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01-Inleiding:
Onderstaand vindt u de “Biografie van Adriaan Rudolf Willem” of A.R.W. Gey van Pittius,
een Nederlands officier, geplaatst, zoals het manuscript zegt “bij de brigade rijdende
Artillerie”, die vocht onder Napoleon in onder andere Rusland en voor Nederland in
voormalig Oost-Indië en België.
Deze biografie bevindt zich in het archief van ons museum. Het stuk maakt de indruk te zijn
geschreven begin 20ste eeuw. Er is auteur noch bronvermeldingen.
Aan het eind van de biografie volgt de onderstaande opmerkelijke verklaring waarom deze
officier de dienst uiteindelijk verliet.
Als in 1831 de Nederlandse troepen vanuit België terugkeren naar Noord-Brabant wordt de
luitenant kolonel Gey benoemd tot Kolonel Titulair en Ridder in de orde der Nederlandsche
Leeuw.
Ondanks deze bevordering en benoeming tot ridder in de orde der Nederlandsche leeuw moest
hij de legerdienst tot zijn leedwezen uiteindelijk vaarwel zeggen, uit hoofde hem, bij zijn
reeds tot drie vijfden verminderd Indisch pensioen, geene toelagen werden verstrekt, en hij de
onkosten aan den active Militairen dienst verbonden niet langer kon blijven bestrijden.
Van genoemde A.R.W. Gey van Pittius is een aan hem, door de officieren der artillerie in
Nederlands Oost-Indië geschonken eresabel in onze collectie. In de kling zijn de namen van
veldslagen en gevechten waaraan hij deelnam geëtst en ook de onderstaand opdracht.

Toen in 1879 een zekere De Fluiter voor 75 gulden deze sabel uit de nalatenschap van de oudrijder Gey van Pittius te koop aanbood, ontstond bij de officieren het idee een reguliere
verzameling te gaan aanhouden die wordt voortgezet tot op de dag van vandaag en die in het
“Museum Korps Rijdende Artillerie” is te bezichtigen.
Bij deze biografie zijn de factuur van de aankoop der sabel en een transcriptie met
aanvullende noten gevoegd alsmede afbeeldingen van sabel en schede.
De gehele museumcollectie werd uit voorzorg vanaf de mobilisatie in 1939 tot het einde van
de Tweede Wereldoorlog ondergebracht bij een opslagbedrijf.
Inclusief de bewuste sabel die helaas bij het weer ophalen van de collectie, net als veel andere
objecten, verdwenen was. Echter in februari 2017, na ruim 70 jaar afwezigheid kwam hij
weer boven water en is nu in gerestaureerde toestand in het museum te bezichtigen.

02 - Biografie manuscript
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03 - Biografie transcriptie

Biographie
van den bij het
Indisch Leger
gepensioneerden
Kolonel der Artillerie
A. R. W. Gey van Pittius

1

Biografie van Adriaan, Rudolf, Willem. Gey van Pittius,

Gepensioneerd Kolonel der Artillerie uit het Nederlandsch Oost-Indisch leger
wiens vader in 1814 te Delft overleed, als Kolonel Directeur der Artillerie.
Ridder der Orde van de Unie, en van welken de grootvader een zeer kundig
Hoofd Officier der Genie was, stamt sedert meer dan vier eeuwen uit
Nederlandsch bloed.
In eene oud Hollandsche beschrijving der stad Amsterdam vindt men één zijner
voorvaderen met name Gey als schepen dezer hoofdstad.
In 1838 volvoerde de Kolonel Gey en zijn eenige broeder Karel, Frederik, Lt
Kolonel der Genie, Ridder der Nederlandsche Orden en van het Legioen van
Eer, Kommandeur der Russische orde van St Anna, den laatsten wil hunner
overledene ouders, vereenigden, na Koninklijke volmagt, den geslachtsnaam
hunner moeder met dien der vader, en voeren alzoo sedert dien tijd den naam
van Gey van Pittius.
In den Militaire loopbaan van dezen Hoofd-Officier vindt men het
bemerkenswaardige, dat hij elke bevordering in rang, en ook al zijn decoratieën
verkreeg op het slagveld, of kort daarna, tengevolge van de eervolle
krijgsbedrijven, in welke hij vier wonden bekwam.
In 1805 benoemd tot 2den luitenant der Artillerie, werd hij in 1808 reeds
bevorderd tot 1sten Luitenant, na de bijgewoonde belegering van Straalsund1
tegen de Zweden2, en derzelver Koning aldaar.
In 1812, reikte Napoleon hem in het Crimlin3 te Moskou, het kruis van het
Legioen van Eer uit, en benoemde hem tevens tot Ridder van het Keizerrijk
wegens zijn deel aan de veldslagen van Witepsch4, Mohilof5, Smolensk6 en
Mosaisk7.
1

