honderd schoten.
Waardig zou de ontvangst zijn, die 's Gravenhage den overwinnaars ging bereiden,

In den morgen van den dag, dat de PRINSEN aankwamen, was het mistig weder. Langzaam
trok de nevel op, en een vriendelijk ,,Oranje-zonnetje" schoot door de wolken, toen de Koninklijke rijtuigen
langs den Delftschen weg den ingang der residentie aan de Bocht van Guinéa bereikten. Daar waren

de grootwaardigheidsbekleeders aanwezig, benevens een eere-escorte samengesteld uit bereden schutterij
en andere ingezetenen. Daar stond ook een burgerwacht onder de wapenen, terwijl dicht opeenge
drongen een blijde meoschenmassa was saamgestroomd om vanaf het binnentreden der stad tot het
Paleis in het Noordeinde de Oranje-telgen te begroeten en toe te juichen. Guirlandes van bloemen en
groen overkruisten de straten, en versierden den gevel van schier elk huis. Daartusschen wapperde
de nationale driekleur, als steeds en innig verbonden met de kleur der Oranje's!
Zullen wij trachten het oogenblik te beschrijven, waarop de stoet in het gezicht komt, als
een hartstochtelijke vreugdekreet uit die duizende kelen weerklinkt, als hoeden en zakdoeken wuiven, de

schako's hoog,zoo hoog doenlijk op de bajonetten der schutters worden geheven, als men zich op het eerste

rijtuig werpt, de paarden afspant om den PRINS VAN ORANJE, zijne Echtgenoote en de drie jeugdige
Zonen vol geestdrift naar het Koninklijk Paleis te voeren? Zullen wij trachten uit te vorschen, wat

toen in het hart van den Veldheer omging; van Zijne verheven Gade, wier trekken van levendige
ontroering getuigden; van het geheele volk, één van gedachte en één van wil? Ziet er zijn momenten,
zoo schoon, zoo zielsverheffend, dat geen pen bij machte is, slechts een glimp van dien grootschen
indruk weer te geven.

1

A

y.

Het Detachement Rijdende Artillerie met het veroverde geschut onder de Gevangen-Poort te 's Gravenhage.
24 Augustus 1831.
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ULK een moment was dat van den intocht der PRINSEN binnen *s Gravenhage, vooral het
oogenblik, waarop ORANJE, gedragen op de schouders van het volk, zijn grijzen Vader in
de armen werd gevoerd.
De tranen in de oogen van dien Vader strekten als een veelzeggend teeken, dat hij, ofschoon

zelf sedert October '30 niet zonder schuld, tot zich inkeerde en gaarne aan het volk vergiffenis schonk
voor hetgeen men lange dagen door gemor den Vorstelijken Opperbevelhebber had doen lijden.
Wij zullen ons niet verder bewegen onder de feestvierende menigte, noch medewandelen
door de dien avond schitterend geïllumineerde straten, of genieten van de hartelijke ovatie, welke aan
den PRINS in den schouwburg ten deel viel. Wij willen alleen nog even het woord geven aan het
^^yotirnal de la Hayd' van 23 Augustus, dat in enkele diep gevoelde woorden den overwinnaar het
welkom toeriep. Dat artikel onder het opschrift ,,Z^ PRINCE dlORANGE luidde:
„Jamais joie plus franche, plus animée, plus entrainante n'électrisa une population entière. La foule
encombre nos rues, Ie tambour bat, nos gardes civiques prennent les armes, et chacun a travers des rues,
armées de drapeaux et de fleurs, se préciplte au devant du Prince bien aimé.

„Ce n'est point une vaine flatterie qui les inspire; ce n'est point une ambition coupable qu'ils célèbrent
dans leurs chants. Leur Prince les a guidés au champ de bataille pour répondre aux calomnies, dont les

laches les abreuvaient depuis un an; l'Europe entière, par un cri unanime, justifie maintenant la
Hollande et son Roi.

„Non! vous n'avez pas dégénéré de vos ancêtres, peuple batave! vous êtes toujours les enfants des

vieilles provinces. Ce héros, que vous fêtez aujourd' hui, ce vainqueur d'Hasselt et de Louvain, Ie reconnaissez-vous maintenant? II vous Ie disait il y a quelques jours „je vous prouverai que Ie sang des Nassau
,,coule toujours dans mes veines." C'est a vous maintenant de juger s'il a tenu parole, si dans Ie soutien
de votre gloire vous reconnaissez Ie sang que vos pèrcs avaient choisi pour Ie soutien de leur liberté.

„Et vous, Monarque révéré, dont tant de douleurs avaient flétri l'ame auguste; vous dont les yeux
se sont trop souvent remplis de larmes a 1'aspect de tant d'ingratitude, oubliez vos maux et promenez vos
regards autour de vous. Voyez votre peuple entier se presser autour de l'héritier de votre couronne, de ce

fils, objet de votre orgueil et de votre amour! Ce n'est plus a vous, c'est a la nation qu'il appartient
désormais; elle s'en honore, elle s'en glorifie, et elle croit, qu'en embrassant aujourd' hui votre fils, vous Ia
pressez tout entière dans vos bras!

„Honneur au victorieux défenseur de Ia Hollande! Que les diversions se taisent, que les discussions
cessent, et que tous les esprits et tous les coeurs se rallient a notre Prince chéri. Vive Guillaume! Vive Ie

Prince d'Orange! Que nos cris, que nos hymnes, que nos chants patriotiques se fassent entendre! A demain
les affaires! A demain les raisonnements! Qu'on n'entende aujourd'hui que des cris d'amour, de concorde
et de gloire. Qu'il soit chéri l'enfant, 1'enfant de la victoire! Et que les fleurs et les couronnes tombent
comme la pluie sur ses pas."
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ET rechtmatigen trots kon de Natie het oog laten rusten op den door hare zonen
verworven roem.

Dankbaar mogen wij hier boekstaven, dat een groot deel daarvan aan de Artillerie
toekwam. Zoowel de Rijdende- als de Veld-Artillerie hadden gedurende den Tiendaagschen Veldtocht
haren eenmaal gevestigden goeden naam gestand gedaan.
Kolonel LIST schreef in zijn ^^Beknopt Oversichf:
„De Artillerie heeft aan dezen korten, doch voor onze wapenen zoo gezegenden en roemrijken Veldtocht
een zeer werkdadig aandeel genomen. Haar ouden roem handhavende, mogt zij de onderscheidende eer
genieten van de bijzondere aandacht en tevredenheid van Zijne Koninklijke Hoogheid den Opperbevelhebber
tot zich te trekken en haar gedrag in de rapporten van genoemden Opperbevelhebber aan den KONING
den meesten lof te zien toezwaaien. Ook de Chefs der Divisiën bragten haar deze hulde toe, terwijl zelfs
de vijand door openlijke bekentenissen niets op deze gegeven lofbetuigingen wist af te wijzen. De jonge
officieren, onderofficieren en manschappen hebben daarbij de kracht van hun wapen en de voo^deelen eener

gedisciplineerde en geoefende artillerie-troep leeren kennen en hebben dientengevolge gedurende den korten
Veldtocht, een vertrouwen op hun wapen en op zich zeiven verkregen, die, mogt het Vaderland op nieuw
hunne diensten behoeven, de heilrijkste gevolgen zullen hebben."

In het ^^Relaas'' van Majoor RAMAER lezen wij :
„Alle de officieren hebben aan de billijke verwachting, die ik van hen had, beantwoord, en het
vuur met beleid gedirigeerd. Als bijzonder gedistingueerd is het mij moeielijk er op te geven. De Kapitein
BENTINCK, Luitenant HUGUENIN, VAN STIRUM en BARNAART zijn degenen, welke aan het vijandelijk
vuur geëxposeerd waren: bijzonder de laatste die onder het hevig kanonvuur zijne Sectie zeer goed geleidde.
„De I® Luitenant DE CONSTANT, die de functie van Adjudant bij mij doet, heeft zich gedistingueerd."
*

Aan den Commandant der Rijdende Batterij N°. 4, den Kapitein Baron BENTINCK, werd op
den 20®'®" Augustus door den Kolonel LIST, uit naam van den Opperbevelhebber van het Leger,
de vereerende last verstrekt om met den r® Luitenant WICHERLINK en een Detachement Rijdende

Artillerie het bij Hasselt veroverde geschut naar 's Gravenhage over te brengen. Dit geschut bestond
uit drie kanons van 6 ig en twee korte houwitsers van 15 cm.

Het Detachement had de volgende samenstelling:

van de Rijdende Batterij N®. 4 — de wachtmeester BEIJER, de korporaal FRANSEN, de
trompetter DIEDERIKX, de kanonniers i® klasse FLECK, EHRISMANN,NIES,SCHLEUP,EELING,
VAN LOON, de kanonniers 2® klasse VIS, VAN DIEMEN, KRUIWAGEN en STHALIE.
Van de Rijdende Batterij N°. 3 — de kanonniers i® klasse stukrijders DIRKSEN, GIELSELBAG,
BOLG, TEUBEN en VAN LOVEN, de kanonniers 2® klasse stukrijders TABBERS, FOUKEMA,
HASPELS, VAN WIJNGARDE en VAN GLINSEREN.

Voor het aanspannen der stukken waren vijf bespanningen elk van vier paarden aangewezen.
Het geschut werd den 2isten Augustus te Vugt aan den Kapitein BENTINCK overgegeven,
die denzelfden dag daarmede te Breda aankwam; den dag daarop werd de marsch tot Dordrecht,
den 23^^®" tot Delft voortgezet.

*
i

DE TERUGKEER IN HET VADERLAND.

239

E Rotterdam werd het Detachement door een talrijke menigte begroet, die de stukken met

bloemen bedekte en de Rijders luid jubelend door de stad vergezelde. In Delft vereenigde
men zich met een Detachement Dragonders, dat gecommandeerd werd door den Ritmeester
F. A. VAN GUERICKE, sterk 2 wachtmeesters, i brigadier, i trompetter en 16 dragonders,
bestemd om de Rijdende Artillerie bij haren intocht binnen 's Gravenhage te begeleiden.

De 24sten Augustus, de verjaardag van Z. M, KONING WILLEM I, was voor den intocht
aangewezen. Reeds vroegtijdig verlieten de beide Detachementen Delft en stonden des morgens ten
tien uur in het Noordeinde op het vóórplein van het Paleis des KONINGS daarnaar front makende,
in bataille opgesteld.
De teekening tegenover blz. 234 van de hand des heeren J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT

geeft het oogenblik weer, waarop het hoofd van het Detachement Rijdende Artillerie de Gevangen-Poort
te 's Gravenhage doortrekt, en, door een juichende menigte omstuwd, over de Plaats zijn weg neemt
naar 's KONINGS Paleis.

Nadat Hunne Koninklijke Hoogheden de PRINS VAN ORANJE en PRINS FREDERIK DER
NEDERLANDEN de Officieren verwelkomd en de stukken in oogenschouw genomen hadden, verscheen

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING, vergezeld van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, de PRINSESSEN
en haar gevolg; waarop het veroverde geschut door den PRINS VAN ORANJE aan den KONING werd
aangeboden. Z. M. wendde zich na de bezichtiging tot den Kapitein BENTINCK, dien hij toesprak
en evenals aan den i® Luitenant WICHERLINK, het ridderkruis der Militaire Willemsorde 4® klasse

overhandigde. Hare MAJESTEIT DE KONINGIN schonk bovendien aan den Kapitein BENTINCK
een lauwerkrans. Nadat de plechtigheid was afgeloopen werd het geschut naar het Buitenhof gebracht,
waar dien dag een groote parade werd gehouden.
,,A défaut de Ia garnison, que Ie ROI a coutume de passer en revue Ie jour de sa fête, la garde

civique avait fait demander a sa Majesté rhonneur de former Ia parade" — lezen wij in het
^^yoïcrnal de la Hayè' van 26 Augustus 1831 —. „Quelqucs détachements de grenadiers et dc
chasseurs s'étaient joints a elle et ce qui faisait surtout rorncmcnt de la revue, c'était un detachement

d'artilleurs armés de trois pièces de canon et deux obusiers, conquis sur la fameuse „Armee de
la Meuse."

„Le ROL accompagné de L.L. A.A. R.R. Ie PRINCE d'ORANGE, Ie PRINCE FRÉDÉRIC, Ie
PRINCE ALBERT DE PRUSSE et les jeunes PRINCES, et suivi d'un nombreux et brillant état-major,
a paru a midi sur la place, oü d'innombrables acclamations ent accueilli son arrivée. On a vu avec un
très-grand plaisir une voiture, qui contenait S. M. la REINE et L.L. A.A. R.R. les PRINCESSES d'ORANGE,

FRÉDÉRIC et MARIANNE, suivre Tétat-major et passer devant les rangs, d'oü s'élevaient a la fois mille
cris d'amour et de joie.

„S. M. a paru contente de la tenue de la garde et surtout du sentiment d'enthousiasme, qui brillait
sur toutes les figures.

„Après la revue, Ie ROI a été reconduit jusqu'a son palais an milieu d'une foule, a travers laquelle
l'auguste familie a eu beaucoup de peine a se frayer un passage."
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A afloop der parade werden de kanonnen in de Koekamp geplaatst.

De onderofficieren en de manschappen van de beide detachementen kregen een
gratificatie, de onderofficieren tien — de manschappen vijf gulden. Den volgenden dag
vertrok de Rijdende Artillerie weder naar Vught, en van hier met de rest der aldaar gekantonneerde
Batterij naar de heide van Oirschot ten einde deel te nemen aan de wapenschouwing, welke door
Z. M. DEN KONING in uitzicht was gesteld. Den dag d.a.v. vertrok de Batterij* naar St. Michels-Gestel,
alwaar het kantonnement werd betrokken.
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EVOLG gevende aan het verlangen om de moedige krijgslieden weder te zien, die op
meer dan één slagveld onwederlegbare bewijzen van trouw en van vaderlandsliefde hadden
gegeven, vertrok KONING WILLEM I met de KONINGIN en PRINSES MARIANNE,
onlangs gehuwd met PRINS ALBERT VAN PRUISEN, naar Tilburg, waar het Groote Hoofdkwartier
was gevestigd. Reeds den dag te voren waren hier de PRINSES VAN ORANJE en HoogstDeszelfs
Zonen, PRINSES FREDERIK en PRINS ALBERT aangekomen.

Een der eersten, aan wien de KONING te Tilburg de hand reikte, was de Luitenant-Generaal
Baron DE CONSTANT REBECQUE. In de meest vleiende bewoordingen betuigde ZIJNE MAJESTEIT
in bijzijn van het geheele Hof aan dezen hoogst verdienstelijken Opper-Officier dank voor de uitnemende
wijze, waarop hij als Chef van den Staf van het Veldleger, HoogstDeszelfs beide Zonen had ter zijde
gestaan en het Vaderland verplicht.
De twee eerstvolgende dagen waren bestemd voor groote wapenschouwingen: den 29^^®" Augustus
op de Woenselsche heide ten noorden van Eindhoven, den 30^'^° d.a.v. ten zuiden der legerplaats van Rijen.
In den morgen van eerstgenoemden datum — het was Zondag — stonden de Tweede-, de
Derde- en de Reserve-Divisie, de Brigade Lichte Cavalerie, de Kurassiers der Divisie CORT-HEYLIGERS,
de aan genoemde Divisiën en Brigades toegedeelde vuurmonden, benevens de gezamenlijke ReserveArtillerie op de heide bij Agt opgesteld. Zij vormden een macht van meer dan 30000 man met
60 stukken geschut.
Te elf uur verscheen de KONING op het terrein, vergezeld van Zijne Gemalin, van de
Legerbevelhebbers en het geheele Koninklijke Huis. Een aanzienlijk gevolg sloot bij dezen stoet aan.
Het ^^Journal de la Haye' geeft onder datum Breda 30 Augustus 1831 omtrent deze
bezichtiging het volgende verslag:
„La grande revue que S. M. a passée hier sur la bruyère de Woensel s'est passée dans Ie
meilleur ordre.

„S. M., accompagnée de toute la familie royale, et suivie d'un brillant état-major parut a onze heures
sur la bruyère. Elle s'est adressée de la manière la plus affable aux troupes de toutes armes, mais particulièrement aux chasseurs de Leide.

„II serait impossible de décrire l'impression produite par les paroles de S. M. sur l'armée entière j
1'élan était général et l'air retentissait des cris de joie.

„La revue a dure jusqu'a trois heures. S. M. et son augustc familie se sont alors rendus a Eindhoven,
oü un déjeuner avait été préparé pour elles.

„Eindhoven était entièrement décoré de fleurs et de guirlandes. Les plus vives acclamations accueillirent les augustes personnages a leur entrée. Après Ie déjeuner S. M. est répartie pour Tilbourg, d'oü

elle dolt partir aujourd'hui pour aller inspecter la ire division sur la bruyère prés Gilze."

Niet minder grootsch was deze wapenschouwing, plaats hebbende nabij de legerplaats
van Rijen, een maand tevoren het tooneel der verzoening tusschen het Leger en den PRINS
VAN ORANJE.
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N Stramme houding, onberispelijk van tenue en uitrusting, evenals op 23 Juli t. v., stonden
de troepen op het bepaalde uur geschaard: ditmaal in ééne linie ten zuiden van en
ruggelings gekeerd naar den straatweg Breda—Tilburg—'s Hertogenbosch. Daar waren
vereenigd de Eerste Divisie Infanterie, de
Brigade Cavalerie en het Regiment Lansiers, de Batterij
Divisie-Artillerie, zoomede de Rechter halve-Batterij N°. 4 — VAN DER OUDERMEULEN.

Geven wij nogmaals het woord aan den Correspondent van het .^Journal de la Hayé\
„La revue que Ie ROI a passée Ie 30, sur la bruyère prés Gilze n'a pas été moins brillante que celle
de la veille. Les troupes étaient rangées sur une ligne parallèle a la route. Le ROI, parti de Tilbourg a
onze heures, commenga 1'inspection par la i'® brigade a la tête de laquelle se trouvaient les étudiants de

Groningue. Le ROI était accompagné des PRINCES et d'un nombreux état-major; la REINE et les FRINCES
suivaient dans une voiture découverte.

„Le ROI paria avec affabilité aux chefs de corps et aux étudiants, qu'il remercia des services qu'ils
venaient de rendre a la patrie.

„Après la revue les troupes défilèrent devant la familie royale. S. M. le ROI ne put s'empêcher de
témoigner hautement la satisfaction, que lui causait la belle tenue des troupes. La familie royale ensuite
est retournée a Tilbourg et a accepté un diner, auquel ont assisté les quatre généraux de division et les
généraux de brigade de la i* division."

Vóór zijn vertrek naar 's Gravenhage gaf de KONING op den 31^^^^ Augustus te Tilburg een
schitterend bewijs van waardeering wat betreft krijgsverrichtingen van het Leger, door in de eerste

plaats den Opperbevelhebber den rang van Veldmaarschalk te verkenen, voorts hem twee der bij
Hasselt op den vijand veroverde kanonnen ten geschenke aan te bieden
einde ter gedachtenis
^^aan den voornoemden Veldtocht geplaatst te worden bij het Monument^ hetwelk krachte^is Art. 5 der
,^wct van 8 Juli i8iy (Staatsblad N'^ 41) ter herinnering aan de door hefn in denjare iSij bewezen
^^diensten te Soestdijk is opgerichtl'

Nog heden ten dage staan deze stukken, getuigenis afleggende van een roemrijk tijdperk in
's Lands historie, aan den voet der schoone, eenvoudige Gedenknaald tegenover het lustslot Soestdijk.
Het hout der affuiten is sinds lang niet door den tand des tijds gespaard. Toen zij werden

vernieuwd bezorgde de toenmalige Ritmeester W. E. A. WÜPPERMANN als reliquie een paar stukjes
van dat half vergane hout. Naast de overblijfselen van den lauwerkrans, eenmaal den Kapitein Baron
BENTINCK en den T Luitenant WICHERLINK door de KONINGIN vereerd, vormen zij een heilig
aandenken in de ^.^Historische Verzameling" van het Korps.

De schets op blz. 240 is een getrouwe afbeelding van een der kanonnen van 6
Deze teekening mag in ons werk niet ontbreken. De bezichtiging daarvan zal ons steeds aan de
woorden herinneren, welke in den Staat van Dienst van WILLEM DEN TWEEDE met gulden
letteren staan geschreven:

„7?^ tien dagen tijds hei vertrouwen op de Mederlandsche wapenen hersteld en den roem van
den Ncderlandschen naa^n gewroken,"

'ir.' :
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ENZELFDEN dag, waarop Z. M. DE KONING in den persoon van den Vorstelijken
m
Opperbevelhebber het geheele Leger huldigde, werden bij ZIJNER MAJESTEIT's
Besluit N°. 112 de eerste bevorderingen en benoemingen in onze hoogste Militaire Orde
bekend gemaakt. Meerdere benoemingen geschiedden bij Koninklijk Besluit van den 12^^®" October
1831 N°. 92, terwijl als gevolg van het laatstvermelde Besluit, bij Legerorder van den 3osten Januari
1832 N". 33 opgave werd gedaan omtrent hen, aan wie als belooning voor hun gedrag gedurende
den Veldtocht een eervolle vermelding werd toegekend.
VAN SYPESTEIN'S werk ^geschiedenis van het Regiment Nederlandsche Rijdende Artillerie'
geeft op blz. 333 e. v. voor zooveel ons Korps en de Veld-Artillerie betreft, een numerieke opgave
van hen, die gerechtigd werden het Kruis voor Moed, Beleid en Trouw te dragen, zoomede van hen,
aan wie een eervolle vermelding ten deel viel. Van deze Koninklijke onderscheidingen gaf ook
de Kapitein der Rijdende Artillerie W. E. A. VIRULY VAN POUDEROYEN in zijn meergenoemd
werk op blz. 105 een overzicht. Men vergelijke hierbij het gestelde op blz. 191 Deel V-i van het
,^Historisch Mtiseum'.

De reeds vroeger tot Ridder der Militaire Willemsorde 3" klasse benoemde Kolonel-Commandant

der Artillerie te Velde, FREDERIK CAREL LIST, ontving bij eerstgenoemd Besluit het Ridderkruis
van den Nederlandschen Leeuw.

De volledige opgaven van alle benoemingen, berustende in het Krijgsgeschiedkundig Archief
van den Generalen Staf, stelden ons in staat om in de aan ons werk toegevoegde ^^Naamlijst der
^^onderofficieren en mindere7i^ die zich in Koninklijken Nederlandschen dieiist hebben onderscheided'
onder het hoofd ^ffievechten^ Veldslage^i en Onderscheidingen' de mutatiën te vermelden, waarbij het
Eermetaal werd geschonken.

Vroeger wezen wij er op — men vergelijke Deel V-i blz. 85 —,dat de ^ffiistorische Verzameling'
van het Korps zich mocht verheugen in het bezit van 17 Ridderkruizen der Militaire Willemsorde,

die eenmaal door Officieren der Rijdende Artillerie werden gedragen. Ook vonden wij in den loop van

ons verhaal gelegenheid om de namen te noemen van hen, aan wie deze hooge onderscheidingen
ten deel vielen. Hoe ook het Oranje-blauwe lint der eenvoudige eereteekenen door den tijd mocht
worden verfietst, hoe ook het émail werd verbrokkeld, het metaal den reinen zilveren of gouden
glans moest missen — toch wekken zij steeds in ons de innigste gevoelens op en doen de
fijnste snaren onzer ziel trillen. Voor ons geestesoog verrijzen fier die edele ridders, wier borst
eenmaal dat kleinood droeg; ^ffiievahers saus peur et sans reprochej die hun bloed en hun leven
veil gehad hebben voor Oud-Holland's eer en naam! Het is, als of zij wenschten, het nageslacht
aan hunne zijde te zien!

Hun stralende blik, waarin moed en hartstocht schitteren, sleept ons mede; opnieuw en
steeds sterker komt die heilige gelofte in ons op ten allen tijde waardig te zijn dat roemruchte

voorgeslacht, dat door zijne schoone daden ons zvrare, maar tevens heerlijke verplichtingen
heeft toevertrouwd!
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EN maand was verloopen sedert het lang gewensclite

Voorwaarts" had weerklonken.

Toch zouden de protesten, voor korten tijd tot zwijgen gedoemd, op nieuw den scepter gaan
voeren. De Conferentie te Londen had de gewapende tusschenkomst van Frankrijk
1
gewettigd, en het aanbod van Engeland om onze havens te blokkeeren niet afgewezen. Thans had
men tot een wapenstilstand van zes weken besloten. De onderhandelingen zouden worden hervat.
De PRINS VAN ORANJE en PRINS FREDERIK, die na het vertrek des KONINGS te

Tilburg waren gebleven, verlieten het leger in den aanvang van herfstmaand. Op den 5'^^" vertrokken
zij naar 's Hertogenbosch en deden des namiddags ten twee ure hun intrede in Brabant's hoofdstad,
door de van heinde en ver saamgestroomde menigte uitbundig toegejuicht. Na in het Gouvernements

gebouw te zijn afgestapt, begaven de Vorstelijke Broeders zich onmiddellijk naar het hospitaal en
de tot ambulance ingerichte kazerne. Ruim twee uren toefden zij aan de sponden van gewonden en

zieken en spraken woorden van bemoediging en troost tot de slachtoffers van den Veldtocht.
„La caserne de Tévêché était décorée; sur Ie balcon étaient placés en fornie de trophée, surmontés

de drapeaux nationaux, les fusils des blessés." — zegt de Correspondent van het Haagsche Dagblad —
„En sortant des hópitaux, les PRINCES sont retournés a l'hótel du gouvernement, ou ils ont donné
audience aux autorités civiles et militaires; les PRINCES ont diné a I'hotel du gouvernement, se sont après

promenés dans la ville et se sont ensuite rendus au Casino, oü s'était réunie Télite de la société.

„La ville est parfaitement décorée; tout Ie monde a rivalisé de zèle pour recevoir dignement l'héritier
chéri du trone et son auguste frère. En ce moment la ville entière est illuminée avec tant de luxe dans
quelques endroits, qu'il serait impossible d'en faire une discription.
,,Un temps magnifique favorise la fête; pendant cette journée mémorable, toute consacrée a la joie,
pas Ie moindre désorde n'est venu troubler l'allégresse générale.
„Les PRINCES partiront demain. L.L. A.A. R.R. étaient accompagnées de S. A. Ie Duo de
SAXE-WEIMAR."

Nadat de geheele Vorstelijke Familie in de Residentie is hereenigd, klinkt het Koninklijk
woord van 12 September 1831 N". 70, dat de toezegging van ZIJNE MAJESTEIT, in de Dagorder
N°. 19 van den Opperbevelhebber van het Nederlandsche Leger in uitzicht gesteld, in vervulling bracht,

namelijk; dat het Metalen Kruis vioxdX gtschovik^n^^alsèewijs van aa7tdenken aan alleit zonder o?tde7'scheid
van rangy die sedert de hagchelijke onistandigheden^ waarin het Vaderla7id zich had bevonden^ 07ider

de iüape7U7i zijjt geweest^ hetzij in land-^ hetzij in zeedienst^ en welke kun7ien geacht worden deel
genomen te heèbett aayi de krijgsverrichttnge^ir

Het zou nog tot het volgende vóórjaar duren, alvorens de eereteekenen op plechtige wijze
aan alle belanghebbenden konden uitgereikt worden.

*
i
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E bronzen medailles, welke in de ^^Historische Verzameling^^ van het Korps worden
bewaard, tooiden eenmaal de borst van onze hoogvereerde voorgangers: ADRIANUS
RUDOLF WILLEM GEY VAN PITTIUS, FREDERIK CAREL LIST, HENDRIK
CHRISTIAAN ZEHELEIN, ANTHONIE EDUARD SLENGARDE, GEORGE FREDERIK SIGISMUND VON HUGUENIN, THEODORE GUILLAUME THIERRY VICTOR Baron DE CONSTANT

REBECQUE, JACOB WICHERLINK, Jur. TINCO FRANCISCUS LYCKLAMA a NYEHOLT,
MARINUS GERARDUS VAN RADEN, WILLEM Baron BENTINCK, Jur. WILLEM PHILIP JAN
BARNAART, Jhr. WILLEM FRIEDRICH VON PESTEL, FREDERIK CHRISTIAAN HENDRIK,
Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, RUDOLPH FLORENCE DE BRUYN, PIETER

SODENKAMP, Jhr. COENRAAD DIEDERIK PONTIAAN SINGENDONCK en Jhr. LEONARD
JEAN TINDAL. Ook berust daar het lint van het eereteeken, geschonken aan PETRUS RUTGARDUS
FALTER, waaraan de andere door dien Oud-Chef gedragen orde-linten gehecht zijn.
Van de onderofficieren en minderen hez'it,/iet A:ftcsenm" de Metalen Kruizen welke hebben toebehoord

aan den Opperwachtmeester SCHUURING, aan de Wachtmeesters BEYER en DU MOULIN. i)

Alle strekken tot een blijvende herinnering aan de zoo glorievolle dagen van 2 tot 12 Augustus 1831.
Die spanne tijds, hoe kort ook, had momenten gebracht, welke een der schoonste bladzijden in
de geschiedenis van het Korps der Nederlandsche Rijdende Artillerie blijvend vullen.

Sancta Barbara had weder hare rijke zegeningen over heur beschermelinge uitgespreid.
Schitterend als de krans om haar gouden lokken was de roem, die in den glans der bronzen kartouwen

spiegelde, afstralende van het zwaard der dapperen
De troepen, die aan de krijgsverrichtingen in de maand Augustus 1831 hadden deelgenomen,
bleven vooralsnog te velde, uitgezonderd de vrijwilligers der verschillende hoogescholen, die in de
tweede helft der maand September de gelederen verlieten ten einde in de gelegenheid te zijn, hunne
studiën voort te zetten.

Ongeveer ter zelfder tijd — den

September — hield de PRINS VAN ORANJE aan de

zijde der KEIZERLIJKE GROOTVORSTIN,Hoogstdeszelfs beminde Gade,en gevolgd door zijn trouwen
Broeder en deelgenoot in het gevaar en zijn Gemalin, een zegevierenden intocht binnen Neerland's hoofdstad.

i) De Wachtmeester J. A. DU MOULIN verwierf — zooals uit de Naamlijst enz. blijkt — als kanonnier

klasse, dienende bij de Batterij

Rijdende Artillerie N». 3, de Militaire Willemsorde 4® klasse voor feiten bij Leuven bedreven. Hij diende in het tijdvak 1792—1815 onder de
orders van KEIZER NAPOLEON, had den tocht naar Rusland medegemaakt, trad na het jaar 1812 in dienst bij de Rijdende Artillerie, en
onderscheidde zich bij de gevechten in Brussel in het jaar 1830. Als bijzonderheid deelen wij mede, dat zijne vrouw JOILVNNA MARIA LOUW,
met Avie hij in 1826 te 's Hertogenbosch gehuwd was, als cantinière den Tienclaagschen Veldtocht medemaakte en te paard de bewegingen der
troepen volgde (batterij van Kapitein KOPS). Zij ontving voor hare gewa.ardeerde diensten van den PRINS VAN ORANJE de Zilveren Medaille
met inscriptie Hasselt, Leuven en Bautcrscm.

Hun zoon, de in 1881 van het Korps gepasporteerde wachtmeester H. DU MOULIN, werd in 1S36 in het kantonnemcnt te Gisterwijk geboren;
de luiermand was in den koelemmer medegevoerd. Behalve bovengenoemd eermetaal en de ecreteekenen, die eenmaal aan JOHANNES ANTHONIE

DU MOULIN toebehoorden en welke wij vermeldden op blz. 85 van Deel V-i van ons werk, bezit de „Historische Verzameling" nog van den
Oiid-Rijder een schako, door hem gedragen gedurende de krijgsverrichtingen van 2 tot 12 Augustas. (Zie „Gedenkboek Eeuwfeest Korps Rijdende
Artillerie" blz. 16), zoomede een St. Helena-mcdaille. De schako werd door den Wachtmeester H. DU MOULIN aan het Museum geschonken, de
St, Helena-meclaille evenals het Metalen Kntls in bruikleen afgestaan.
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CHITTEREND was de ontvangst, welke de Amstelstad aan de hoogverheven Leger
bevelhebbers bereidde. Het volk toonde te beseffen, diep doordrongen te zijn omtrent
hetgeen het Vaderland aan beide Vorstenzonen verschuldigd was.
Hechter dan ooit strengelde zich de band van trouw en verknochtheid, welke door
alle eeuwen het Vaderland bindt aan het dierbaar Huis van Oranje-Nassau.

Onze beschouwingen over de gebeurtenissen der voor het Vaderland zoo gewichtige jaren
1830—31 zijn hiermede ten einde.

Mochten wij aan het slot van het overzicht der krijgsverrichtingen 1810—1814 onze voldoening
uitspreken, door de mededeeling van nog onuitgegeven handschriften in de gelegenheid te zijn geiveest
zoo menige bijzonderheid in de geschiedenis van ons geliefd Korps aan de vergetelheid te ontrukken —
ook nu weder is het met groote voldoening, dat wij, naast het reeds behandelde tijdvak 1814—1830,
dit gedeelte der ons gestelde taak ten einde brengen.

Dank toch aan zoo velen, die ons met groote welwillendheid belangrijke documenten afstonden,

waren wij in staat om — moge het zijn — een helder licht te werpen over veel, wat tot
dusverre nog in een duisteren nevel van onbekendheid gehuld lag. Groot is de verplichting die het
Korps, ja de gansche Natie aan hen verschuldigd is. Want naarmate toestanden, tot nu toe flauw
omlijnd, zich in breeder-, krachtige omtrekken aan onze oogen voordoen, mogen wij te meer
verwachten dat de lessen, welke zij ons met steeds luidere stem uit het verleden toeroepen, in het
hede7t mogen weerklinken, ten einde vruchten te dragen in de toekomst.

Duitschland's KEIZER sprak nog onlangs het alleszins ware woord

studie en de juiste

ecredienst der traditie sterken het Natioiiale bewustzijn vait het Volk.
De toekomst ligt als een gesloten boek voor ons!

Wij weten het, de ,,Histoire bataille' van het Nederlandsche Leger eindigt tot heden op

het oogenblik, dat de troepen in den roes der overwinningen van de gezegende Augustus-dagen den
Vaderlandschen bodem op nieuw betraden. We weten, dat de oorlogsfakkel, wier rosse gloed zoovele
heldendaden van ons Korps over gansch Europa — van de monden van den Rijn tot de Alpen, van
den Ebro tot binnen Ruslands heilig verklaarde hoofdstad — met phantastischen schijn had
verlicht, niet meer vlamde.

Maar wie waagt het te voorspellen, óf zij voor goed gebluscht is, dan óf zij enkel smeult om
straks feller dan ooit op te flikkeren, haren vonkenregen en walm te doen nederstnjken over bloeiende
velden en steden vol welvaart?

Terwijl groote geesten droomen van algemeene vrede en menschenliefde, zich overgeven aan
bedwelmende, zoete bespiegelingen, dondert het geschut aan de oevers der Gele Zee en schittert het
moordende staal in de zengende stralen der Afrikaansche zon.

Zullen ook wij zulke droomen tot de onze maken, óf moeten wij begrijpen, dat de mensch nog
altijd mensch is, tevens dat het woord vaderlandsliefde geen ijdele klank mag heeten?
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EN langdurig tijdperk van vrede is Gode zij dank! sedert de najaarsdagen van '31
voorbijgegaan: een tijdperk dat wij tot een onderwerp willen maken onzer beschouwingen
in het laatste gedeelte van het Vijfde Deel.
Zal het ons daarbij een groote eer wezen, op het vele schoone en goede te wijzen, dat ook
voor ons Korps in nauw vervlogen tijden werd gewrocht, wij zullen evenmin uit het oog verliezen,
dat een lange periode van vrede dure verplichtingen op onze schouderen legt.
Ook onzen bodem zullen de vonken van de krijgstoorts, mocht zij te eeniger tijd nogmaals
over Europa ontbranden, wellicht niet sparen! Zullen wij gereed zijn, als het „te wapen" weerklinkt?
De gelukkige jaren die achter ons liggen, doen meer: zij vragen klemmend en met toenemenden
aandrang of wij door doelmatige voorbereiding, waarborgden, dat de gevaren om in een oorlog
gewikkeld te worden zooveel mogelijk worden afgewend. Men bedenke, dat er nog steeds waarheid
zetelt in de oude spreuk: Si vis pacem para bellum —
Zoo gij den vrede begeert^ nest u toe ie7i strijde!

f

;>

kL,.

Bijlage K.

dep Officiepen gedqpsnde l^et tijdyg^ 185I-I900, iri
KoninyijXen ]^edeplenddöl:ien Diengl.
A. Cliefs van taet Korps.
WILLEM FREDERIK CAREL PRINS DER NEDERLANDEN,

Grootmeester der Artillerie bij Besluit van den Souvereinen Vorst dd. 26 December 1813 N®. 7 B.
Bij Z. M. rescript van 28 Juli 1868 „op de meest eervolle wijze ontheven in het bijzonder van
al hetgeen met het Grootmeesterschap der Artillerie in betrekking staat".
F. C. LIST,
Commandant der 2*^® Artillerie-Inspectie sedert 23 December 1829;
I November 1840 N®. 26 benoemd tot Directeur-Generaal van Oorlog.
P. R. FALTER,

Commandant van het Personeel der Artillerie i Januari 1841^

8 September 1852 N®. 40 gepensionneerd met den rang van Luitenant-Generaal.
M. H. STEENBERGHE,

Luit"^-Gen. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 8 Sept. 1852 N®. 41.
Jhr. C. D. P. SINGENDONCK,
Kolonel

Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 18 April 1855 N®. 64.

Gen.-Maj.

„

„

„

„

„ „ „ „ 19 Nov. 1856 „ 73.

Luit°t-Gen.

„

„

„

„

„ „ „ „ 19 Febr. 1859 „

5.

C. DANEELS VAN WIJKHUIJSE,

Luit"t-Gen. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 27 April 1861 N°. 50.
C. H. G. STEUERWALD,

Luit°'-Gen. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 22 Maart 1864 N®. 64.
J. A. LE CLERCQ,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 12 Juli 1867 N®. 46.
A. C. W. L. J. F. VGN KELLNER,

Kolonel
Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 15 Maart 1868 N°. 27.
Gen.-Maj.
,,
„ ,,
,,
„ „ „ ,7 22 April 1868 „ 34*

Jhr. a. w. a. gevers deynoot,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van i8 Maart 1B71 N°. 3.
E. J. JACOBS,
Kolonel

Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 14 Juni 1873 N°. 21.

Gen.-Maj.

„

„ „

„

„ „ „ „ 29 April 1874 „ 56.

W. DE VILLENEUVE,

Gen.-Maj. Inspectem* van de Artillerie bij K. B. van 11 April 1876 N®. 2.
K. H. VAN DIEPENBRUGGE,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 28 April 1879 N®. 15.
F. F. STEENBERGHE,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 21 Sept. 1882 N°. 13.
J. H. KRETZER,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 19 April 1884 N°. 6.
Luit"t.-Gen.

„

„ „

„

„ „ „ „ 24 Nov. 1884 „

i.

C. D. H. SCHNEIDER,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B- van 13 Febr. 1887 N®. 2.
Luit"t.-Gen.

„

„ „

„

„ „ „ „ 24 Mei

1890 „ 16.

J. W. BERGANSIUS,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 10 Febr. 1894 N®. 25.
Luit"t.-Gen.

„

„ „

„

„ „ „ „

8 April 1896 „ 11.

C. L. W. MOORREES,

Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie bij K. B. van 15 Oct. 1898 N®. 44.
Luit"t.-Gen.

„

„ „

„

„ „ „ „ 30 Dec. 1899 „ 78.

Bij Koninklijk Besluit van 5 Januari 1878 N®. 22, werd bepaald, dat er zouden zijn:
Een Luit"^-Gen. of Gen.-Maj. Inspecteur van de Artillerie;
Een Gen.-Maj. of Kolonel Commandant van de Bereden Artillerie en

Een Gen.-Maj. of Kolonel Commandant van de Vesting-Artillerie.
De Commandanten van de Bereden Artillerie zijn alzoo mede aan te merken als „Chefs van
het Korps". Zij zijn de navolgende:
K. H. VAN DIEPENBRUGGE,

Geii.Maj. Commandant van de Bereden Artillerie bij K. B. van 20 Maart 1878 N®. 14
met ingang van i Mei 1878.