Het beleg van Stralsund duurde van 30 Januari tot 24 Augustus 1807. Toen Napoleon zijn oorlogen oostwaarts
schoof kwam hij in conflict met Zweden waaronder Stralsund sinds 1628 viel
2
Gustaaf IV Adolf (1778 - 1837) was Koning van Zweden van 1792 tot zijn gedwongen abdicatie in 1809.
3
Kremlin
4
Het huidige Vitebsk, op 28 juli 1812 werd deze stad veroverd op de Russen door de troepen van Napoleon. Na
de terugkeer uit Moskou, toen het scheen dat de Russische legers Vitebsk zouden heroveren, werd de stad door
de Fransen in brand gestoken, alvorens ze op 26 oktober door de Russische troepen werd heroverd
5
De slag bij Mogilev or Mohilev 23 Juli 1812 was het eerste belangrijke gevecht sinds Napoleon’s invasie in
Rusland, het werd een kleine Franse overwinning die voorkwam dat de Russische legers van Generaal Bagration
en Barclay de Tolly contact maakten.
6
De slag bij Smolensk vond plaats op 17 augustus 1812, Napoleon stuurde drie legerkorpsen richting Smolensk
om deze stad in te nemen. De militaire theoreticus von Clausewitz verklaarde achteraf dat het beleg en de
inname van Smolensk Napoleons grootste vergissingen waren tijdens deze veldtocht.
7
Een voorstadje van Moskou, Kapitein Wagevier die een dagboek tijdens de Russische veldtocht bijhield schrijft
hierover: “de stad Mosaisk, in wiens nabijheid het kleine riviertje de Moskowa stroomt, hier viel die bloedige
veldslag voor, welke de Franschen den toegang tot het hart van Rusland opende, een veldslag waarin Maarschalk
Neij zich met roem overlaadde en ter belooning daarvan den titel van Prins van Moskowa verkreeg”.

2

In 1813, tengevolge van de veldslagen van Lutzen8, Dresden9 en Kulm10 werd
hij bevordert tot Kapitein bij den staf der Artillerie, en in 1815 was hij de eenige
Kapitein van het N. leger, aan wien Z.M het gouden kruis der Miltaire
Willemsorde 3e klasse (zie staatsblad 21 Julij 1815 en aanhangsel van het
Handelsblad 26 Juni 1840:) wegens zijne verichtingen bij Quatre Bras11 en
Waterloo12, uitreikte.
In 1821, verwierf hij den rang van Majoor, wegens het belangrijk aandeel door
hem genomen, in de gevechten bij Palembang13, (zie militaire spectator14 I.D. N:
20-1832:)
In 1825 tengevolge der expeditie van Celebes15 en onze overwinningen aldaar
(zie overtogt der Nederlanden op het eiland Celebes in de Jaren 1824 en 25 door
J. C. van Rijneveld16. Dag 149 tot 157, 231 tot 236, 241 tot 246, 247 tot 260, 265
tot 272, 282, 288, 306 tot 307:) bij Signai17, Bonie18 en Soupa19 voor welke hij,
als chef der Artillerie, een geschikt materieel had gevormd, bevorderde men
hem tot Lt Kolonel, en werd hij vervolgens belast met de bevelvoering over dat
wapen tegen het leger der opstandelingen onder Dieponegero20 en ten laatste, in
1831 verleende Z.M. Koning Willem I hem den rang van Kolonel en het kruis
der Ned orde van de Leeuw, voor zijn roemvolle verigtingen in 1830 te Brussel
en vervolgens als Kommandant van de voorhoede der 1e divisie bij Leuven.
8