F. F. STEENBERGHE,

Kolonel Commandant van de Bereden Artillerie bij K. B. van 28 April 1879 N^ 15.
Gen.-Maj.
„
„ „
„
„
„ 27 Sept. 1881 „ 14.
Jhr. Ridder Baronnet C. J. A. SPEELMAN,

Kolonel

Commandant van de Bereden Artillerie bij K. B. van 21 Sept. 1882 N®. 13.
Ridder F. M. B. ALEWIJN,

Kolonel Commandant van de Bereden Artillerie bij K. B. van 19 April 1884 N°. 6.
Gen.-Maj.
„
„ „
„
„
„ „ „
22 April 1885 „ 15.
A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE,

Gen.-Maj. Commandant van de Bereden Artillerie bij K. B. van 30 Dec. 1889 N". 35.
C. L. DOORMAN,

Gen.-Maj. Commandant van de Bereden Artillerie bij K. B. van 7 April 1893 N°. 6.
F. R. FROGER,

Gen.-Maj. Commandant van de Bereden Artillerie bij K. B. van 25 Oct. 1898 N°. 9.
N.B. De volgorde der Officieren van de Rijdende Artillerie hier achter vermeld is overgenomen uit het werk
,^Korte Geschiedenis der Nederlandsche Rijdende Ariilierie'' door VIRULY VAN POUDEROYEN,
Kapitein der Rijdende Artillerie; de mutatiën zijn vergeleken met en aangevuld naar die, voorkomende
in het Stamboek der Officieren 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. De onderscheidingen aan de Oud-Rijders ten deel
gevallen nadat zij reeds het Korps hadden verlaten, zijn, voor zooverre bekend, mede in voornoemde
kolom vervat.

B. Com.mLa.nda.nten.

FALTER (PETRUS, RUTGARDUS),

Majoor, Luitenant-Kolonel en Kolonel van 23 December 1829 tot i Januari 1841.
MEYL,(FRANCISCUS, ANTONIE, ERNST),
Luitenant-Kolonel van 9 Januari 1841 tot 22 Maart 1841,
KUYPERS (PIETER, WILLEM),

Luitenant-Kolonel van 22 Maart 1841 tot 30 October 1843.
DELECOURT (LODEWIJK, CELESTINUS, GIESELYN),

Majoor en Luitenant-Kolonel van 7 November 1843 tot 10 September 1852.

Jhr. SINGENDONCK (COENRAAD, DIDERIK, PONTIAAN),
Luitenant-Kolonel en Kolonel van 10 September 1852 tot 18 April 1855.
VAN WICKEVOORT CROMMELIN (PETRUS, ALIDUS, CORNELIUS),
Luitenant-Kolonel en Kolonel van 18 April 1855 tot 6 October 1864.
Jhr. TINDAL (LEONARD, JEAN),
Luitenant-Kolonel en Kolonel van 6 October 1864 tot 22 April 1868.
WOORTMAN SPANDAW CJAKOB),
Kolonel van 22 April 1868 tot 24 Maart 1869.
Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (FREDERICK, CHRISTIAAN, HENDRICK),
Kolonel van 24 Maart 1869 tot 22 Februari 1872.
DE VILLENEUVE (WILLEM),
Luitenant-Kolonel en Kolonel van 22 Februari 1872 tot ir April 1876.

STEENBERGHE (FREDERIKUS, FRANCISCUS),

Luitenant-Kolonel en Kolonel van 11 April 1876 tot 28 April 1879.
Baron TAETS VAN AMERONGEN QAN, JOOST, CAREL),
Luitenant-Kolonel van 28 April 1879 tot i April 1881.

Jhr. VON PESTEL (WILLEM, FREDERIK, GUSTAAF, ADOLF),
Majoor en Luitenant-Kolonel van i April 1881 tot 23 Maart 1887.
Jhr. DE PESTERS (VINCENT, ADRIAAN),
Majoor en Luitenant-Kolonel van 23 Maart 1887 tot 7 April 1893.
DE WIT (CORNELIS),

Majoor en Luitenant-Kolonel van 7 April 1893.

C.

Officieren.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Ramaer, P. A.

GEVECHTEN. VELDSLAGEN
ONDERSCHEIDINGEN.

1831, 1832 en 1833. Bij het
mobiele leger bij gelegenheid van
den opstand in België.
dant te Groningen bij Z. M's Besluit
Den 31 Augustus 1831. Bij
dd. 25 Februari 1835 N®. iio.
Besluit van Z. M. N°. 21 benoemd
Luit-Kol. 13 Febr. 1834.
Benoemd tot Plaatselijken Comman

tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.
Metalen Kruis 12 Juli 1832.

Meyl, F. A. E.

Majoor der Rijdende Artillerie 21
Febr. 1S33.

Afgevoerd 13 Maart 1833.
Luit.-Kol. 3 Jan 1839.
Luit.-Kol. Commandant der Rijdende
Artillerie 9 Jan. 1841.
Commandant 3 Reg^ Artillerie te
voet 22 Maart 1841.

Donny, A. F.

Eervol ontslagen 25 Febr. 1831.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Bij Besluit van Z. M. in dato
16 November 1830 N®. 59 be
noemd tot Ridder der Militaire

Willemsorde 4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Benoemd tot Kommandeur der

Orde van de Eiken Kroon bij Z. M's
Besluit Groothertog 10 Mei 1849.
Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N®. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Koopman, W.

Prinsen, J. J.

1832, 1833 en 1834. Bij het
Kapitein 21 Febr. 1833.
mobiele
leger bij gelegenheid van
30 Oct. i843gepensionneerdmetden
den opstand in België.
rang van Majoor,ingaande i Jan. 1844.
Metalen Kruis 5 April.
1831. Bij het mobiele leger bij ge
Gesneuveld 12 Augustus 1831 voor
Leuven.

legenheid van den opstandinBelgië.
Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N°. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Slengarde, A. E.

1831, 1832 en 1B33. Bij het
2® Kapitein 21 Febr. 1833.
mobiele
leger bij gelegenheid van
Kapitein 3®Bat. Veld-Art. 3jan, 1839.
den opstand in België.
Bij Besluit van Z. M. dato 29
Juli 1831 benoemd tot Ridder van
den Nederl. Leeuw.

Bij Besluit van Z. M. van den
12 Oct. 1831 op de dagorder van
Z. K. H. den

Veldmaarschalk

Opperbevelhebber van het Leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831
eervolle melding gemaakt wegens
het gehouden gedrag in den Tiendaagschen Veldtocht.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

NAMEN.

Graaf van Limburg Stirum,
F. G.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
en wanneer het Korps verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

1831 en 1832. Bij het mobiele
2® Kapitein a la suite 13 Febr. 1834.
leger bij gelegenheid van den
Eervol ontslagen 9 April 1834.
opstand in België.

Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N®. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Bij Besluit van Z. M. van den

12 Oct. 1831 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk

Opperbevelhebber van het Leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831,

eervolle melding gemaakt wegens
het gehouden gedrag in den Tiendaagschen Veldtocht.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
van Rijneveld, J. C.

Gedetacheerd bij de Kon. Militaire
Akademie 14 Oct. 1836.
2® Kapitein i la suite der Rijdende
Artillerie bij de Kon. Mil. Academie
16 Dec. 1837.
Benoemd tot Kapitein 2® kl. bij het
Regiment Rijdende Artillerie bij Z. M's
Besluit N®. 78 dd.22 Maart 1841,met be
paling dat hij in zijne betrekking bij
de Kon. Mil. Academie zal verblijven.
Uit de sterkte van het Korps ge
bracht dd. 18 Augustus 1841 inge

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in Belgë.
Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N®. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Wllems-

orde 4® klasse.

Bij Besluit van Z. M. van den
12 Oct. 1831 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk

Opperbevelhebber van het Leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831,
eervolle melding gemaakt wegens
volge aanschrijving van het D. v. O. het gehouden gedrag in den TienN®. 63 B.
daagschen Veldtocht.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Falter, P. R.

Kolonel 16 Dec. 1837.
Commandant van het Personeel der

Artillerie i Jan. 1841.

1831, 1832, 1833, en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Den 31 Augustus 1831. Bij
Besluit van Z. M. N®. 21 benoemd

tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Bij Besluit van Z. M. van 28
November 1840 N®. 7 benoemd
tot Ridder der Orde van den

Nederl. Leeuw.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

von Huguenin,'G. F. S.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
ONDERSCHEIDINGEN.

1831, Bij het mobiele leger bij
2® Kapitein bij het Bat. Artilleriegelegenheid van den opstand in
Schutterij i8 November 1832.
België.
Den i2 0ctoberi83i.Bij Besluit
van Z. M. N®. 92 benoemd tot
Ridder der Militaire Willemsorde

4' klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Dinaux, T. E.

Majoor 16 Dec. 1837.
1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het
mobiele leger bij gelegenheid
Luit.-Kol. I* Regiment Artillerie 22
van den opstand in België.
Maart 1841.
Den .16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M, N®. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.
Benoemd tot Ridder van den

Nederlandschen Leeuw bij Z. M.
Besluit van 10 Mei 1839 N®. 185.

Metalen Kruis 13 jüi 1832.
Baron de Girard de Mieiet

van Coehoorn, J. Ph.

Adjudant van Z. K. H. den Prins.
Veldmaarschalk 26 Aug. 1839.

1831, 1832, 1833, en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Den 31 Augustus 1831 N°. 21.
Bij Besluit van Z. M. benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 3® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Kohl, J. A.

Kapitein 23 Nov. 1833.

Kapitein-Magazijnmeester der Artil

Ridder van het Legioen van Eer
dd. 27 April 1813.
Metalen Kruis 5 April 1832.

lerie te Gorinchem 27 April 1842.

Meijer, C. H.

1832, 1833 en 1834. Bij het
mobiele leger bij gelegenheid van
Artillerie te velde 28 Maart 1832.
den opstand in België.
Kapitein bij de Rijd. Art. 31 Juli 1839.
Den 16 November 1830. Bij
Gepensionneerd met rang van Majoor Z. M. Besluit N®. 59 benoemd tot
Ridder der Militaire Willemsorde
30 Oct. 1843.
4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
1843. 6 December. Bij Besluit
van Z. M, N®. 3 benoemd tot

Adjudant van den Comm. der

Ridder der Orde van den Neder
landschen Leeuw.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN. VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Baron van Heeckeren, F. F.
J. H.

2" Kapitein 8 Januari 1832.
Kapitein 16 Dec. 1837.
Majoor lo Sept. 1852.
Adjud. i. b. d. van Z. M. den Koning
25 Juni 1854
53.
Gepensionneerd met den rang van
Luitenant-Kolonel 18 April 1855.

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.

Bij Besluit van Z. M. van den
12 Oct. 1831 op de dagorder van
Z. K. H. den

Veldmaarschalk

Opperbevelhebber van het Leger
te Velde in dato 22 October 1831,
eervolle melding gemaakt wegens
het gehouden gedrag in den Tiendaagschen Veldtocht.
Metalen Kruis 13 Juli 1832,
Bij Besluit van Z. M. van den
10 Mei 1849 N°. 185 benoemd
tot

Ridder der Orde van den

Nederlandschen Leeuw.

Voet, C. W.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
2* Kapitein 16 Dec. 1837.
het mobiele leger bij gelegenheid
Kapitein 22 Maart 1841.
Op aanvrage op pensioen gesteld van den opstand in België.
Den 16 November 1830. Bij
onder toekenning van den rang van
Besluit van Z. M. NL 59 benoemd
Majoor 2 Dec. 1852.
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Kops, I.

Overleden te Amersfoort 11 Juni 1839.

1831, 1832, 1833 en 1834. 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.

Metalen Kruis 12 Juli 1832.
Delecourt, L. C, G.

Metalen Kruis 5 April 1832.
Bij Besluit van Z. M. in dato
Majoor Commandant 7 Nov. 1843.
8 October 1842 benoemd tot
Luit.-Kol. 13 Nov. 1843.

Majoor 22 Maart 1841.

Gepensionneerd met den rang van
Kolonel 10 Sept. 1852.

Ridder der Orde van den Neder
landschen Leeuw.

Na pensionneering benoemd tot Ad
judant van Zijne Majesteit in buiten

Bij Z. M.'s Besluit van den
6 December 1847 benoemd tot

gewonen dienst bij Z. M's Besluit van

Kommandeur der Orde van de

19 Oct. 1852 N^ 17.

Eikenkroon.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

van der Oudermeulen, E.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

en wanneer den dienst verlaten.

Eervol ontslagen lo Febr. 1834
N°. 68,

ONDERSCHEIDINGEN.

1831, 1832 en 1834. Bij het
mobiele leger bij gelegenheid van
den opstand in België.
Den 31 Augustus 1831. Bij
Besluit van Z. M. N°. 21 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4^" klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Baron de Constant Rebecque,
T. G. T. V.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
geplaatst bij den Generalen Staf 18 het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Juni 1837 N°. 60.
Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N". 59 benoemd
Benoemd tot 2* Kapitein en over

tot Ridder der Militaire Willems

orde 4'' klasse.
Vereunningf verleend tot het
£>

O

aannemen en dragen van deRidderorde van het Zwaard hem door

Z. M. den Koninsf van Zweden

en Noorwegen geschonken bij
Z. M's Besluit van 20 Nov. 1849
N®. 102.

Idem Ridder der Orde van de

Wurtemburgsche Kroon hem door
Z. M. den Koning van Wurtemburg geschonken bij Z. M's
Besluit N°. 55 dd. 21 Sept. 1851.
Benoemd tot Kommandeur der

Luxemburgsche Orde van de
Eikenkroon, bij Besluit van Z. M,
den Koning Groothertog dd. 12
Maart 1853.

Bij Besluit van Z. M. van den
12 Oct. 1831 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk

Opperbevelhebber van het Leger
te Velde in dato 22 Octobcr 1831,

eervolle melding gemaakt wegens

het gehouden gedrag in den Tiendaagschen Veldtocht.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Wicherlink, J.

Eervol ontslagen 24 Nov. 1835
N". 78.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Den 25 Augustus 1831. Bij
Besluit van Z. M. N°. 93 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4" klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Baron Tindal, D.

Benoemd tot 2® Kapit-ein en over
1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
geplaatst bij den Generalen Staf 18 het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Juni 1837 N''-

Den f6 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N®. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.
Benoemd tot Ridder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw

bij Z. Ms Besluit N®. 7 dd. 28
November 1840.
Bij Besluit van Z. M. van den

12 Oct. 1831 op de dagorder van
Z. K. H. den Veldmaarschalk

Opperbevelhebber van het Leger
te velde in dato 22 Oct. 1831,

eervolle melding gemaakt wegens
het gehouden gedrag in den Tiendaagsche Veldtocht.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Jhr.Lycklama a Nyeholt,T.F.

Op non-activiteit 24 Nov. 1835 N°. 79.
1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
Wederom in activiteit hersteld bij het mobiele leger bij gelegenheid
voormeld Korps bij Besluit van Z. M. van den opstand in België.
N®, 75 dd. 6 December 1836.
Den 31 Augustus 1831. Bij
Besluit van Z. M. N®. 21 benoemd
Overleden 18 Juli 1837.
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
van Raden, M. G.

Kapitein 2 Mei 1842.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij

Overgeplaatst bij het 3® Regiment het mobiele leger bij gelegenheid
Artillerie 30 Oct. 1843.
van den opstand in België.
Den 16 November 1830. Bij
Besluit van Z. M. N®. 59 benoemd
ot Ridder der Militaire Willems
orde 4® klasse.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Benoemd tot Ridder der Orde

van de Eikenkroon 10 Mei 1849.
Drijfhout van Hooff, A. H.

Kapitein bij het 3® Reg. Artillerie
2 Mei 1842 N®. 64.

Metalen Kruis 5 April 1832.
Ridder der Orde van den Ned.

Kapitein bij de Rijd. Art. 31 Mei 1842. Leeuw 6 Dec. 1847.
Ridder der Orde van de EikenOvergeplaatst bij het i® Reg. Art. croon 10 Mei 1849.
3 Nov. 1843.

Leopoldsorde 8 Oct. 1860.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Baron Bentinck W.

Majoor bij het 3' Recf. Artillerie
O

22 Maart 1841.

ONDERSCHEIDINGEN.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij

het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Den 12 October 1831. Bij Besluit
van Z. M. N". 93 benoemd tot
Ridder der Militaire Willemsorde

4" klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Ridder der Orde van den Neder-

landschen Leeuw 10 Mei 1849.

Jhr. Barnaart, W. PIi. J.

i" Luit. 10 Oct. 1831.
Non-actief 30 Oct. 1843, ingaande
I Jan. 1844.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij

het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Den 12 October 1831. Bij
Besluit van Z. M. N°. 92 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Sodenkamp, W. A.

Luit. 10 Oct. 1831.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij

Kapitein bij het Reg. Veld-Artillerie het mobiele leger bij gelegenheid
Mei 1S48.

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.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Officier der Luxemb. Orde van

de Eikenkroon 2 Maart 1858.

Nuy, J. A.

r' Luit. 8 Jan. 1832.

2 Nov. 1848.

van Gorkum, C. G. A.

1S32, 1S33 en 1834. Bij het

mobiele leger bij gelegenheid van
Kapitein bij den Staf der Artillerie den
opstand in België.

I® Luit. 15 Febr. 1832.

Metalen Kruis 5 April 1832.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij

Overgeplaatst bij het i Regiment het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.

Artillerie 30 Oct. 1843.

1830. Den 24 Sept'^"" gevangen

genomen te Brussel; 26 Sepd'^ 1830
ontvlucht.

Den ï 2 October 1831. Bij Besluit
van Z. M. N°. 92 benoemd tot
Ridder der Militaire Willemsorde

4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Ridder der Orde van de Eiken

kroon 10 Mei 1849,

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Woortman Spandaw, J.

I® Luit. 23 Nov. 1833.
Non-Actief 30 Oct. 1843.

1831, 1832, 1833 eni834. Bij

het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Den 12 October 1831. Bij Be

Weder in activiteit 9 Aug. 1844.
Kapitein der Rijd. Art. 20Juni 1855. sluit van Z. M. N®. 92 benoemd
Majoor bij het 2® Regiment Vesting tot Ridder der Militaire Willems
orde 4® klasse.
Artillerie 13 Aug. 1860.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Kolonel Comm.der Rijdende Artillerie
Bij Z. M.'s Besluit dd. 10 Mei
22 April 1868,
1849 in deszelfs hoedanigheid van
Gepensionneerd 24 Maart 1869.
Groothertog van Luxemburg be
noemd tot Ridder der Orde van
de Eikenkroon.

van Wickevoort Crommelin,
P. A. C.

Kapitein 21 Maart 1841.

Metalen Kruis 5 April 1832
Bij Z. M.'s Besluit het aannemen
Majoor Comm. der Rijdende Artillerie
en
dragen vergund van het ver
18 April 1855.

siersel der Orde van St. Wladimir

Luit.-Kol. Comm. 4 Mei 1857.
4® klasse, hem door Z. M. den
Kolonel Comm. 17 Jan. 1860.
Keizer van Rusland geschonken.
(Zie
order voor het leger dd. 5
Gen.-Maj. Bevelhebber in de 6® mil.
Juli 1844. Afd. personeel N®. 40 B)
afd. 6 Oct. 1864.
Bij Besluit van Z. M. van den
10 Mei 1849 benoemd tot Ridder

der Orde van de Eikenkroon.

Jhr. von Pestel, W. F.

Kapitein 3 Jan. 1839.
1832. Bij het mobieleleger bij ge
Majoorbijhet i ®Reg.Art. i2jan. 1855. legenheid van den opstand in België.
Metalen Kruis 5 April 1832.
Bij Z. M.'s Besluit van 6 Dec.
1844 N®. 7 benoemd tot Ridder
der Orde van den Nederlandschen

Leeuw en bij dat van 10 Mei
1849 tot Ridder der Orde van
de Eikenkroon.

Sassen, E. J. L.

I® Luit. 8 Jan. 1832.

Den 11 November 1830 in de

Overgeplaatst bij het 2® Reg. Art. Vesting Venlo krijgsgevangen ge
30 Oct. 1843.

maakt.

Den 18 November 1830 ont

slagen te Brussel.
1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Metalen Kruis 5 April 1832.
Benoemd tot Ridder der Militaire

Willemsorde 4® klasse ter zake van
het door hem in 1830 gehouden
gedrag, bij Z. M. besluit dd. 22
Mei 1849 N®. 344.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

van Leeuwen, L. R,

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
Art. 14 Dec. 1830.
Overplaatst bij het i" Reg. Artillerie van den opstand in België.

2® Luit. bij het Korps Rijd. Art.
5 Jan. 1830.
Luit. 23 Nov. 1833.

Eervol ontslagen 15 Febr. 1839.

Elout, M. T.

ONDERSCHEIDINGEN.

Overgeplaatst bij het Korps Rijd.

30 Oct. 1843.

Maas, W. P. J.

GEVECHTEN. VELDSLAGEN

2" Luit. bij het Korps Rijd. Art.
5 Jan. 1830.
i" Luit. 23 Nov. 1833.

Kapitein bij het T Regt. Vesting
Artillerie 10 Sept. 1852.

Kapitein der Rijd. Art. 28 April 1855.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

1832, 1833 en 1S34. Bij het
mobiele leger bij gelegenheid van
den opstand in België.
Metalen Kruis 5 April 1832.

1831, 1832, 1833 en 1834. 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.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Den rang van Majoor verleend bij
Bij Besluit van Z. M. den
Z. M. besluit 19 Febr. 1869 N°. i.
Non-Actief 28 Jan. 1859.

Koning Groothertog van den 10
Mei 1849 benoemd tot Ridder
der Orde van de Eikenkroon.

Jhr. de Casembroot, J. L.

Overgeplaatst bij het Korps Rijd.
Art. 5 Jan. 1830.

Majoor 22 Maart i84iBenoemd tot Comm. der Art. in
W. I. 16 Dec. 1841.

1832, 1833 en 1834. Bij het
mobiele leger bij gelegenheid van
den opstand in België.
Metalen Kruis 5 April 1832.
Benoemd totRidderder Orde van

den Ned. Leeuw 6 Dec. 1845

Gallois, J. G. A.

2*= Luit. bij het Korps Rijd. Art.
5 Jan. 1830.
Luit. 13 Febr. 1834.

Bij de Genie en sappeurs O. L leger
28 Maart 1840.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Den 12 October 1831. Bij
Besluit van Z. M. N®. 92 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4" klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

r

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

d'Hamecourt, F. M. A.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
14 Oct. 1830.
van den opstand in België.
r Luit. 4 Oct. 1836.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Kapitein 10 Sept. 1852.
Bij s Konings Besluit van den
Majoor bij het Reg. Veld. Art.
10 Aug. 1857 N°. 53 toestemming
25 Juli 18Ó2.
verleend tot het aannemen en
Gepensionncerd 20 Aug. 1864,
dragen van het Ridderkruis der
Leopoldsorde, hem door Z. M.
den Koning der Belgen geschonken.

2^" Luit. bij het Korps Rijd. Art.

Pels Rijcken, J. \V. G.

Luit. 4 Oct. 1836.

Kapitein bij het 2^ Reg. Vesting
Artillerie 10 Sept. 1852.

Baron van Tuyll van Serooskerken, F. C. H.

ONDERSCHEIDINGEN.

2" Luit, bij het Korps Rijd. Art,
14 October 1830.
1" Luit. 4 Oct. 1836.

1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Metalen Kruis 5 April 1832.
1832, 1833 en 1834. Bij het
mobiele leger bij gelegenheid van
den opstand in België.
Metalen Kruis 5 April 1832.

Kapitein 10 Sept. 1852.
Bij Besluit van Z. M. den Koning
Majoor bij het 3^ Reg. Vesting Art.
Groothertog van den 10^®" Mei
8 Juni 1863.
Majoor bij de Rijd. Art. loOct. 1864. 1849 benoemd tot Ridder der
Luxemburgsche Orde van de
Luit.-Kol. 30 Aug. 1866.

Bij het Reg. Veld. Art. 22 April i868.

Eikenkroon.

Kolonel Comm. der Rijdende Art.
24 Maart 1869.

Adj. i. b. d. van Z. M. den Koning
20 Juli 1870.
Plaatselijk Comm. i" kl. te 's Gravenhao^e, tevens Gouverneur der residentie
22 Febr. 1872.
O

van Löben Seis, E.

'

1831, 1832, 1833011834. Bij
Adj. van den Dir. Gen. van Oorlog. het mobiele leger bij gelegenheid
van den opstand in België.
Gen. Maj. Trip, 11 Oct. 1834.
Den 31 Augustus 1831. Bij
Kapitein a la suite in dezelfde be
p Luit. 18 Febr. 1831.

trekking 4 Oct. 1836.
Ordonnance officier bij Z. K. H.

Besluit van Z. M. N°. 21 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

den Prins Generaal, Grootmeester der orde 4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Art. 4 Jan. 1840 N^ 20.

Bij den groeten staf van het leger
18 Aug. 1841.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Scherer, M. A. H.

Harbaur, L.

ONDERSCHEIDINGEN.

1830. In de vesting Nijmegen.
2® Luitenant 27 Februari 1831,
1831,
1832 en 1834. Bij het
I® Luit. i6 Dec. 1837.
mobiele leger bij gelegenheid van
Overgeplaatst bij het 3® Reg. Art. den opstand in België.
27 Maart 1841.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
2® Luit. 10 Oct. 1831.
I® Luit. 16 Dec. 1837.

1831. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in

Overleden te Ansbach in Beieren

1832, 1S33 en 1834. Bij het
mobiele leger bij dezelfde gelegen

30 Aug. 1844.

België.
heid.

Metalen ICruis 28 Maart 1832.

Swaving, Ph. C.

2® Luit. 10 Oct. 1831.
I® Luit. 16 Dec. 1837.

1830. In de vesting Gorinchem
bij gelegenheid van den opstand

België.
Adjudant van den Comm. van het in 1831.
In de vesting Nijmegen
personeel der Art. 16 Jan 1847.
en bij het mobiele leger bij dezelfde
gelegenheid.
1832. 1833 en 1834. Bij het

mobiele leger bij dezelfde ge
legenheid.
Metalen Kruis 5 April 1832.
Ridder der Orde van den Nederl.

Leeuw -bij Z. M. besluit N°. 84 dd.
23 Dec. 1857.
Jhr, Ridder van Rappard,
A. C. J.

2® Luit. 10 Oct. 1831.
1® Luit. 16 Dec. 1837.

Kapitein 24 Mei 1853.

Majoor bij het Reg. Veld-Art.
Juni 1864.

1830. In de vestingen Breda en
Gorinchem bij gelegenheid van
den opstand in België,
1831. In de vesting 's-Hertogen-

bosch bij dezelfde gelegenheid.
1832. 1833 en 1834. Bij het
mobiele leger bij dezelfde ge
legenheid.
Metalen Kruis 26 Januari 1833.

List, A. F. C.

2® Luit. 10 Oct. 1831.
1® Luit. 16 Dec. 1837.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.

Adjudant van den Comm. van het
1831, 1832, 1833 en 1834.
personeel der Art. 1 April 1841Bij het mobiele leger bij dezelfde
gelegenheid

als Kadet-Wacht-

meester.

Bij Besluit van Z. M. in dato 31
Augustus 1831 N®. 21 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Gerlach, A. J. A.

2'' Luit. lo Oct. 1831.
r Luit. 16 Dec. 1837.

Kapitein bij het Reg. Veld.-Art.
19 April 1854.

ONDERSCHEIDINGEN.

1830. In de vesting Gorinchem
bij gelegenheid van den opstand
in België.
1832, 1833 en 1834. Bij het mo

biele leger bijdezelfde gelegenheid.
Metalen Kruis 5 April 1832.
Officier der Luxemburgsche Orde
van de Eikenkroon bij besluit van
Z. M. den Koning Groothertog
dd. 2 Januari 1860.
Versfunninor verleend tot het
O

O

aannemen en dragen der versier
selen van Ridder der Orde van
het Zwaard hem door Z. M. den

Koning van Zweden en Noorwegen
geschonken bij Z, M. besluit N°.60
dd. 13 Mei 1860.

Ridder der Leopoldsorde van
België 16 Mei 1860 N". 53.
Ridder der Militaire Orde van

de H. Maagd of der ontvangenis
van Villa Vicosa hem door Z. M.

den Koning van Portugal geschon
ken, bij Z. M. besluit N°. 61 dd. 4
October 1862.

Bij Z. M. besluit van 3 Nov.
1863 N°. 72 vergunning verleend
tot het buiten dienst dragen van

den koppel voor de Officieren der
Veld- en Vesting Artillerie vast

gesteld van eene sabel, hem door
een aantal oud- en verdere Offi

cieren van het O. 1. Leger ge
schonken uit erkentelijkheid voor
het schrijven der ,,Fastes militaires
desIndesorientalesNéerlandaises."
Ridder 2® kl. der orde van St-

Stanislaus van Rusland bij Z. M,
besluit N°. 56 dd. 8 October 1864.
Maris, G. J.

2'' Luit. 10 Oct. 1831.
Luit. 16 Dec. 1837.

Kapitein bij het Reg. Veld-Art.
23 Dec. 1853.

1830. In de vesting Gorinchem

bij gelegenheid van den opstand
in België.

1832,18330111834.Bij hetmobiele

leger bij dezelfde gelegenheid.
Metalen Kruis 5 April 1832.

Nederburgh, L. P. D.

2"^ Luit. 10 Oct. 1831.
I® Luit. 16 Dec. 1831.

1831. In de vesting Breda bij ge

legenheid van den opstandin België.

1832. 1833 en 1834. Bij het
Overgeplaatst bijhet i=Reg. Artillerie mobiele
leger bij dezelfde gelegen
30 Oct. 1843.

heid.

Metalen Kruis 28 Maart 1832.

NAMEN.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
en wanneer den dienst verlaten.

Winter Momma, J. W.

2° Luit. 17 April 1831.
Eervol ontslagen 23 Juli 1834.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

1831, 1832 en 1833. Bij het
mobiele leger bij gelegenheid van
den opstand in België.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Pijpers, S.

2® Luit. 10 Oct. 1831.

Metalen Kruis 28 Maart 1832,

Overgeplaatst bij het 6® Bat. Art.
Nat. Mil. 17 Sept. 1832.

Jhr. Wttewaal van Stoet
wegen, F.

2" Luit. 18 Febr. 1831.

I® Luit. 15 Febr. 1832.

Kapitein bij het 2® Reg. Vest.-Art.
22 Juli 1851.

Kapitein der Rijd. Art. i4Dec. 1852.
Majoor bij het 3® Reg. Vest.-Art.
8 Mei 1858,

1830. In de vesting Bergen

(Mons)in Henegouwen bij gelegen
heid van den opstand in België.
1830. 24 September te Mons
gevangen genomen.

1831. 31 Januari ontvlucht.
1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij dezelfde
gelegenheid als boven.
Metalen Kruis 5 April 1832.

Brucher, J. H. F.

1830. In garnizoen te Namen
bij
den opstand in België.
Kapitein Plaatselijk Artill.-Comm. te
1831, 1832, 1S33 en 1834. Bij
Geertruidenberg 4 Oct. 1836.
het mobiele leger bij gelegenheid
I® Luit. 13 Jan. 1832.

van den opstand in België.

Bij Besluit van Z. M. dd. 31
Augustus 1831 N®. 113, benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

von Kellner, A. C. W.L.J. F.

I® Luit. 8 Jan. 1832.

1830, 1831, 1832, 1833 en 1834.

Bij het mobiele leger bij gelegen

Kapitein 3 Nov. 1843.
heid van den opstand in België.
Majoor 4 Mei 1857.
Bij Besluit van Z. M. in dato
Luit.-Kol 3® Reg. Vest. 17 Jan. 1860. 31 Augustus 1831 N®. 113, be

Kolonel bij het Regt. Veld-Artillerie
22 Maart 1864.

noemd tot Ridder der Militaire
Willemsorde 4® klasse.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Bij Besluit van Z. M.den Koning

Groothertog van den 30 Sept. 1854
benoemd tot Ridder der Luxem-

burgsche Orde van de Eikenkroon.
de Bruyn, R- F.

2® Luit. I Dec. 1832.

I® Luit. 23 Nov. 1833.

Kapitein 3® Reg Vest. Artillerie
10 Sept. 1852.

1830, 1831, 1832, 183300 1834.

Bij het mobiele leger bij gelegen
heid van den opstand in België.

Bij Besluit van Z. M. in dato
lóNovember 1830N®. 59 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Bij Besluit van Z. M. van den
iC^eMei 1849 benoemd tot Ridder
i der Orde van de Eikenkroon.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

Jhr. van der Wijck, A. J. B.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

1830. In bezetting te Bergen
in
Henegouwen bij gelegenheid
Kapitein 22 Maart 1841.
den opstand in België.
Overgeplaatst bij het Reg. Veld. van1831.
Bij het mobiele leger in
Art. ïi Sept. 1852.
Zeeland bij dezelfde gelegenheid.
1832 en 1834. In de vesting
Nijmegen bij dezelfde gelegenheid.
Bij Besluit van Z. M. in dato
2 November 1831 N^ 24 benoemd
I® Luit. 20 Nov. 1832.

tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Metalen Kruis 5 April 1832.

Quack, A. L. A.

2® Luit. 17 Sept. 1832.
I® Luit. 3 Jan. 1839.

1830, 1831 en 1832. In de

vesting Nijmegen bij gelegenheid

Eervol ontslagen onder toekenning van den opstand in België.
1834. Bij het mobiele leger bij
van den rang van Kapitein 19 Oct. 1847. dezelfde gelegenheid.
Metalen Kruis 18 November 1832.

Kuypers, P. W.

Majoor 13 Febr. 1834.
Luit.-Kol. Comm. 22 Maart 1841,

Gepensionneerd 30 Oct. 1843.

1799. In Noord-Holland.
1807 en 1808. In Duitschland.
Gedurende deze jaren present bij
het nemen van Straalsund, als

mede bij het veroveren van eene

gewapende sloep te Cuxhaven.
1809. Op de kusten van NoordHolland.

1810.In de ligne van Amsterdam.
1811. Op de kusten van NoordHolland. In hetzelfde jaar over

gegaan in Franschen dienst en op
de kusten van Noord-Holland.

In 1813 en 1814 in Duitschland.
1830. In deCitadel van Gentbijge

legenheid van den opstandin België.
1831. In de vesting Nijmegen

bij dezelfde gelegenheid.
1832. In de vesting Nijmegen

en bij het mobiele leger bij dezelfde
gelegenheid.
1833 en 1834. Bij het mobiele
leger bij dezelfde gelegenheid.
Bij Besluit van Z. M. in dato
3Februari 1S32 NL 111 (kanselarij
8 Februari 1832 N". 24081 be
noemd tot Ridder der Militaire

Willemsorde 4® klasse.

Metalen Kruis 5 April 1832.

Overgegaan bij dc Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

cn wanneer den dienst verlaten.

Jhr. Hooft, D. C. M.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij besluit van Z. M. den Koning
2' Luit. 2Ó Juni 1834.
Groothertog
dd. 25 Aug. 1861
Kapitein 3''Reg.Vest.-Art.4Mei 1857.
benoemd tot officier der LuxemKapitein der Rijd. Art. 28 Jan. 1859. burgsche Orde van de Eikenkroon.
Gouverneur van Z. K. H. Prins
Bij Z. M's Besluit dd. 8 Sep
Alexander der Nederlanden 20Juli 1860. tember 1862 N°. 70 vergunning

Blijft gedetacheerd van het Reg.
Rijd. Artillerie.
Bij Besluit van i Maart 1861 ge
plaatst a la suite van het Regiment.
Majoor a la suite 22 April i868.
Luit.-Kol. k Ia suite 18 Maart 1871.

Op den I Oct. 1872 op het daartoe
gedaan verzoek op de meest eervolle
wijze ontslag verleend uit de betrekking
van Gouverneur van Z. K. H. Prins

verleend tot het aannemen

en

dragen der versierselen van Ridder
der Orde van de Wurtembergsche
Kroon hem door Z. M. den Koning
van Wurtemberg geschonken.
Idem dd. 25 Aug. 1867 N®. 76
benoemd

tot Ridder der Orde

van den Ned. Leeuw.

Verofunninsf verleend tot het
draofen der veraannemen
en
sierselen

van

Commandeur

der

Frederiksorde en van Groot-Officier
der Orde van Nichan Iftahar hem

Alexander der Nederlanden bij Z. M's respectievelijk door Z. M. den
Koning van Wurtemberg en den
Besluit N°. 6 dd. 13 Sept. 1872.

Gepensionneerd metrang van Kolonel Bey van Tunis geschonken bij
29 Maart 1873.

Z. M's Besluit dd. 29 Juli 1871
NL 21.

Benoemd tot Adjudant des Konings
in buitengewonen dienst bij Z. M's
Besluit N'h 22 dd. 3 April 1873.
Benoemd tot Adjudant in b. d. van

H. M. de Koningin bij Kon. Besluit
N°. 33 dd. 31 Augustus 1898.

Jhr. van der Wijck, A.L.F.T.

2*= Luit. 16 Deo. 1837.
I® Luit. 3 Jan. 1839.

1830. In de vesting Nijmegen

bij gelegenheid van den opstand

in België.
1831, 1832, 1833 en 1834. Bij
het mobiele leger bij dezelfde
1854.
Kapitein der Rijd. Art. 22 Jan. 1855. gelegenheid.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Kapitein

Reg. Vest.-Art. 18 Nov.

Pensioen verleend met den rang van

Majoor 5 Deo. 1863.

Ridder, J. C. R.

2*= Luit. 26 Juni 1834.

1" Luit. bij het 2" Reg. Aitillerie
29 April 1847.

1830. In de vesting Breda bij
gelegenheid van den opstand in
België.
Metalen Kruis 5 April 1832.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.
ONDERSCHEIDINGEN.

Sodenkamp, P.

1830. In de vesting Breda bij
2" Luit. 26 Juni 1834.
i" Luit. Instructeur in de rijkunst bij gelegenheid van den opstand in
België.
het 2*^ Reg. Art. 29 April 1847.
1831, 1832 en 1833. Bij het

mobiele leger bij dezelfde gelegen
heid.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Sikkens, J. J. D.

Jhr. van Capellen, Th.

2" Luit. 26 Juni 1834.
1830. In de vesting Maastricht
Luit. bij het 2" Reg. Artillerie bij gelegenheid van den opstand
in België.
30 Oct. 1847.
1831 en 1832. In de vesting
Nijmegen bij dezelfde gelegenheid.
Metalen Kruis 5 April 1832.

2" Luit. 26 Juni 1834.

Overgeplaatst bij het O.-I. leger
20 Mei 1841.

Van der Spuy, C. B.

de Boer, P. A.

Goudriaan J.

2^ Luit. 3 Febr. 1836.
Overleden te 's Gravenhage 20
Aug. 1837.
2"" Luit. ló Dec. 1837.
Overleden te Amersfoort 12 Oct. 1847.

1832,1833 en 1834.In devesting

s Bosch bij gelegenheid van den
opstand in België.

Bij Besluit van Z. M. den Koning
F Luit. bij het Reg. Veld.-Art. 30 Groothertog dd. 28 Juni 1867 be

2'' Luit. 3 Febr. 1S36.
Mei 1848.

noemd

tot officier der Luxem-

1° Luit. der Rijd. Art. 6 Nov. 1848. burgsche Orde van de Eiken

Kapitein bij het 3*" Reg. Vest.-Art.
29 Dec. 1857.

Kapitein der Rijd. Art, 7 Juli 1858.
Majoor bij het Reg. Veld.-Art. 24
Maart 1869.
Benoemd tot Luit.-Kolonel Plaats.-

Commandant te 's Hertogenbosch 5
Juni 1872.

kroon.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAME N.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

]hr. van Goedecke,G. A.C.H.