Na zijn mislukte veldtocht in Rusland streefde Napoleon naar het herstel van zijn macht in Duitsland. De Slag
bij Lützen op 2 mei 1813 werd een overwinning van de Fransen op de Russisch-Pruisische strijdkrachten.
9
De Slag bij Dresden op 26-27 augustus 1813 werd een grote Franse overwinning op een gallieerd Russisch,
Pruisisch en Oostenrijks leger. Generaal Vandamme (een Duitser in Franse dienst) verloor echter tijdens de
achtervolging van de geallieerden vrijwel zijn gehele korps inclusief artillerie in de slag bij Kulm (30 augustus)
die er op volgde. Zelf werd hij krijgsgevangen genomen.
10
De slag bij Kulm werd geleverd op 30 augustus 1813, tussen een Frans en een Oostenrijks-Russisch-Pruisisch
leger, geleid door de Russische veldmaarschalk Barclay de Tolly. In deze slag werd alle winst die Napoleon had
behaald in de slag bij Dresden tenietgedaan.
11
De slag bij Quatre-Bras werd geleverd op 16 juni 1815 met de bedoeling de Franse opmars te stuiten, omdat
deze positie onhoudbaar was besloot Wellington zich op Waterloo terug te trekken.
12
De Slag bij Waterloo was een veldslag bij Waterloo, een plaatsje destijds gelegen in de Zuidelijke
Nederlanden, tegenwoordig in België. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door
een coalitie van enerzijds Britse, Nederlandse en Hannoverse eenheden onder opperbevel van de hertog van
Wellington en anderzijds een Pruisisch leger onder commando van maarschalk Gebhard Leberecht von Blücher.
13
Palembang is de hoofdstad van de Indonesische provincie Zuid-Sumatra, ze heeft ruim één miljoen inwoners.
14
De Militaire Spectator is een krijgswetenschappelijk tijdschrift gericht op officieren van de krijgsmacht,
opgericht in 1830, door kolonel Van Rijneveld, en officier dichter Gisius Nanning
15
Het huidige Sulawesie.
16
dr. J. C. van Rijneveld (1799-1852), is het meest bekend om het feit dat hij de oprichter en hoofdredacteur was
van ‘de Spectator’. Hij werd in 1815 cadet aan de Artillerie- en Genieschool in Delft. In 1819 volgde zijn
aanstelling tot tweede luitenant bij het Corps Rijdende Artillerie. Omstreeks 1845 deed hij in het kader van de
bezuinigingen een proef “het in leven roepen van een ‘Ligte Veldartillerie”. Daarbij was voorzien dat zes van de
bedieningsmanschappen te paard het stuk volgden en de overige twee op de voorwagen meereden.
17
Signai of Sinjai, kleine staat op de oostkust van Sulawesi van Boni gescheiden door de grensrivier Tangka.
18
Het koninkrijk Boni op Zuid West Sulawesi, vaak geregeerd door een koningin.
19
Nederland kreeg na de vrede van Parijs (1816) zijn bezittingen in de oost terug. Aru Datu de vorstin van Boni
weigerde zich opnieuw onder Nederlands bestuur te schikken. Aan de oorlog die er op volgde namen ook de
koninkrijken Tanete en Soupa of Soepa deel.
20
Diepo Negoro of Diponegoro (Mustahar; Antawirya, 1785 – 1855) was een Javaanse prins, de leider van de
opstand gedurende de Java-oorlog. In opdracht van generaal De Kock gevangengenomen en naar Menado
verbannen, later overgeplaatst naar Makassar, waar hij in Fort Rotterdam op de 8ste januari 1855 overleed.