ONDERSCHEIDINGEN.

1832, 1833 en 1834. In de
2® Luit. 4 Oct. 1836.
vesting
Nijmegen bij gelegenheid
Adj. bij Z. K. H. den Prins van
van den opstand in BelgiC.
Oranje, later Koning Willem III, 3
Bij Besluit van Z. M. den Koning
Maart 1848.
Groothertog dd. i Mei 1849 be
I® Luitenant in dezelfde betrekking noemd tot Ridder der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon.
16 Juni 1849.

Bij 'sKonings Besluit dd. 13
Op verzoek eervol ontslag uit de Juli 1849 N®. 78 vergunning ver
betrekking van Adj.; teruggeplaatst leend tot het aannemen en dragen

als I® Luit. bij het Reg. Rijd. Art. en der versierselen van Ridder der
tevens benoemd tot Adjudant in buiten- Guelphen Orde hem door Z. M.
den Koning van Hannover ge

gewonen dienst van Z. M. 16 Oct. 1849.
Benoemd tot Adj. van Z. K. H.

schonken.

Bij's Konings Besluit dd. 6 Sept.
Prins Frederik der Nederlanden 16 1852 N®. ói vergunning verleend
Mei 1855.

tot het aannemen en dragen der
versierselen van Ridder der Orde

van het Zwaard, hem door Z. M.
den Konine van Zweden en Noorwesfen beschonken.
ö

Bij 's Konings Besluit dd. 30
Nov. 1852 N®. 112 vergunning
verleend

tot het aannemen en

dragen der versierselen van Ridder
der St. Johanniter Orde, hem door
Z. M. den Koning van Pruisen
beschonken.

O

Jhr. von Weiier, J. L.

2® Luit. 16 Deo. 1837.

I® Luit. bij het Reg. Veld-Art. 10
Sept. 1852.
Brade, A. G.

2® Luit. 16 Deo. 1837.

Eervol ontslagen 22 Dcc. 1840.

1830,1831,1S32,1833 en 1834.
In de vesting Maastricht bij ge
legenheid van den opstand in
Belgie.

Ingevolge Besluit van Z. M. in
dato 10 September 1831 N®. 103

op de Legerorder eervol vermeld.
Metalen Kruis 5 April 1832.

Jhr. Ridder van Rappard, W
U. C.

2® Luit. 3 Jan. 1839.
I® Luit. 10 Sept. 1852.

Kapitein bij het 3® Reg. Vesting Art.
2 Nov. 1859.

Kapitein der Rijd. Art. 16 Aug. 1860.
Majoor bij het i®Reg. Vesting Art.
23 April 1870.

1833 en 1834. In de vesting

Nijmegen bij gelegenheid van den
opstand in België.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

NAMEN.

en wanneer den dienst verlaten.

Dijckmcester, W. H.

2" Luit. 3 Jan. 1839.
D Luit. 10 Sept. 1852.

Kapitein 2" Feg. Vesting Artillerie
13 Januari 1860.

ONDERSCHEIDINGEN.

1833 en 1834. In de vesting

Nijmegen bij gelegenheid van den
opstand in België.
Bij Besluit van Z. M. den Koning
Groothertog van den 3^^" Septem
ber 1858 benoemd tot Officier

der Luxemburgsche Orde van de
Eikenkroon.

Jhr. Singendonck, C. D. P.

1830, 1831, 1832, 18330111834.
Majoor 2 Mei 1842.
Bij het mobiele leger bij gelegen
Luit-Kol. command. lo Sept. 1852. heid van den opstand in België.
Kolonel command. 18 Nov. 1854.
Den 31 Augustus 1831. Bij
Kolonel Inspecteur der Artillerie Besluit van Z. M. N°. 113 benoemd
tot Ridder der Militaire Willems
18 April 1855.
orde 4*^ klasse (kanselarij 12 Sep
tember 1831 N". 1392.)
Metalen Kruis 5 April 1832.
Bij Besluit van Z. M. van 10
Mei 1849 N". 185 benoemd tot
Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuiv.

van Orsoy Veeren, C. J.

2'^ Luit. 9 Maart 1848.
i'' Luit. 10 Sept. 1852.

Kapitein bij het 2*" Reg. Vest. Art.

1833 en 1834. In de vesting

Nijmegen bij gelegenheid van den
opstand in België.
Benoemd tot Officier der Luxem

burgsche Orde van de Eikenkroon
22 Febr. 1860.
Kapitein der Rijd. Art. 11 Maart 1861. bij besluit van Z. M. den Koning
Groothertog dd. 12 Mei 1874.
Majoor bij het 3"^ Reg. Vesting Art.
13 Maart. 1871.

Meyl, A. J. F.

Graaf v. Limburg Stirum, W.

1834. In de vesting Nijmegen
bij gelegenheid van den opstand
Overgeplaatst bij het 3" Reg. Vest. in België.
Art. 30 Oct. 1843.
2'' Luit. 26 Mei 1839.

2" Luit. 4 Nov. 1847.

D Luit. bij het Reg. Veld. Artillerie
10 Sept. 1852.
Baron de Girard de Mieiet

van Coehoorn, M. L. V.

2^ Luit.~ 30 April 1847.

i'' Luit. bij het Reg. Veld, Art.
10 Sept. 1852.

Kapitein der Rijd. Art. 8 Dec. 1863.
Op non-activiteit gesteld 12 Oct. 1870.
Gepensionneerd 19 April 1872.
Verkrijgt den rang van Majoor
13 Juni 1872.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Steenberghe, F. F.

2" Luit. 4 Nov. 1847.
Ordonnance off. van Z. M. Koning
Willem III 9 Oct. 1849.
Luit. der Rijd. Art. a/Dec. 1853.
Kapitein i Febr. 1860, gedetacheerd
bij de landmacht in W. Indië.
Majoor bij de Rijdende Artillerie
25 Febr. 1872.
Luit.-KoL 24 April 1875.
Luit.-Kol. command. der Rijd. Art.
II April 1876Kolonel command. 2 Juni 1877.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Besluit van Z. M. den Koning
Groothertog dd. 3 November 1853
N®. 14 benoemd tot Ridder der
Luxemburgsche Orde van de
Eikenkroon.

Bij besluit van Z. M. dd. 7
Nov. 1853 N°. 44 vergunning
verleend

tot het aannemen en

dragen van de decoratie van Ridder
van het Legioen van Eer hem
doorZ.M.den Keizer der Franschen

geschonken.
Bij Besluit van Z. M. den Koning
Adjud. i. b. d. van Z. M. den Koning
Groothertog dd. 12 Mei 1874
Willem III 4 Sept. 1878.
Kolonel Comm. der Bereden Art.

28 April 1879.
Generaal Majoor 27 Sept. 1881.

benoemd tot Officier der Luxem

burgsche Orde van de Eikenkroon.
Bij besluit van Z. M. dd. 12
October 1880 N°. 7 benoemd tot
Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.

Roosmale Nepveu, J.

Bij Besluit van Z. M.den Koning
I® Luit. 3" Reg. Vest. Artillerie Groothertog van den 29 Augustus
1859 benoemd tot Ridder der
10 Sept. 1852.
Luxemburgsche Orde van den
1= Luit. Rijd. Art. 28 Mei 1853.
0." Luit. 15 Oct. 1847.

Ordonnance Off. van Z. M. Koning

Willem III 5 Nov. 1857, blijft in de
sterkte.

Kapitein 27 April 1861; blijft in

Eikenkroon.

Bij Z. M's besluit van den 27
October 1859 N*". 72 toestemming
bekomen tot het aannemen en

dezelfde betrekking.

dracren van de versierselen van

Eervol ontslagen als Ordonnance
OfHcier en terug bij het Regiment 25

Ridder der Orde van de Adolf
van Nassau met zwaarden, hem

Juli 1862.

door Z. D. H. den Hertog van
Nassau geschonken.

Adjud. i. b. d. van Z. M. Koning
Willem III, gedetacheerd bij den Staf

O

Bij Z. M's besluit van 5 Octo

van Z. K. H. den Prins van Oranje ber 18Ó1 N^ 59 toestemming

12 Sept. 1870; blijft in de sterkte.

verleend

tot het aannemen en

23 Juni 1871.

Orde van St. Michaël, hem door

Overgeplaatst bij den Grooten Staf dragen van de versierselen der
Z. M. den Koning van Beyeren
geschonken.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

N A. M E N.
en wanneer den dienst verlaten.

Baron Taets van Amerongen,
J. J. c.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Besluit van Z. M. den Groot
1*= Luit. L Reg. Vesting Artillerie hertog dd. 15 September 1854
benoemd tot Ridder der Luxem10 Sept. 1852.
i' Luit. Rijd. Art. 24 April 1854. burgsche Orde van den Eiken
2*^ Luit. 3 Mei 1848.

Kapitein 3'' Reg. Vesting Artillerie

kroon.

Kapitein Rijd. Art. 12 Juni 1863.

Bij Besluit van Z. M. den Koning
Groothertog" van Luxemburg dd.

Majoor bij het Reg. Veld-Artillerie

12 October

23 Mei 1861.

14 Juni 1873.
Luit.-Kol. comm. van het Reg. Rijd.
Art. 28 April 1879.
Bij opheffing van het Reg. Rijdende
Artillerie

1880 benoemd tot

Commandeur der Orde van de
Eikenkroon.

benoemd tot commandant

van het 3" Regiment Veld-Artillerie
25 Febr. 1881.

Gerard van Sijsen, J. W. L.

2" Luit. II Sept. 1852.
i^ Luit. 18 Nov. 1854.

Kapitein L Reg. Vesting Artillerie
22 Maart 1864.

Kapitein der Rijd. Art. 7 Juni 1864.
Majoor 11 April 1876.
Overleden te Amersfoort 29 Oct.1879.

Bagelaar, G. S. A.

2® Luit. II Sept. 1852.
Ordonnance-Off. Van Z. M. Koning

Vercfunning verleend tot het
Ö

O

aannemen en dragen der ver

Willem III 12 Maart 1853; blijft in sierselen van Ridder der Orde van
St. Anna 3® klasse, hem door Z, M.
de sterkte.
L Luit. 3® Reg. Vesting Artillerie den Keizer aller Russen geschon
31 Oct. 1853.

ken bij Z. M's besluit N". 33 dd.
17 Augustus 1857.
Benoemd tot Ridder van de

Eikenkroon bij Besluit van Z. M.
den Koning Groothertog dd. 8
Januari 1858.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Ridder Alewijn, F. M. B.

ONDERSCHEIDINGEN.

Benoemd tot Officier der Luxem2® Luitenant bij het 2" Reg. Vesting
burgsche Orde van de Eikenkroon,
Artillerie 8 Juli 1852.
Overgeplaatst bij het Regiment bij Besluit van den Koning Groot
Rijd. Art. als 2' Luit. 4 Nov. 1853. hertog dd. 17 Juni 1878,
Vergunning verleend tot het aan
i" Luit. bij het Reg. Veld-Artillerie
nemen en dragen der versierselen
18 Nov. 1854.
i'' Luit. der Rijd. Art. 20 Juni 1855. van het Commandeurskruis der

Ordonnans-Officier

van

Z.

M.

Koning Willem III 25 Febr. 1859;
blijft in de sterkte.
Eervol ontslagen als OrdonnansOfficier 27 April 1861.
Kapitein bij het 2° Reg. Vest. Art.
22 Maart 1864.

Wendische Kroonorde, Ridder van

het Legioen van Eer, Kruis
klasse van Militaire Verdiensten,
Commandeur der Orde van den Wit-

tenValkjCommandeurderLeopolds
Orde — hem respectievelijk ge
schonken door Z.D.H. den Groot

Overgeplaatst bij het Regiment Veld- hertog vanMecklenburg Schwerin,
Artillerie 10 October 1864.

den

President

der

Fransche

Majoor bij het i'' Regiment Veld- Republiek, Z. D. H. den Vorst
van Waldeck Pyrmont, Z. D. H.
den
Groothertog van Saksen-WeiIn zijnen rang overgeplaatst bij den
mar
Eisenach,
Z. M. den Koning
Generalen Staf 27 Februari 1878.
Benoemd tot Adjudant van Z. M. van België — bij Z. M's Besluiten
Koning Willem III 4 October 1878. dd. 23 Dec. 1878N°. 14; iSSept.

Artillerie 11 April 1876.

Benoemd tot Luitenant-Kolonel 28

April 1879.

1S79 N°. 24; 12 Nov. 1881 N°, 26 ;
21 Aug. 18S3 N®. 23.

Benoemd tot Commandeur der
Benoemd tot Kolonel 22 Maart 1883.
Benoemd tot Commandant dei- Luxemburgsche Orde van de

Bereden Artillerie en tevens benoemd Eikenkroon, bij Besluit van den

tot Adjudant des Konings in buiten- Koning Groothertog dd. 18 April
1884.
gewonen dienst 19 April 1884.
Benoemd tot Ridder der Orde
Benoemd tot Gencraal-Majoor 22
van
den Nederlandschen Leeuw
April 1885.

Op het daartoe door hem gedaan bij Z. M's Besluit dd. 28 April 1887

verzoek en onder eervolle ontheffing

van zijne functiën als Commandant

N®. 52.

. . ,

Benoemd tot Grootkruis in de

der Bereden Artillerie op non-activiteit Orde van de Eikenkroon bij Z. M's

gesteld 2Ó November 1889.
Benoemd tot Chef van den Generalen

Besluit dd. 19 Mei 1890.

Vergunning verleend tot het

aannemen en dragen der versier
selen
van Grootkruis der Leopolds
Benoemd tot Luitenant-Generaal 24

Staf 16 Mei 1890.

orde, hem door Z. M. den Keizer
Bepaald dat hij den titel zal voeren van Oostenrijk Koning van Hon

Mei 1890.

van Adjudant in buitengewonen dienst garije toegekend,en die van Groot
van wijlen Z. M. den Koning 17 kruis der Kroonorde, hem door
April 1891.
. 1 ■
Benoemd tot Adjudant in buiten

gewonen dienst van Hare Majesteit
de Koningin, onder eervolle ontheffing

uit zijne vorige positie van Adjudant

in buitengewonen dienst van wijlen
Z. M. den Koning 30 Juni 1891.
Benoemd tot Lid en Voorzitter der

Permanente Militaire Spoorweg-Com
missie 16 Januari 1892.

Z. M. den Koning van Italië ge

schonken — bij Koninklijk Besluit
dd. 31 Januari 1891 N®. 13.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

De waarneming opgedragen der
functiën van Inspecteur der Infanterie
met bepaling, dat hij ook tijdens die
waarneming belast ;:al blijven met zijne
betrekking van Chef van den Generalen
Staf i6 Augustus 1892.
Op de meest eervolle wijze ontheven
van de waarneming der functiën van
Inspecteur der Infanterie, onder dank
betuiging, 10 November 1892.
Op aanvrage met ingang van i
Augustus 1894 ter zake van lang-

durigen dienst het pensioen toegekend,
onder dankbetuiging voor de zeer
goede diensten gedurende zijn veeljarige
militaire loopbaan aan den Lande en
aan het Leger bewezen, 27 Juni 1894.

Egter vanWissekerke,A.J.F.

2" Luit. 12 Juli 1854.

H Luit. 2' Reg. Vesting Artillerie
19 Juli 1856.

H Luit. der Rijd. Art. loSept. 1856.

Benoemd tot Ridder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw

bij Z. M's Besluit dd. 10 Mei
1889 N". 26.

Kapitein i' Reg. Vesting Artillerie
23 Oct. 1865.

Jhr. Alting von Geusau,\V. A.

2'' Luit. 21 Juli 1855.
1'= Luit. 5 Aug. 1857.

Kapitein 3^ Reg. Vesting Artillerie
5 Jan. 1866.

Jhr. Hovy, W. G.

2^ Luit. 21 Juli 1855.
H Luit. 5 Aug. 1857.
Overleden te Leiden 20 Sept. 1859.

Beyerman, H.

2^ Luit. 9 Oct. 1857.
!■= Luit. 16 Juli 1858.

Kapitein 2"^ Reg. Vesting Artillerie

Vereunnincr verleend tot het
aannemen en dragen der ver
sierselen van Ridder 3'' klasse

12 Juli 1867.

(Officier) der Orde van Nichan

aan Z. K. H. Prins Alexander der

dd. 4 Mei 1870 NL 4.

Overgeplaatst als Kapitein bij het Iftahar hem door den Bey van
Reg. Rijd. Art. doch blijft toegevoegd Tunis geschonken, bij Z. M s Besluit
Nederlanden 22 Maart 1872.

Benoemd tot Officier derLuxem-

Overgeplaatst bij den Grooten Staf burgsche Orde van de Eikenkroon,

I Jan. 1874.

bij Besluit van Z. M. den Koning
Groothertog dd. 25 Augustus 1870.

Vergunning verleend tot het
aannemen

en dragen der ver

sierselen van Ridder
klasse
der Orde van de Wurtemburgsche
Kroon, hem door Z. M. den Koning

van Wurtemburg geschonken, bij
Z.M'sBesluitdd. 30juli 1S71 NL 17.

Vergunning verleend tot het

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

N A M E N.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

aannemen en dragen der ver
sierselen van Ridder

klasse der

Wurtemburgsche Kroon met de
Kroon, Commandeur 2"" klasse der

Danebrogs Orde en Ridder der
Orde van het Zwaard, Ridder der
Orde van de Waakzaamheid of
van den Witten Valk, Comman
deur der Orde van Kalakaua en
Officier d'Académie, Commandeur

der Leopolds Orde — hem respec

tievelijk geschonken doorZ.M.den
Koning van Wurtemburg^ Z. M.
den Koning van Denemarken en
Z. hl. den Koning van Zweden en

Noorwegen,Z. K.TI. den Groother
tog van Saksen-Weimar Eisenach,
Z.M. den Koning vanHawaiien door
den Minister van Onderwijs en

fraaie Kunsten in Frankrijken door
Z. hl. den Koning van België —

bij Z. M's Besluiten dd. 12 Sept.
1873 N°. 36, dd. 18 Sept. 1874
N®. 24, dd. 20 April 1875 N°. 20,
dd. 18 Aiig. 1882
17, dd. 26
Nov. 1883 N". 33.
Benoemd tot Ridder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw

bij Z. hls Besluit dd. 26Juli 1884
N°. ói.

Vergunning verleend tot het
aannemen en dragen der versier
selen van Commandeur met de ster

van de orde v. d. Waakzaamheid
of van den Witten Valk hem door
Z. K. H. den Groothertog van

Saksen-Weimar Eisenach in 1890
geschonken.

Vergunning verleend tot het
aannemen cn dragen der Ordeteekcnen van Grootkruis der Orde
van de Waakzaamheid of van den

Witten Valk, hem door Z. K. H.
den Groothertog van Saksen-

Weimar Eisenach geschonken, bij
Koninklijk Besluit van 2 November
1898 N". 61.
Baron van Haersolte van den
Doorn, H. H. J.

2° Luit. 9 Oct. 1857.
1*= Luit. 16 Juli 1858.

Kapitein bij het 3= Keg. Vest. Art.
12 Juli 1867.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAME N.

Woortman Spandaw, H. A.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

2' Luit. 9 Maart 1859.
i'' Luit. 17 Aug. 1859.

Op non-activiteit 28 Mei 1869.
Kapitein der Rijd. Art. 23 April 1870.
Eervol ontslag verleend 14 Juni 1871.

Baron Bentinck, A. C.

2' Luit. 9 Maart 1859.
i' Luit. 17 Aug. 1859.

Benoemd tot Ridder der Luxeni-

burgsche Orde van den Eikenkroon
O

Ordonnans Officier van Z. M.Koning bij Besluit van den Koning Groot
Willem III 27 Nov. 1863; blijft in hertog dd. 14 April i8ó8.
de sterkte.

Benoemd tot Officier der Luxem-

Kapitein i® Reg. Vesting Artillerie burgsche Orde van de Eikenkroon
bij Besluit van Z. M. den Koning
22 April 1868.
Kapitein der Rijd. Art. en benoemd Groothertog dd. 12 October 1880.
Vergunning verleend tot het
tot Adjudant v/h Korps 27 Maart 1869.

Adjudant van Z. M.Koning Willem III aannemen en dragen der ver
16 Juni 1873.

sierselen van het Ridderkruis
klasse met de kroon van Wurtem-

Gepensionneerd als Luitenant-Kolonel
bij Z. M's Besluit dd. i7 0ct. 1889N®. 27. burg, Ridder 3*" klasse der Orde
van den Leeuw en de Zon, Com

mandeur der Leopolds Orde,
Commandeurskruis met plaque der
militaire Orde van O. H. Jesus
Christus, Commandeur der Orde
van de

Waakzaamheid of van

den Witten Valk, Commandeur
der Luxemburgsche Orde van de
O

Eikenkroon, Commandeur met de
Ster van de Orde van de Waakzaamheidof van den Witten Valk—

hem respectievelijk geschonken
door Z. M. den Koning van

Wurtemburg, Z. M. den Shah
van Perzië, Z. M. den Koning

van België, Z. M. den Koning
van Portugal; Z. M. den Koning
van Wurtemburg, Z. M. den

Koning Groothertog, en Z. K. H.
den Groothertog van Saksen — bij
Z. M's Besluiten respectievelijk dd.

I Aug. 1881 N°. 26, dd.10Juli 1S83
NL 47, dd. i7Dec. i883NL45,dd.
4 Maart 1884 NL 26, dd. 2 April
i886, dd. 7 Nov. 1887 N°. 19.

Dutry van Haeften, B.

2® Luit. 16 Nov. 1859.

1° Luit. 2 Aug. 1861.

Kapitein 22 Febr. 1872.

Adjudantvan hetKorps 25 Febr.1872.
Gepensionneerd 18 Oct. 1878.

NAMEN.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Jhr. Godin de Pesters^ W.C.

2" Luit. i6 Nov. 1859.
I® Luit. 2 Aug. 1861.

Op non-activiteit gesteld 16Aug.1870.
Weder in activiteit bij de Rijd. Art.
29 Oct. 1870.
Kapt. a'^Reg. Vest. Art. 22 Febr.1872.
Kapitein der Rijd. Art. 4 Juni 1872.
Gepensionneerd 13 Maart 1885.
Den rang verleend van Majoor
7 Maart 1893.

Kool, A.

ONDERSCHEIDINGEN.

Vergunning verleend tot het
aannemen en dragen der ver
sierselen

van

Eere-Ridder der

Orde van St.Jan van het hospitaal
van Jeruzalem, hem geschonken
door Z. M. den Koning van
Pruisen, Landsheer en Patroon

2® Luit. 16 Nov. 1859.

der Balye Brandenburg dier Orde,
bij Koninklijk Besluit van 8 Sep
tember 1887 N°. 27.

Ridder

der

Orde

van

den

Nederlandschen Leeuw bij K. B.
Overgeplaatst bij den Gen. Staf 12 dd. 10 Mei 1889, NL 26.
Vero-unningf verleend tot het
Juli 1866.
Kapitein 2 Juli 1871; blijft gedeta aannemen en dragen der versier
selen van Officier van het Legioen
cheerd bij de Stafschool.
Overgeplaatst bij het Reg. Veld- van Eer, hem door den President
der Fransche Rep. geschonken —
Art. 21 Maart 1872.
I® Luit. 2 Aug. 1861.

ö

O

In zijnen rang overgeplaatst bij den bij K.B. dd. 4 Nov. 1890, NL 127.
Generalen Staf 13 October 1872.

Benoemd tot Grootofficier der

Majoor bij den Generalen Staf 30 Orde van Oranje Nassau met de
Augustus 1883.

Zwaarden bij Kon. Besluit dd.

Luit.-Kol. bij den Generalen Staf 20 Sept. 1898, NL 29.
3 September 1886.
Hoofd der IP afd. D. v. Oorlog
29 April 1887.
Kolonel van den Generalen Staf
25 September 18S9.

Vero"unnin^ verleend tot het
O

O

aannemen en dragen der versier
selen van Ridder
klasse der
Orde van den Rooden Adelaar,
hem door Z. M. den Keizer van

Generaal-Majoor Sous-Chef v. d. Duitschland Koning van Pruisen
Gen. Staf met bepaling, dat hij voor geschonken — bij Kon. Besluit

den tijd van cén jaar zal worden belast van iS September 1900 N°. 34.
met het bevel der 2= Divisie Infanterie
30 April 1892.

Benoemd tot Chef v. d. Gen. Staf
I Augustus 1894.

Benoemd tot Luit.-Gen. Chef van
v. d. Gen. Staf 12 November 1897.
Benoemd tot Adj. inb. d. van H. M.

de Koningin 31 Augustus 1898.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECPITEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Jhr. de Casembroot, H. J. M.

ONDERSCHEIDINGEN.

2® Luit. i6 Nov. 1859.

I® Luit. 2 Aug. 1861.
Op non-activiteit gesteld 21 Maart 1867.
Gepensionneerd 12 October 1869.

Baron Taets van Amerongen,
J. G.

Jhr. Tindal, L. J.

2® Luit. ló Nov. 1859.

I® Luit. 2 Aug. 1861.
Overleden te Amersfoort22April 1869.

1830, In de vesting Mons bij ge
Majoor 20 Jan. 1860.
legenheid
van den opstand in België.
Luit.-Kol. 25 juli 1862.
1S31, 1832, 1833 en 1834. Bij
Luit.-Kol. Comm. van het Regiment het mobiele leger bij dezelfde
8 Oct. 18Ó4.
gelegenheid.
Bij Z. M's Besluit van den 12
Kolonel Comm. 18 April 1866.
October
1S31 N®. 92 benoemd
Gepensionneerd 22 April 1868.
tot Ridder der Militaire Willems

orde 4® klasse.

Metalen Kruis 13 Juli 1S32.

Bij Besluit van den Koning Groot
hertog van den 19 Mei 1849 be
noemd tot Commandeur der Luxem-

burgsche Orde van de Eikenkroon.
Bij Besluit van Z. M. den Koning
Groothertog dd. 2 April 1850
N®. 712 toegekend bet onderscheidingsteeken voor langdurigen
en trouwen dienst als officier bij
het Luxemburgsche contingent.
Baron Taets van Amerongen,
J. F.

2® Luit. 10 Juli 1860.
I® Luit. 18 Augustus 1860.
Ordonnans Officier van Z. M. Willem

III 4 Aug. 1861; blijft in de sterkte.
Op non-activiteit 11 Dec. 1868.
Overleden te Utrecht 13 Mei 1872.

Bierman, W. H.

2® Luit. 14 Febr. 1863.
I® Luit. 3 Juni 1864.

Kapitein 14 Febr, 1874.

Overgeplaatst bij het 3® Reg. VeldArt. I April 1881.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Baron Sirtema van Grovestins,

J. E. N.

ONDERSCHEIDINGEN.

1873. Tweede Expeditie naar
2" Luit. 14 Febr. 1863.
Atjeh (N.W.gedeeltevanSumatra)
I® Luit. 23 Oct. 1865.
1874. Idem.
Ordonnans OfF. van Z. M. Koning
Benoemd tot Ridder der Militaire
WillemllI 3Aprili 869;blijft indesterkte. Willemsorde 4® klasse ter zake

Overgeplaatst bij den Grooten Staf van zijn gehouden gedrag bij de
2" Expeditie tegen het lüjk van
23 Juni 1871.
Atjeh bij Z. M's Besluit dd. 6

Gedetacheerd voor twee jaar
bij het Nederlandsch-Indische Leger
4 Juni 1873.
Benoemd tot Kapitein bij Z.M's Besluit
dd. 6 Mei 1874 N". 24.
Uit Indië hier te lande teruggekeerd
5 September 1874.

October 1874 N^ 10.

Bij Kon. Besluit 14 Oct. 1875
N°. 20 vergunning verleend tot
het aannemen en dragen der
versierselen van Ridder der i®kl.
der Orde van den Wurtemburgsche
Kroon.

Het Eereteeken van belangrijke

Met ingang van i Oct. 1874 benoemd krijgsverrichtingen tegen Atjeh
1873—1874.
tot Adjudant in gewonen dienst bij
De Atjeh-Medaille idem.
Z. K. H. Prins Alexander der Neder
landen en in verband daarmede over

geplaatst bij den Grooten Staf 23
Sept. 1874.

Officier der Leopolds Orde van

België 12 Januari 1876 N°. 19.
Officier der Eikenkroon 12 Mei
1880.

Vergunning verleend tot het

Op het daartoe gedaan verzoek,eervol aannemen en dragen van het
uit bovenstaande betrekking ontheven Kruis van Militaire Verdiensten
klasse hem door Z. D. H. den
en overgeplaatst bij het wapen der Vorst
van Waldeck Pyrmont ge

Artillerie en wel bij het 2° Reg. Veld- schonken — bij Z. M s besluit dd.
Art. 12 Mei 1880.
3 Januari 1882 N". 23.
Benoemd tot Ridder 4" klasse
Met ingang van 15 Januari 18B1
der
Orde van den Gouden Leeuw
benoemd tot Adj. van Z. M.in gewonen
dienst en in verband daarmede over

geplaatst bij den Grooten Staf 29
Deo. 1880.

van Nassau bij Z. M's Besluit

dd. 2 januari 1889.
Benoemd tot Ridder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw

K.B. dd. 16 Januari 1891 N". i.
Benoemd tot Majoor 17N0V. 1891. bijVergunning
verleend tot het
Benoemd totLuit.-Kol. 21 Aug. 1895. aannemen en dragen der ver
Benoemd tot Kolonel 25 Oct. 1898. sierselen van Ridder 2*^ kl. der
Met ingang van 15 December 1899 Orde van St. Anna, hem door

M. den Keizer aller Russen
op zijne aanvrage gepensionneerd bij Z.
geschonken — bij K. B. van 29

Koninklijk Besluit van 9 Dec. 1899 Juni 1891 N°. 60.
Vergunning verleend tot het
N"- 34.

aannemen en dragen der ver
sierselen van Ridder 3" kl. van
wonen dienst van H. M. de Koningin den Rooden Adelaar, hem door
bij K. B. dd. 12 Jan. 1900 N^ 31. Z. M. den Keizer van Duitschland,

Benoemd tot adjudant in buitenge

Koning van Pruisen geschonken —
bij K. B. van 27 Nov. 1891,
N^ 28.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN. VELDSLAGEN
EX

NAMEN.

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Als voren van Commandeur
der Orde van de Waakzaamheid

of van den Witten Valk, hem
door Z. K. H. den Groothertosf

van Saksen-Weimar Eisenach ge
schonken — bij K. B. van 28
December 1894 N°. 21.
Als

voren van

Commandeur

IP klasse der Frederiksorde, hem
door Z. M. den Koning van
Wurtumberg geschonken — bij
K. B. dd. 19 October 1895 N"". 34.
Als voren van Commandeur
met de Ster der Orde van de
Waakzaamheid of van den Witten

Valk, hem door Z. K. H. den

Groothertog van Saksen-Weimar
Eisenach geschonken — bij K.B.
dd. 2 November 1898, N°. 58.
Baron van Heemstra, C. G. S.

Viruly van Pouderoyen, M.
J. E.

2*" Luit. i8 Juni 1S63.
Op non-activiteit 10 April 1865.
In activiteit hersteld bij de Rijdende
Artillerie 12 Oct. 1865,
Luit. 5 Sept. 1868.
Eervol ontslag verleend 11 Oct. 1870.
2" Luit. 27 Juni 1864.

Bij Koninklijk Besluit van den

I® Luit. 2 Nov. 1S70.

12 December 1891 X". 24 verKapitein bij de V'^ Afd. Vest. Art. eunninof verleend tot het aannemen
en draeen der versierselen van
20 Januari 1880.
Kapitein der Rijd. Art. lóFebr. 1S85. Ridder 3^ klasse der Kroonorde
O

Majoor bij het 3''" Reg. Vest. Art.

hem door Z. M. den Keizer van

Duitschland Koning van Pruisen
8 Sept. 1894.
Overleden te Gorinchem26Nov.i894. geschonken.

Bij Kon. Besluit van 21 April
1893 N''. I benoemd tot Ridder
der Orde van Oranje Nassau met
de Zwaarden.

de Braconier van Nes,H.C.A.

2'' Luit. 27 Juni 1864.
Ontslagen 14 Maart 1867.

de Quertenmont, S. J. A.

2® Luit. 15 Juli 1865.
I® Luit. 18 April 1866.

Kapitein 3' Reg. Vesting Artillerie
9 Nov. 1874.
Haitsma Muiier, P.

2'-' Luit. 15 Juli 1865.
i*" Luit. 29 Dec. 1867.

Kapitein F Reg. Vesting Artillerie
20 Maart 1878.

Kapitein der Rijd. Art. 27 Nov. 1878.
Overgeplaatst bij het Reg. VeldArt. I April 1881.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Jhr. Storm van 's Gravesande,
J. R.

2" Luit. 2 Juli 1866.
I® Luit. 15 Mei 1872.
EervoIontslagverleendi9Febr.i8S3.

Jhr. de Jonge van Ellemeet,

V Luit. 2 Juli 1866.
I® Luit, 19 Juni 1872.

ONDERSCHEIDINGEN.

M. W.

Gepensionneerd 27 Juni 1882.

WILLEM ALEXANDER

Kapitein è. la suite 22 April 1870.
Bij Besluit van Z. M. dd. 25
Majoor 16 Juni 1874.
Aug. 1S61 N°. I benoemd tot

KAREL HENDRIK FREDE-

RIK, PRINS VAN ORANJE.

Luit.-Kol. ló Juni 1874.
Kolonel a la suite 16 Juni 1874.

Generaal-Majoor bij den Grooten Staf
21 Febr. 1877.

Grootkruis der Orde van den
Nederlandschen Leeuw.

Bij Besluit van Z. M.den Koning
Groothertog dd. 25 Aug. 1861
benoemd tot Ridder Grootkruis

der Luxemburgsche Orde van de
Eikenkroon.

Ridder i® klasse van den Gouden
Leeuw van Nassau.

Ridder i'' klasse van de Orde
van St. Anna van Rusland.

Ridder 1® klasse van de Orde
van St. Stanislaus van Rusland.
Ridder i® klasse van de Orde
van den Zwarten Adelaar van
Pruisen.

Ridder 1" klasse van de Orde
van St. Andreas van Rusland.
Ridder
klasse der Orde van
den Olifant van Denemarken.
Ridder i® klasse der Orde van
Nichan El Dem van Tunis.
Ridder i® klasse der Seraphijnen
Orde van Zweden.

Grootkruis der Orde van Kalakaua (Hawaii).
Grootkruis der Orde van St.

Stephanus van Oostenrijk.
Grootkruis der Orde van St.

Alexander Newsky van Rusland.
Grootkruis der Orde van de
Ruitenkroon van Saksen.

Grootkruis der Orde van de
Orde van den Witten Valk van
Saksen-Weimar Eisenach.

Grootkruis der Orde van de
Orde van de Kroon van Wurtemburg.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

de Villeneuve, W.

Majoor 22 April 1868.

ONDERSCHEIDINGEN.

1831,_ 1832, 1833 en 1834. In
de vesting Nijmegen bij gelegen
heid van den opstand in België.
Bij Besluit van Z. M. dd. 22

Luit.-Kol. Comm. 22 Febr. 1872.
Kolonel Comm. 24 Febr. 1874.
Generaal-Majoor, Inspecteur der Maart 1873
i benoemd tot
Ridder der Orde van den NederArtillerie 11 April 1876.
landschen Leeuw.

van Löben Seis, C. M. E.

Baron van Slingelandt,M.J. H.

2*= Luit. 28 April 1868.
i"" Luit. 25 April 1872.
Overgeplaatst bij het i*" Reg. VeldArt. 28 Jan. 1879.

I® Luit. 2 Juni 1869.

Overgeplaatst bij het 2^ Reg, Vest.
Art. II Sept. 1869.

Maas Geesteranus, L. F.

Luit. 2 Juni 1869.
Kapitein bij het K Reg. Vest. Art.
22 Maart 1874.

de Wit, C.

Luit. II Sept. 1869.

Versfunninof
O

O

verleend tot het

Gedetacheerd aan de Krijgsschool aannemen en dragen der versier
te Breda i Nov. 1876.

Kapitein bij het 2® Reg. Veld-Art.
23 Mei 1879.

selen van Ridder der Orde van

het Zwaard, hem door Z. M. den
Koninevan Zweden enNoorweo^en
O

O

geschonken — bij Kon. Besluit

Majoor Comm. van het Korps Rijd. dd. 23 Juli 1885 N". 76.
Art. 7 April 1893.
Luit.-Kol. Comm. 29 Oct. 1S96.

Bij Kon. Besluit van den 11
Oct. 1893 N°- 35 vergunning ver

leend tot het aannemen en dragen
Kolonel Commandant van het 3" der versierselen van Commandeur

Regiment Veld-Artülerie, bij Koninklijk 2^" klasse der Danebrogs-Orde,
Besluit dd. 9 November 1900 N°. 54. hem door Z. M. den Koning van
Denemarken geschonken.

Bij Kon. Besluit van 28 Aug.
1896 N". 22 benoemd tot Officier
in de Orde van Oranje-Nassau
met de Zwaarden.

Bij Kon. Besluit dd. 6 Dec.
1897 N". 74 vergunning verleend
tot het aannemen en dragen der
versierselen yan Ridder 2^ klasse
der Pruisische Kroonorde,hem door
Z. M. den Keizer van Duitschland,

Koning van Pruisen geschonken.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

Veeren. W. P.

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

ONDERSCHEIDINGEN.

2® Luit. 2 Juni 1869.
I® Luit, 12 Januari 1871.

Kapitein 4® Reg. Vesting Artillerie
31 Maart 1881.

Jhr. van den Bosch, W. J. P.

Benoemd tot Ridder der Luxem-

2® Luit. 26 Febr. 1870.

burgsche Orde van de Eikenkroon
I® Luit. 24 April 1875.
bij Besluit van den Koning Groot
Ordonnans-Ofif. van Z. M. Koning hertog dd. 12 October 1880.
Vergunning verleend tot het
Willem III en overgeplaatst bij den
aannemen
en dragen van het
Grooten Staf 2 Juni 1877.
Ridderkruis
3®
klasse der Pruisische
Benoemd tot Kapitein bij Z. M.
Kroonorde hem door Z. M. den

besluit N°. 3 dd. 23 Maart 1887.

Keizer van Duitschland, Koning

Benoemd tot Adjudant van Z. M. van Pruisen geschonken — bij
in o-ewonen dienst en in verband Z. M. besluit N®. 35 dd. 22
daarmede eervol ontheven

uit de

October 1881.

betrekking van Ordonnans-Officier des
Konings bij Z. M. besluit N®. 16 dd.

Als voren van Ridder 3® klasse
der Orde van den Rooden Adelaar
hem door Z. M. den Keizer van

29 April 1S90.

Duitschland, Koning van Pruisen

— bij Z. M. Besluit
Bepaald dat hij den titel zal voeren geschonken
N®. 33 dd. 23 Juni 1881.
van Adjudant van Hare Majesteit de
Benoemd tot Ridder der Orde
Koningin bij Kon. Besluit N®. i dd. I van den Nederlandschen Leeuw
• bij Kon. Besluit N®. i dd. 16
17 April 1891.
Januari 1891.
Benoemd tot Majoor bij Koninklijk
Vergunning verleend tot het
Besluit N®. 49 dd. 14 November 1898. aannemen en dragen der ver

Met ingang van 16 November 1899. sierselen van Officier der Orde
de Eikenkroon, van Ridder 1°
op zijne aanvrage gepensionneerd bij van
klasse van de Frederik s Orde,

Kon. Besluit N®. 46 dd. 14 Novem

van hetKruis 2® klasse voorMilitaire

ber 1899.

Verdiensten, van Ridder 2® klasse
van St. Stanislaus en van het
Ordeteeken 3® klasse der Orde
van den W^itten Olifant
hem

Benoemd tot Adjudant in buiten

gewonen dienst van Hare Majesteit

de Koningin bij Kon. Besluit N®. 31 respectievelijk geschonken door
dd. 12 Januari 1900.