3

Ter meerdere opheldering van den Militairen levensloop van bovengenoemde
Hoofd - Officier zullen wij hier eenige schetsen uit zijne Krijgsverrigtingen
laten volgenAdriaan, Rudolf, Willem, Gey van Pittius geboren den 2den
December 1787, te Willemstad, oudste zoon van den in 1814 te Delft
overledenKolonel Directeur der Artillerie Adriaan Gey en Jonkvrouw Louise
van Pittius, dochter eens Lt. Kolonel der Infaterie in Hollandsche dienst, werd
op zijn twaalfde Jaar als kadet naar de Artillerie school te Breda ter studie
gezonden en den 28 Juni 1805 na afgelegd examen benoemd tot 2 den Luitenant en
Adjudant bij zijn vader, destijds belast met het bevel der Artillerie aan een groot
gedeelte onzer kusten tegen Engeland gewapend, toen in 1806 de oorlog tegen
Pruisen ontstond, en hij op zijn verzoek bij eene batterij Artillerie, onder bevel
van den Kapitein Arends21, ingedeeld werd. En daarbij den aanval op de vesting
Hameln22 bijwoonde.
Het Hollandsch armée korps vervolgens naar het Noordwestelijke van
Duitschland marcherende, en aan zijne vader, destijds Luitenant Kolonel, het
bevel over een gedeelte der Artillerie, hetzelfde opgedragen zijnde, werd hij
weder tot Adjudant bij denzelven aangesteld, en was als zoodanig in 1808 ook
bij de belegering van Straalsundt.
Na de vermeestering dezer belangrijke vesting en die der eilanden Däeneholm23
en Rügen, van welk eerstgenoemd eiland, hij de bestorming vrijwillig
bijwoonde, op de Zweedsche en Engelsche armée, werd de 2 den Luitenant Gey
voor zijne beurt in anciënniteit, als eene der zich gedestingeerd hebbende
Officieren tot eerste Luitenant bevorderd, geplaatst bij de brigade rijdende
Artillerie en tevens gedetacheerd bij de Militaire Rijschool te ’s Gravenhage, ten
einde vervolgens bij voornoemd wapen als Instructeur voor de in te voeren
Fransche Kavalerie Exercitie te dienen.
Na de inlijving van Holland bij het Fransche Rijk , werd hij, op het einde van
1810, naar Hamburg gezonden bij het hoofdkwartier der groote Armèe.
Bij zijn aankomst te Hamburg werd hij door den Maarschalk Davoust24, het
bevel over de Armée in de Duitsche staten voerende, belast, met een transport
van een Millioen Franken naar Minden, voor het groote Artillerie – Reserve
Park van waar hij kort daarna gezonden werd, naar de kusten der Oostzee te
Warnemunde bij Rostok, om aldaar het bevel te voeren in een belangrijk fort,
aangelegd ter verdediging van de monden der Warno25 en van een gedeelte
onzer vloot in de Oostzee; ten gevolge van diverse défensive actiën tegen de
21

Over kapitein Arends zegt van Es dat hij in 1812 in Rusland is overleden.
Het beleg van Hameln of Hamelen aan de Weser (7 November 1806–22 November 1806), de troepen van het
Franse keizerrijk veroverden deze vesting op het uit troepen van het koninkrijk Pruisen bestaande garnizoen.
23
Het tegenwoordige Dänhom, gelegen in de Strelasund tussen Rügen en stralsund
24
Louis-Nicolas d'Avout (1770 - 1823), ook Davoust genoemd, kreeg in 1808 de titel hertog van Auerstadt. In
de oorlog van het jaar daarop (1809) diende hij in campagnes die leidden tot de slag bij Eckmühl en
onderscheidde zich in de slag bij Wagram hetgeen hem de titel prins van Eckmühl opleverde. Tijdens de Franse
campagne in Rusland had Davout het bevel over het Eerste Legerkorps (70.000 man), met dat korps versloeg hij
de Russen in de Slag bij Mohilev wat hem de titel prins van Mohilef opleverde.
25
De tegenwoordige naam van deze rivier is Warnow
22

4

Engelsche vaartuigen werd hen door den Generaal Baron Baltus26, alstoen
Kommandant der Artillerie dezer armée in Duitschland de betrekking van
Adjudant bij zijn persoon, in zeer eervolle termen aangeboden, welke hij
aannam en zich dientegevolge naar Hamburg bij het hoofdkwartier begaf,
vanwaar hij in Maart 1812 met dien Generaal vertrok, om den veldtocht van
Rusland bij te wonen.
Honderd vijftig stukken kanon van het eerste korps, sterk twee en zeventig
duizend man, werden in den nacht van de 24 Junij aan den oever van de
Niemen27 in batterij gesteld, om door middel van drie pontonbruggen, den
overtogt der armée te bewerkstelligen. De eerste Luitenant Adjudant Gey werd
door zijnen Generaal voor den aanvang dezer operatie langs de boorden der
rivier gezonden, om de vijandelijke bewegingen gade te slaan. Vier dagen later
had hij bij Wilna veel te lijden van den ijskouden regen en hagel, die vele
Militairen en en tien duizend paarden doodde, dewijl hem door zijnen Generaal
opgedragen was, de Artillerie vaartuigen, die in de moerassen waren blijven
steken, te helpen vereenigen.
Bij den slag van Mohilof werd hij door zijnen chef naar den Maarschalk
Davoust gezonden, om dien Prins te informeren, dat de zware Veld-Artillerie,
weldra aandeel in het gevecht zoude kunnen nemen, als wanneer hem de
Maarschalk de positiën, door dezelve te bezetten, onder hevig vijandelijk
kanonvuur, in persoon, aanwees.
Den zeventienden Augustus bij den aanval op Smolensk werd de eerste luitenant
Gey, door zijnen Generaal gebezigd tot het in positie brengen van diverse
batterijen der eersten korps, onder het bereik van het kanon en geweervuur der
vesting, bij welke gelegenheid onder anderen de Hollandsche Luitenant der
Artillerie van Giffen28 naast hem gedood, en de Kolonel Bode29 door eenen
geweerkogel in de zijde gewond werd.
Zijnen dienst was hier den geheelen dag onder het felste kanon en musketvuur,
waarom zijn Generaal dan ook in het rapport, over dien dag gemaakt, zeide: “ Le
26

Basile Guy Marie Victor Baltus de Pouilly (2 januari 1766 - 13 januari 1845) artilleriecommandant van het
eerste korps der Grande Armée
27
Het oversteken van de rivier Niemen of Memel door Franse troepen op 24 juni 1812, destijds een grensrivier
tussen Rusland en Pruisen, maakte een eind aan de vrede van Tilsit die op 25 juni 1807 werd gesloten op een
vlot in de Memel tussen Frankrijk ener en Pruisen en Rusland anderzijds.
28
Hermannus van Giffen, geboren te Groningen 1786, artillerie officier, overleden Smolensk 17 augustus 1812.
Zijn eerste daadwerkelijke ervaring te velde lijkt Hermannus te hebben opgedaan in 1809. Hij is dan als 1ste
luitenant ingedeeld bij het regiment Artillerie te Voet, onder bevel van de Kolonel Bode. Bij het gevecht om
Smolensk, is deze jonge en veelbelovende artillerie officier ten gevolge van een vijandelijk schot dat hem het
lichaam doorboorde -gesneuveld voor de Poort van die stad,volgens overlevering onder het uitroepen van
“Courage cannoniers,vous êtes Hollandais!”.
29
David Esaias Bode (1772-1842) trad in het jaar 1791 in dienst als kadet bij de Artillerie en ging in 1800 als
Kapitein over bij de Rijdende Artillerie, Na de inlijving van Holland in het Fransche Keizerrijk, benoemd tot
Bevelhebber van het 9de Regement Fransche Artillerie maakte hij den veldtogt van Rusland mede, werd bij
Smolensk in de zijde gekwetst door eenen blikkendooskogel, welke tevens zijn paard onder hem doodde; doch
zag zich, tot loon van zijn dapper gedrag bij onderscheidene gelegenheden, bij Smolensk met het kruis van het
Legioen van Eer begiftigd. Op den terugtogt in Polen krijgsgevangen gemaakt, keerde hij in 1814 naar
Nederland terug.