Z. K. H. den Groothertog van

Luxemburg, Z. M. den Koning
van Wurtemburg, Z. D. H. den
Vorst van Waldeck-Pyrmont,Z.M.
den Keizer aller Russen en Z. M.

den Koning van Siam — bij Z. M's
Besluiten van 7Januari 1892 N®. 13,
16 Augustus 1893 N°. 23, II

September 1895 N®. 34 en 30 Juli
1898 N®. 87.

Pichot Lespinasse, F. G.

2® Luit. 18 Juli 1870.

Overleden te 's Hertogenbosch 21
Maart 1875.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECFITEN, VELDSLAGEN

NAME N.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Jhr. de Pesters, V. A.

Kapitein 12 Oct. 1870.
Majoor 'i'' Ree. Vestine Artillerie
24 F'ebr. 1886.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Z. M's Besluit dd. n Febr.
1870 N°. 17 vergunning verleend
tot het aannemen en draden der

Majoor Comm. van het Korps Rijd. versierselen van Ridder 3' klasse
der Orde van St. Stanislaus, hem
Art. 23 Maart 1887.
Adjudant i. b. d. van Z. M. Koning door Z. M. den Keizer aller Russen
eeschonken.
Willem III 17 April 1890.
Bij Besluit van Z. M. den Koning
Luit.-Kol. Comm. 14 Jan. 1891.
Adj. i. b. d. van H. M. Koningin Groothertog van den 26 Aug.
1870 benoemd tot Ridder der Orde
Wilhelmina 29 Juni 1891.
Kolonel Comm. r Reg. Veld-Art. 7 van de Eikenkroon.
Bij Z. M's Besluit dd. 7 Oct.
April 1893.
Overleden te Arnhem 5 Juni 1896. 1S87 N". 38 vergunning verleend
tot het aannemen en dragen der
versierselen van Ridder der Orde

van het Legioen van Eer, hem
door den President der Fransche

Republiek geschonken.
Bij Kon. Besluit van 8 April 1893
N°. I benoemd tot Officier in de

Orde van Oranje Nassau met de
Zwaarden.

Zeeo^ers Veeckens, H.

Kapitein 22 Maart 1871.
Op non-activiteit gesteld 4 Juni 1872.

Sanders, B. A.

2" Luit?. 19 Sept. 1872.
I® Luit. II April 1876.

Kapitein 3'' Regiment Vest.-Art, 23
Maart 1887.

Diemer, J. F.

Benoemd

Kapitein 18 Juli 1873.

Overgeplaatst bij het
Art. I April 1881.

Jhr. Calkoen, A. D. J.

Kapitein 24 Juni 1873,
Op non-activiteit gesteld 9 Juli 1879.

Baron van Nagrell, A. W.J.J.

2" Luit. II Mei 1874.
H Luit. VII? Afd. Vest.-Art. (4^

Compagnie) 6 Sept. 1878.
Boco-aert, E. C.

2" Luit. 28 Juli 1874.
i'' Luit. 21 Juni 1879.

Kapitein 4'' Reg. Vest.-Art. 22
Jan. 1891.

tot

Officier

in de

Reg- Veld- Orde van Oranje-Nassau met de
Zwaarden — bij Kon. Besluit van
8 September 1898 N°. 18.

Overgegaan bij dc Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

van den Wall Bake, A. M.A.

Jhr. des Tombe, F. J. A.

ONDERSCHEIDINGEN.

2" Luit. lo Juli 1875.
I® Luit. 4 Aug. 1879.
Op non-activiteit gesteld 13 Juli 1886.
In activiteit hersteld bij het Korps
Rijd. Art. 6 Sept. 1SS7.
Kapt. 3''Reg. Vest.-Art. lójuni 1891.
Kapitein der Rijd. Art. 27 Dec. 1893.
Kapitein 4 Aug. 1879.

Bij Kon. Besluit van 23 Febr.

Majoor 4® Regiment Vest.-Art. 20 1891 N®. 28 vergunning verleend
tot het aannemen en dragen der
Dec. 1893.
versierselen van Ridder der Orde

van het Legioen van Eer, hem
door den President der Fransche

Republiek geschonken.
Bij Kon. Besluit van 8 April 1893
N®. I benoemd tot Ridder dei-

Orde van Oranje Nassau met de
Zwaarden.

Punt, K. D.

I® Luit. 18 Oct. 1879.

Kapt. 3®Reg. Vest.-Art.9 April 1889.
Hoekwater, C.

Vergunning verleend tot het
aannemen
en dragen der OrdeKapitein 3® Regiment Vest.-Art. 5
I® Luit. 18 Oct. 1879.

Oct. 1891.

teekenen van Ridder der Orde

van den Verlosser, hem door Z. M.

den Koning van de Hellenen
geschonken — bij Kon. Besluit
van 30 Juli 1895 N®. 34.

Jhr. von Pestel, W, F. G. A.

Majoor 14 Nov. 1879.

Majoor Comm. van het Korps Rijd.
Art. 25 Februari 1881, ingaande i

Vergunning verleend tot het
aannemen en dragen der versier
selen van Commandeur der Orde
van de Eikenkroon hem door
Z. D. H. den Groothertog van

April d. a. v.
Luit.-Kol. Comm. 19 April 1884.
Kolonel Comm. 2 Reg. Veld.-Art. Luxemburg geschonken —bijKon.
Besluit dd. 9 Januari 1891 N®. 19.
23 Maart 1887.
van Hasselt, F.

I® Luit. 17 Juli 1882.

Kapitein 3"Reg. Vest-Art.8Juli 1S87. Oranje-Nassau met deZvvaarden bij
Overgeplaatst bij den Generalen Koninklijk Besluit dd. 28 Augustus
Staf I Juni 1889,

Majoor toegevoegd aan de Inspec
teur der Artillerie 14 Nov. 1898.

Overgeplaatst als Majoor Cornmandant van het Korps Rijdende Artillerie
9 November 1900 N". 54Wagner, J. D.

BenoemdtotRidderder Orde van

I® Luit. 20 Juli 1882.

Kapt. 4® Reg. Vest-Art. 21 Juli 1887.
Kapitein bij de Rijd. Art. i Oct. 1894.
Majoor 3® Regiment Vest.-Art. 23
April 1900.

1897 N®. 28.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

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

ONDERSCHEIDINGEN.

Kapitein i Maart 1886.
Bij Kon. Besluit van den 11 Oct.
Gepensionneerd wegens ziekte met 1893 N°. 35 vergunning verleend
tot het aannemen en dragen der
toekenning van den rang van Majoor
versierselen van Ridder der Dane-

15 Nov. 1898,

brogs-Orde, hem door Z. M. den
Koning van Denemarken ge
schonken.

Bij Kon. Besluit van 31 Oct.
1893 N®. 29 idem van Ridder
I® klasse der Orde van de Waak
zaamheid of van den Witten

Valk, hem door Z. K. H. den

Groothertog van Saksen-Weimar
Eisenach geschonken.
Bij Kon. Besluit van 17 Aug.
1894 N°. 40 idem van Ridder deiKon. Mil. Orde van St. Bento van

Aviz, hem door Z. M. den Koning
van Portugal geschonken.
O

ö

Bij Kon. Besluit van 5 Oct.
1898 N®. 22 vergunning verleend
tot het aannemen en dragen van
de

Ordeteekenen van het Kruis

van Verdiensten 4® klasse, hem
door Z. D. H. den

Vorst van

Waldeck Pyrmont geschonken.
Benoemd tot Officier der OranjeNassau Orde met de Zwaarden bij
Koninklijk Besluit dd. 27 Aug.
1900 N®. 43.
Boellaard, E.

i*" Luit. 13 Juli 188Ó.
Kapitein 3*^ Regiment Vest.-Art.
17 Nov. 1891.
Gepensionneerd i Augustus 1897.

Bij Kon. Besluit van Dec. 1891
N°. 24 vergunning verleend tot het
aannemen en dragen der versier
selen van Ridder 4® klasse der Orde
van den Rooden Adelaar,hem door
Z. M. den Keizer van Duitschland,

Koning

de Jonge vanderHalen,A.VV.

i'' Luit. 13 Juli 1886.

van

Pruisen geschonken.
O

Vergunning verleend tot het
aannemen en dragen der Orde

Kapitein 2® Regiment Vest.-Art. 17 teekenen 4® klasse van den Witten
Juli 1891.

Olifant, hem

door Z. M. den

Overgeplaatst bij het 2® Regiment Koning yan Siam geschonken bij
Veld-Artillerie 25 Dec. 1894.

Jhr. Ortt, J.

I® Luit, II Nov, 1886.

Kapitein 4' Reg. Vesting Artillerie
27 Sept. 1B89.

Gepensionneerd 5 November 1898.

Kon.Besl. van 11 Nov. 1897 N®. 41.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

van Hoogstraten, J. W. P.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Kon. Besluit van 8 April

I® Luit. II Juli 1887.

Kapitein 4" Reg. Vesting Artillerie 1893 N°. I benoemd tot Ridder
25 Oct. 1894.

Met ingang van 15 Nov. 3898 be

der Orde van Oranje Nassau met
de Zwaarden.

Vergunning verleend tot het

noemd tot Commandant der Instructie-

Batterij, met bepaling dat hij tot zijn aannemen en dragen der ver
tegenwoordig Korpszalblijven behooren sierselen van Ridder der \\ endiDisp. D. V. O. 12 Nov. 1898 N". 22. sche Kroonorde en van Ridder
Bij den Grooten Staf benoemd tot
Adjudant in gewonen dienst van
H. M. de Koningin — bij Kon. Besluit
N°. 32 dd. 18 December 1899.

4® klasse der Orde van St. Mau

bij Disp. D. v. O. N°. 5

8 Januari 1901 N". 26.

ritius en Lazarus, hem respectie

velijk geschonken, door Z. D. H.
den Groothertog van Mecklen-

Eervol ontheven uit de betrekking burg Schwerin en Z.M.den Koning
van Commandant der Instructie-Batterij van Italië — bij Kon. Besluit van
Dec. 1899.

Sluiter, J. H. C.

I® Luit. 26 April 1888.

Kapitein 2= Reg. Vesting Artillerie
29 Oct. 1896.

Jhr. Rutgers van Rozenburg,
R. J.

Maes, G.

i' Luit. i6 April
1889. Artillerie
Kapitein
Reg. Vesting
II Aug. 1899.

2-= Luit, 7 Oct. 1889.
I® Luit. 2 Sept. 1890.

Frieswijk, W. A.

I® Luit. 4 Febr. 1891

van Gort, P.

Overgeplaatst bij het Wapen der

I® Luit. 25 Juni 1891.

Kon. Marechaussee 7 Juni 1897.

Jhr. Sickinghe, A. G.

2® Luit. 28 Juli 1891.
I® Luit. 13 Juli 1892.

Adjudant 29 Maart 1894.
Umbgrove, F. H.

2® Luit. 14 Oct._ 1891.
I® Luit. 22 April 1893.

Met ingang van 8 December 1900

voor den tijd van 3jaar gedetacheerd

bij het Wapen der Artillerie in Neder-

landsch Indië, bij Kon. Besluit van
25 Oct. 1900 N°. 57-

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

Baud, C. E.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

i" Luit. 24 Nov. 1891.

Kapitein 2' Reg. Vesting Artillerie
19 Nov. 1898.

Overgeplaatst bij het 3® Regiment
Veld.-Art. 28 April 1900.
Drabbe, J. C. A.

Luit. 4 Dec. 1894.

Overgeplaatst bij het 2' Reg. Vest.
Art. I Mei 1900.

Kalff, J. F. B.

Luit. 10 Nov. 1896.

V. Affelen v. Saemsfoort, A.L,

Luit. 19 Juni 1897.

Baron van Boetzelaer, L. W.

Luit. 3 Dec. 1898.

van Warmelo, W. L.

i'' Luit. 25 Aug. 1899.

Jhr. Röell, W.

2*= Luit. I Mei 1900.

Baron van Hogendorp, L.

Kapitein 28 April 1900.

Baron van Haersolte van den

I® Luitenant.

Doorn. C, W. A.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

13 Nov. 1900 overgeplaatst bij het
Korps Rijd. Artillerie.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bijlage IK.

dep OndepoffiGieren en n\iiidepen, die zicii iiebbeii

ondepbctieiden ir\ KoninKlijl^en jHedepl^nddcben Dier\Gt, geddpende
liet tijdyeK 1651-1652.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

List, A. F. C.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

en wanneer den dienst verlaten

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Besluit van 31 Augustus
Diende in 1831 als Kadet-Wacht1831
N®. 113, Ridder der Militaire
meester bij den Staf.
Willemsorde 4® klasse „wegens
2® Luitenant in October 1831.

de door hem bewezen diensten

gedurende

den Tiendaagschen

Veldtocht."

Bij de nominatievc staat der
officieren, onderofficieren en ver

dere manschappen voorgedragen
voor belooning, was van dezen
wachtmeester een rapport gevoegd
van den Kapitein Coehoorn, uit
eigen beweging afgegeven.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

van Rijk, G.

12 Juni 1814 Kanonnier 2® klasse.
Bij Besluit van 12 October 1831
N®.
92 Ridder der Militaire Willems
8 Juni 1819 Wachtmeester bij de
Batterij N°. i.

de Jong, C.

Brouwers, P. J.

orde 4® klasse „wegens de door
hem bewezene diensten gedurende
den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

31 December 1828 Wachtmeester
bij de Batterij N®. i.
4 Januari 1826 Wachtmeester bij de
Batterij N®. i-

Idem.

Idem.

Was reeds bij de gevechten
vóór en in BrusseTi830 in aan

merking gekomen.
Luypen, T.

bij de Batterij N®. i.
Kleymans, A,

Idem.

Diende in 1831 als Wachtmeester

10 October 1820 Wachtmeester bij

de Batterij N®. 2.

Als voorgaande.

Bij Besluit van 12 October 1831
N°. 92 Ridder der Militaire Wil
lemsorde 4® klasse „wegens de
door hem bewezene diensten ge
durende den Tiendaagschen Veld
tocht."

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bijdevier, W.

Bij Besluit van 12 October 1831
TG October 1820 Wachtmeester bij
N®. 92 Ridder der Militaire Willems
de Batterij N°. 3.
Overleden 9 November 1833 in de orde 4® klasse „wegens de door
hem bewezene diensten gedurende
kantonnementen te Stratum.
den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

den Nicuwenboer, P. A. F.

2 1 Juli 1826 Wachtmeester bij de
Batterij N°. 3.

Idem.

Anthoon, Ph.

11 Juli 1824 Wachtmeester bij de
Batterij N°. 3.

Idem,

Gibens, J. B.

Diende in 1831 als Wachtmeester
bij de Batterij N°. 3.

12 Augustus 1831 te Leuven ge
sneuveld. (Gedood door een kanons
kogel),
van Bokhoven, C.

8 April 1825 Wachtmeester bij de

Idem.

Batterij N°. 4.
Beyer, A.

Diende in 1831 als Wachtmeester
bij de Batterij N°. 4.

Idem.

Noen, G.

30 Juli 1828 Wachtmeester bij de

Idem.

Batterij NL 4.
Polspoel. J.

3 Juni 1825 Wachtmeester bij de

Idem.

Batterij NL 4.
Overleden 9 Nov. 1831 in het
kwartier bij Vught.
Frans, H. K.

I September 1829 Wachtmeester
bij de Batterij N°. 4.

Lamberts, C.

8 Januari 1830 Wachtmeester bij
de Batterij NL 4.

Idem.

Bij Besluit van Z, M. van 12
Oct. N°. 92 op de dagorder van
Z. K. H. den

Veldmaarschalk

Opperbevelhebber van het Leger
te

velde

in dato 22 October

1831 eervolle vermelding ge
maakt „wegens 'het gehouden

gedrag in den Tiendaagschen
Veldtocht."

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

Le Roy, J. B.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Besluit van Z. M. van 12
8 Augustus 1829 Wachtmeester
Oct. 1831 N°. 92 op de dagorder
bij de Batterij N". 4.
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,
Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831

eervolle vermelding „wegens het

gehouden gedrag in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Valk, J.

Bij Besluit van 2 November
1831
N°. 24 benoemd tot Ridder
en was gedetacheerd van het Korps
Diende in 1831 als Wachtmeester

der Militaire Willemsorde 4" klasse

bij de troepen in Staats-VIaanderen. „wegens de door hem bewezene
'^
ö
,

diensten gedurende den Tiendaagschen Veldtocht,"
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Zweers, G.

Idem.

3 Januari 1839 N°. 64 2® Luitenant
bij het Bataljon Arpe Trein; later
Magazijnmeester der Artillerie te Delft.

Gerard, P. B. J.

Diende in 1831 als Korporaal bij
Bij Besluit van Z. M, van 12
Oct.
1831 N°. 92 op de dagorder
de Batterij N®. i.
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 October 1831

eervolle vermelding gemaakt
„wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Smulders, J. A.

8 April 1825 Korporaal bij de
Bij Besluit van 12 October 1831
N". 92 Ridder der Militaire Wil
Batterij N". 2.
lemsorde 4® klasse ,,wegens de
door

hem

gedurende

bewezene

diensten

den Tiendaagschen

Veldtocht."

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
van den Berg, A. D.

Bossung, J. Ch.

Diende in 1831 als Korporaal bij
de Batterij N®. 2.

Idem.

Idem.

Voorgedragen voor eene Mili
taire belooning.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Besluit van Z. M. van 12
Diende in 1831 als Korporaal bij
Oct. 1831 N'^. 92 op de dagorder
de Batterij
3.
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,
Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 October. 1831

Tuinder, C.

eervolle

vermelding

gemaakt

„wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Straatmans, G. J.

Idem.

Haarladier,

Idem

H.

Idem.

12 Augustus 1831 te Leuven ge
sneuveld.

Fransen, C.

30 Juli 1828 Korporaal bij de
Batterij N". 4.
Overleden in de Garnizoens-Iiifirmerie

te Amersfoort 24 Augustus 1835.

Was destijds Wachtmeester bij

lemsorde 4® klasse ,,wegens de
door

hem

gedurende

bewezene

diensten

den 'Tiendaagschen

Veldtocht."

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

het Korps.

I November 1830 Korporaal bij de

Sackar, J.

Bij Besluit van 12 October 1831
N°. 92 Ridder der Militaire Wil

Idem.

Batterij N°. 4.
Hiestand, J.

Idem.

31 Juli 1828 Korporaal bij de

Raes, W.

Idem.
Idem.

Batterij N°. 4.
van Atteveld, N.

Diende in 1831 als Korporaal bij
de Batterij N°. 4.

Wolfgang,

Ph.

Diende in 1831 als Trompetter bij
de Batterij N*". 2.

12 Augustus 1831 bij Leuven
gewond aan het rechterbeen door

het springen van een v^oorwagen.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Bij Besluit van Z M. van 12
Oct. 1831 N°. 92 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 October 1831

eervolle vermelding gemaakt
„wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832,

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN .

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Kob, F.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Besluit van 12 October 1831
Diendein 1831 als Kanonnier klasse
N®. 92 Ridder der Militaire Wil
bij de Batterij N°. i.
Later aangesteld tot Wachtmeester. lemsorde 4® klasse ,,wegens de
door

hem

gedurende

bewezene

diensten

den Tiendaagschen

Veldtocht."

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Bogaerts, J. B.

Idem.

Bij Besluit van Z. M. van 12
Oct. 1831 N°. 92 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831

eervolle vermelding gemaakt
„wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Hess, H. J.

Idem.

Idem.

Was reeds bij de gevechten
vóór en in Brussel in 1830 in
aanmerking gekomen.
van Engelen, M.

Idem.

Idem.

Keyzer, F.

Idem.

Idem.

Delmotte, C,

14 Mei 1819 overgeplaatst bij het
Bij Besluit van 12 October 1831
Korps Rijd. Art. als Kanonnier.
N®. 92 Ridder der Militaire Wil
Diendein 1831 als Kanonnier Fklasse lemsorde 4® klasse „wegens de
bij de Batterij N°. 2.
door hem
bewezene diensten
gedurende den Tiendaagschen
Veldtocht."

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Regnier, L.

Diende in 1831 als Kanonnier
Bij Besluit van Z. M. van 12
I® klasse bij de Batterij N°. 2.
Oct. 1831 N®. 92 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,
Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831
eervolle vermelding gemaakt
„wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Du Moulin, J. A.

ONDERSCHEIDINGEN.

Bij Besluit van 12 Oct. 1831
Diende in 1831 als Kanonnier
N®.
92 Ridder der Militaire Wil
i" klasse bij de Batterij N". 3.
lemsorde 4® klasse ,,wegens de
26 Augustus 1831 Korporaal.
door
hem bewezene diensten
gedurende den

Tiendaagschen

Veldtocht."

Had zich in de gevechten bij
Brussel reeds onderscheiden.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Heermans, G.

Bij Besluit van Z. M. van 12
Diende in 1831 als Kanonnier
Oct.
1831 N"*. 92 op de dagorder
i" klasse bij de Batterij N°. 3.
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 October 1831

eervolle vermelding gemaakt
,,wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Dirks, J.

Idem.

Idem.

Weber, H. J.

Idem.

Idem.

Ehrismann, H.

Bij Besluit van Z. M. van 12
Diende in 1831 als Kanonnier
Oct. 1831 NL 92 op de dagorder
klasse bij de Batterij N°. 4.
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831

eervolle

vermelding

gemaakt

,,wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Eeling, G.

Idem.

Idem.

van Loon, C.

Idem.

Idem.

Spek. N.

Idem.

Idem.

Engelgeer, Chr.

Idem.

Idem.

Ligtvoet, H.

Idem.

Idem.

Schaffliauser, J. O.

Diende in 1831 als Kanonnier
2® klasse bij de Batterij N°. i.

Idem.

Saassen, J.

12 Augustus 1831 te Leuven
Diende in 1831 als Kanonnier
geblesseerd aan het rechterbeen
I® klasse bij de Batterij N°. 3.
door het springen van een gra
naat.

Metalen Kruis 13 JuH 1832.

r

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

GEVECHTEN, VELDSLAGEN
EN

NAMEN,
en wanneer den dienst verlaten.

ONDERSCHEIDINGEN.

Tinninger, ... .

Idem.

Gewond bij Leuven.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Hof, J. J.

Idem.

12 Augustus 1831 te Leuven
geblesseerd aan den linker duim
door een stuk van een granaat.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Hoekstra, R. M.

Idem.

12 Augustus 1831 voor Leuven
geblesseerd door een stuk van
een granaat aan het rechterbeen.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Wanner, H. J.

Idem.

12 Augustus 1831 zwaar gewond
bij Leuven; beide handen door
het springen van een granaat
verbrijzeld.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Is later ten^evolofe der bekomen
wonden overleden.

Wanner, H.

van Steensel, A.

Idem.

12 Augustus 1831 geblesseerd
bij Leuven.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

4September i828Kanonnier 2''klasse
Bij Besluit van 12 Oct. 1831
N°.
92 Ridder der Militaire Wil
bij de Batteiij N°. 4.
lemsorde 4® klasse „wegens de
door

hem

bewezene

gedurende den

diensten

Tiendaagschen

Veldtocht."

Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Schneider, P. J.

24 Februari 1829 Kanonnier 2® klasse
bij de Batterij N°. 4.
Overleden te 's Bosch in het hospitaal
10 Juli 1837.

Fleck, Ph.

Bij Besluit van Z. M. van 12
Diende in 1831 als Kanonnier
Oct. 1831 N®. 92 op de dagorder
2® klasse bij de Batterij N®. 4.

Idem.

van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831

eervolle vermelding gemaakt
„wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Schluep, A.

Idem.

Idem,

van Diemen, P. J.

Idem.

Idem.

van de Laar, J. B.

Idem.

Idem.

Habraken, M,

12 Augustus 1831 gewond bij
Diende in 1831 als Kanonnier
Leuven
in de linkerzij door het
2® klasse bij de Batterij N®. 4.
springen van een voorwagen.
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

•

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

Overgegaan bij de Rijdende Artillerie
NAMEN.

EN

en wanneer den dienst verlaten.

Farla, J.

Idem.

ONDERSCHEIDINGEN.

12 Augustus 1831 gewond bij
Leuven bij het springen van een
voorwagen.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Stahl, J.

Idem.

12 Augustus 1831 bij Leuven
het linkerbeen afgeschoten door
een kanonskogel.
Metalen Kruis 13 Juli 1S32.

Deinum, C. P.

Idem.

10 Augustus 1831 door een
val van zijn geblesseerd paard bij
Leuven gewond aan de borst en
aan het rechterbeen.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Cleene, J.

Idem.

12 Augustus 1831 bij Leuven
gewond door het springen van
een voorwagen.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
de Beer, M.

12 Augustus 1831 bij Leuven

Idem.

ffewond aan het hoofd en^ aan

0

het rechterbeen bij het springen
van een voorwagen.

Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Haspels, N.

Diendein 1831 als Kanonnier-milicien
bij de Batterij N''. 3.

Bij Besluit van Z. M. van 12
Oct. 1831 N". 92 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 Oct. 1831

eervolle

vermelding

gemaakt

,,wegens het gehouden gedrag
in den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
van den Bogaert, J. C.

2 Mei 182S Kanonnier-milicien bij
Bij Besluit van 12 October 1831
N°. 92 Ridder der Militaire Wil
de Batterij N". 4.
lemsorde 4^klasse ,,wegens de door
hem bewezene diensten gedurende
den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.

Honcoop, A.

Idem.

Bij Besluit van Z. M. van 12
Oct. 1831 N°. 92 op de dagorder
van Z. K. H. den Veldmaarschalk,

Opperbevelhebber van het leger
te Velde in dato 22 Oct. 1S31

eervolle

vermelding

gemaakt

,,wegens het gehouden gedrag in
den Tiendaagschen Veldtocht."
Metalen Kruis 13 Juli 1832.
Castelijns, P.

Idem.

12 Augustus 1831 te Leuven ge
sneuveld.

Bijlage g.

.^Emplacement van het Mobile Leger op den

Maart iS^i.

HOOFDKWARTIER VUGHT.

2* Bataillon Jagers
Huzaren

Drie Kompagnien
n

Batterij Rijdende Artillerie N®. 4 . . . .

Valkenswaard.

Eene sectie

2® Bataillon Jagers

Eene kompagnie

Waelré.

3® Bataillon der 13® Afd. Infanterie . . .

Drie kompagnien

Budel of Buyl.

3® Bataillon der 13® Afd. Infanterie . . .

Eene kompagnie

Soerendonk.

2® Bataillon der 13® Afd. Infanterie . , .

Eene kompagnie
Leende.

25 Huzaren

w

2® Bataillon der 13® Afd. Infanterie . . .

Twee kompagnien

Hceze.

2® Bataillon der 13® Afd. Infanterie . ^ .

Eene kompagnie

Maashees.

2® Bataillon Jagers

Eene kompagnie

Hythoven en Westerhoven met soutien

50 Huzaren

n

2® Bataillon der 7® Afd. Infanterie. . . .

Twee kompagnien

Reserve Bataillon der 8® Afd. Infanterie. .

Twee kompagnien

Ambulance

De helft

Reserve Bataillon der 8 Afd. Infanterie . .

100 man

Batterij Rijdende Artillerie N°. 4 . . . .

Drie sectien

Reserve Bataillon der 8® Afd. Infanterie

te Dommelen.

Eyndhovcn,

Aalst.

Stratum geme. Eyndhovcn.

Twee kompagnien

Woensel en Agt.
Lanciers N°. 10

Twee eskadrons

2® Bataillon der 7® Afd. Infanterie. . . .

Eene kompagnie

Geldorp.

2® Bataillon der 7® Afd. Infanterie. . . .

Eene kompagnie

Someren.

I® Bataillon der 7® Afd. Infanterie . . . .

Zeelst, Mcerveldhoven en Veldhoven.

Dragonders N®. 4

Tongeiré en Nunen.

Lanciers N®. 10
Lanciers N®. 10

. .'

Een eskadron

Strijp.

Een eskadron

Gestel.

2® Bataillon der 2® Afd. Infanterie. . . .

Helmont.

Detachement der i® Divisie Algemeen Depót

Son.

Marsch Bataillon van 'tAlgemeene Depót .

St. Oedenrode.

2® Bataillon der 12® Afd. Infanterie . . .

Eene kompagnie

2® Bataillon der 12® Afd. Infanterie . . .

Drie kompagnien

Liempdt.
Boxtel.

Batterij Rijdende Artillerie N®. 3 . . . .

Noordhollandsche Jagers
Artillerie Transport-Trein
Ambulance

Vught.
De helft

Detachement Jagers 2® Bataillon . . . .
Reserve-Park

Helvoirt.

IC Bataillon der 12" Afd. Infanterie

l Drie kompagmen

Kurassiers N®. 3

'

i" Bataillon der 12® Afd. Infanterie
Kurassiers N®. 3

j Eene kompagnie
'
25 man

Gisterwijk.

25 man

V Bataillon der 5"= Afd. Infanterie

f

"

I Officier en 30 Lanciers
Batterij Rijdende Artillerie N®. i

j
I

"
"

Moergestel.

Oirschot.

Oostbeers, Middelbeers en 100 man te

3= Bataillon der 5® Afd. Infanterie

"

Koninklijke Jagers

"

Bataillon Grenadiers

/

Noord-Hüllandsche Schutterij

Baasterhoeve en Diessen.
Hilvarenbeek.

"

\ Vier kompagnien
Tilburg.

Utrechtsche Jagers

Afdecling Kurassiers N®. 9

1

"

Batterij Veld-Artilleric N°. 5
Noord-Hollandsche Schutterij

\
"
l Eene kompagnie

Kurassiers N°.

I

Noord-Hollandsche Schutterij

j Eene kompagnie

Kurassiers N®. 9

'

Goirle.

25 man

Grcnadier-Flankeurs

l Twee kompagnien

Kurassiers N®. 9

I

Grcnadier-Flankeurs

Veld-Batterij 6

*
"

Leydsche Jagers

N®. 7

Bavel.

Ginneken.
Udenhout.
Breda.

N®, 6

Oosterhout.

Vrijwillige Flankcurs der Groningsche Hoogeschool .
Veld-Batterij 12

Gilzen.

25 man
Twee kompagnien

Jagers van VAN DAM
Afdeeling Kurassiers N®. 3

Riel.

25 man

"

's Hertogenbosch.
Gilzen.

De Majoor Chef van den Staf
NEPVEU;

Bijlage ti.

i^STAAT^ der op den vijand in en om Hasselt btdtgemaahte oorlogsbehoeften.
3 korte kanonnen h 6 ® met affuiten en voorwagens.
2 korte houwitsers a 15 duim id.
id.
10 caissons a 6 ffi waaronder 3 N. V. M.
2

id.

tot houwitsers

id.

9 transportwagens.

5 ziekenwagens
I voorwagen a 6 ® N. V. M.
1

id.

tot houwitser a 15 duim N. V. M.

2 affuiten N. V. M,

2 caissons voor Infanterie patronen O. M.

I smidswagen O. M. met gereedschappen.
I bok met derde been.

980 geweren N. M. a '/is
2

id.

voor sappeurs.

750

id.

vreemd model k '/is '®.

19

id.

Fransch dragonder model.

23

id.

buiten model.

73

id.

Engelsch model k Vw

9 karabijnen buiten model.
2738 pieken.
II lansen.
2 sabels model lichte cavalerie N®. 2.
10

id

id

infanterie.

86 jacht- en andere geweren, gedeeltelijk aan particulieren toebchoorende.

3 kisten met jachtgeweren en verdere jachtwapenen (onbekwaam).
7 pistolen.

2614 infanterie patroontasschen, waaronder 32 Nederlandsch model.
481 infanterie sabelkoppels.

2215 zwarte bandeliers voor patroontasschen.
6 bajonetkoppels.

1844 gewast linnen ransels, waaronder 32 lederen.
86 trommen met slagbanden, knielappen en draagbanden.
1908 geweerriemen.
370 bajonetscheden.

1710 zwart lederen gordels.
eenige voorwerpen voor sappeurs.

375 ladehouten voor geweren, karabijnen en pistolen.
240 schroefdraaiers.
240 aftrekkers tot geweren.

88 opgekloste kogels a 12
160 kogels a 12 H.
90 kogelklossen a 12

1807 patronen met kogels a 6 ffi.
876 opgekloste kogels a 6
107 onopgckloste

id.

806 gevulde blikken doozen a 6
1083 gevulde saaijcn patronen tot blikken doozen a 6 'u).
605 gevulde granaten a 15 duim.
161 opgekloste

id.

78 blikken doozen a 15 duim.
I r brandkogels|.

[ a 15 duim.

r lichtkogcl

1

779 gevulde saaijcn patronen a 15 duim O. M.
80

id.

id.

20 duim.

608 zunders.

1690 gezwindpijpjes.
208

id.

slag.

18 iê lont.

258450 scherpe infanteriepatronen a '/is
21400 id. karabijnpatronen a 7is

Ecnige kanonbehoeften, pionniergereedschappen, enz., alsmede een hoeveelheid zadeltuig zoo voor rij- als
trekpaarden, oud en nieuw model."

Bijlage i.

qit den Stnat den yeriiezeri en yenbnuiKte munitiën

gedept den 5™ tot en met den 12^" /Iqgqgtqg 1631.

VMUNITIE.
ERBRUIKTE

Nummers

A NMERED
RKINGEN.

Bat erijen.

.miu 51 nav
.nemzioudd 5n1eknialvB
netanarG
ëntetezmo6.eidan6ennsoealkretgiaolPBk

.mutaD ,

3
4
No.
sa
20

7
19
5
4

2
bEen
e8
sdar
c4
h4
adigd.3

b)a(9
(«)
ra5
n5^
temOl
dresdtnorfa.w

5
W9
4
8a
11
id.
ld.
(/5)
4
6

77
1
4
3
I
12
I

7
2
12
6

39
3
b(c)
r):^CSi
an4
149
temdr12
esdtnorfa.w

id.
6

Bijlage Illf

Catalogus
VAN

HET HISTORISCH MUSEUM
toebeboorende

AAN

HET KORPS OFFICIEREN
DER

Rijdende Artillerie
Tijdvak 1831—1832.

OMSCHRIJVING

Nommei' in den

Catalogus van het

DER

Museum.

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Een Portret in zwarte lijst, voorstellende ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM II.
i88

Een Portret (zwart en wit), voorstellende Z. K. H. PRINS FREDERIK DER
NEDERLANDEN in de uniform van Kolonel-Generaal.

Geschenk van de met den rang van Majoor gepensionneerden Kapitein der Rijdende
Artillerie N. J. A. P. H. VAN ES.
31

108

Zie Catalogus Deel IV.

Een lithographisch Portret, voorstellende den Luitenant-Generaal FREDERIK
CAREL LIST (Réunion) (E.L.4) (M.W.O.2) (N.L.3) CM.K.) (St.Anna m.d.)(W. Adelaar)
(1813—1815) (St.Helena), in de uniform van Generaal-Majoor.
Onder het portret (buste) een afbeelding, voorstellende evolutiën van Rijdende Artillerie.
Geschenk van den Kapitein der Rijd. Art. M. J. E. VIRULY VAN POEDEROYEN.

159

Zie Catalogus Deel V-i.

Een lithographisch Portret (klein formaat) in staande gouden lijst, voorstellende den
Luitenant-Generaal C. H. G. STEUERWALD in de uniform van Generaal-Majoor.

96

Een gesp met twee kleine decoratiën, zijnde de Nederlandsche Leeuw en het
Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den Kapitein ANTHONIE EDUARD
SLENGARDE (N.L.3) (E.V.) (M.K.)

33

136
98

75

Zie Catalogus Deel V-i.
Zie Catalogus Deel V-ii A.
Zie Catalogus Deel V-i.
Een Militaire Willemsorde 4' klasse, toebehoord hebbende aan den 1*= Luitenant
THEODORE GUILLAUME THIERRY VICTOR Baron DE CONSTANT REBECQUE
(M.W.O.4) (E.V.) (M.K.).
Geschenk van Baron DE CONSTANT REBECQUE.

78

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan denzelfden.
Geschenk als voren.

OMSCHRIJVING

Nommer in flen

Catalogus va)i liet

DER

Museiiin.

VERSCHILLENDE NUMMERS.

43

69

Zie Catakiü'us Deel V-ii A.
O

Idem.

Idem.

23

89

Idem.

Een IMeialen Kruis, t(jebehoord hebbende aan den Kapitein Jonkheer WILHELM
ERIEDRICH VON PESTEL (N.L.3) (E.K.5) (M.K.)
Geschenk van Mevrouw de Douairière VON PESTEL.

184

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den

Luitenant J. G. A. GALLOIS

■ (M.W.0.4) (E.K.3) (N.L.3) (M.K.)
Geschenk van den Heer W. O. GALLOIS, oud-vice-President van den Raad van

Indië te 's Gravenhage.

11

Een pistool, toebehoord hebbende aan den Kapitein ARIMANDUS MATTEUS
d'HAMECOURT (M.K.) (B.L.5).

In bruikleen afgestaan door zijn broeder, den Heer d'HAMECOURT, destijds
Administrateur bij de Rijnspoorwegmaatschappij te Utrecht.
Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den Kolonel Regimentscommandant
FREDERIK CHRLSTIAAN HENDRIK Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN
(E.K.5) (M.K.)
Geschenk van den eigenaar.

79

Zie Catalogus Deel V-n A.

16

Een koppel pistolen, toebehoord hebbende aan den Kolonel jonkheer DANIËL
CONSTANTIJN MARIE HOOFT (N.L.3) (E.K.4.) (F.O.2) (N.1.) (VV.K.3).
Geschenk van den eigenaar.

14

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den 2^ Luitenant PIEIER SODENKAMP (M.K.).

Geschenk van zijn zoon den i" Luitenant der Artillerie W. A. SODENKAMP.

OMSCHRIJVING

Nomnicr in den

Catalogus van het

DER

Museum.

37

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Vier kleine decoratiën, waaronder het Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan

Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal Jonkheer GOENRAAD DIDERIK PONTIAAN
SINGENDONCK.

In bruikleen afgestaan door zijne dochter Mejonkvrouwe SINGENDONCK te
's Gravenhage.

148

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den Opperwachtmeester SCHUU
RING (M.K.).

Geschenk van zijn zoon den gepensionneerden Adjudant-onderofficier pikeur J. R.
SCHUURING (25 April 1893).

117

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den Wachtmeester AART BEYER
(M.W.0.4) {M.K.)-

In bruikleen afgestaan door Mejuffrouw de Weduwe BEYER (geb. 5 Mei 1808),
den 14 Mei 1890.

T12

Een Schako, toebehoord hebbende aan den Wachtmeester JAN ANTHONY
DU MOULIN (M.W.O4)(M.K.) (St. Helena).
Geschenk van zijn zoon den Oud-Wachtmeester der Rijdende Artillerie DU MOULIN
te Amersfoort.

63

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan denzelfden.

In bruikleen afgestaan door zijn zoon.

64

Een St. Plelena-niedaille, toebehoord hebbende aan denzelfden.

In bruikleen afgestaan door zijn zoon.

154

Een brevet tot het dragen van de St. Helena-medaille, toebehoord hebbende aan
den Wachtmeester ,,JEAN ANTOINE DU MOULIN".
Ontvangen uit het archief van het Korps.

104

Stukken hout, afkomstig van te Hasselt veroverd geschut.
Geschenk van den Ritmeester van het i" Regiment Huzaren W.E. A. WÜPPERMANN
(15 Januari 1889).
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Errata.
Blz. 48. Onderschrift staat „Trompette et ofhcier de chasseur a cheval, lees ..Chasseur è cheval
grande tenue, et trovipette\

99. Regel 10 V. b. staat Belgische Lansiers, lees Nederlandsche Lansiers,
102. Regel 3 V. b. staat vooral nog, lees vooralsnog.
riS. Regel 9 v. b. staat Tonsny, lees Fonsny.
139. Regel 10 V. o. staat Tielt, lees Tuilt.

1S5. Regel 13 V. b. staat halve Batterij DE EENENS, lees halve Batterij—EENENS.

243. Regel 12 V. b. staat W. E. A. VIRULY VAN POUDEROYEN, lees M. y. E. VIRUL\
VAN POÜDEROYEN.
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