5

Premier Lieutenant Gey a transmis avec beaucoup d’ activité en de bravoure
sous les feux de la place, les ordres de son Général”30.
Na de overwinning van Smolensk was hij de eenige officier, die aan het hoofd
van pontonniers en Voltigeurs31, tegen het vijandelijke tirailleurvuur, de
Dnieper32 overzwom, en zich meester maakte van het eerste vlot, waarmede
onze ligte infanterie dien stroom, onder protectie van ons kanon en geweervuur
overzette, om het slaan der bruggen te dekken.
Den negentienden had de zware Artillerie van het eerste korps, de hoogten regts
van Smolensk tegen de rivier bezet, het derde korps (Maréchal Ney33) en eene
divisie van het eerste (Generaal Gudin34), dezelve overgetrokken zijnde, wierden
door de Russen allerhardnekkigst tegengehouden, vooral uit oude
retranchementen35, tijdens Karel den XII36 daargesteld, en uit gecréneleerde37
huizen, waardoor het bloedig gevecht bij Valentina38 plaats had.
De eerste Luitenant adj Gey, na op verkenning derwaarts geweest te zijn, bragt
plotselijk39 in de linker vijandelijke flank eene batterij twaalfponders en
houwitsers, die op geweerschotsafstand, den vijand door kogels en kartetsvuur
spoedig de verschansingen deed verlaten, en het verder doortrekken onzer
troepen ten gevolge had.
Hij werd, na de verrigtingen dezer dagen, met eenige anderen van zijn wapen,
ter beloning tot bevordering in rang, aan Napoleon voorgedragen: doch eene
schrijffout, bij welke men hem stelde als Kapitein Aide de Camp 40, voor wien
men de rang van Kapitein vroeg, was oorzaak, dat hem die beloning miste,
terwijl deze vergissing in de drukte der steeds voorwaarts rukkende en dagelijks
vechtende armée niet hersteld werd.
Bij de veldslagen van Mosaisk41 op de 5den en 7den September, was de eerste
Luitenant Adjudant Gey in zijn functie van Adjudant, onafgebroken onder het
bereik van het vijandelijk vuur; de Hollandsche Kapitein der rijdende Artillerie

30

De eerste luitenant Gey, heeft onder vuur, op orders van zijn generaal veel activiteid en dapperheid getoond.
Pontonniers, bruggenleggers. Voltigeurs, z,g, lichte infanteristen die voor de linie uitzwermden om o.a. de
vijand te verkennen en de vijand te beletten hetzelfde te doen.
32
Dnjepr, grensrivier tussen Wit-Rusland en Oekraïne mondt via een lagune uit in de Zwarte Zee
33
Michel Ney, hertog van Elchingen, prins van de Moskwa, maarschalk van Frankrijk, le brave des braves
(10 januari 1769 - 7 december 1815 (gefusilleerd te Parijs).
34
Charles-Étienne César Gudin de La Sablonnière (13 februari 1768 - 22 augustus 1812) stierf op het slagveld
nadat hij werd getroffen door een kanonskogel tijdens de slag bij Valutino.
35
Een zelfstandig, veelal aarden verdedigingswerk.
36
Karel XII van Zweden begon in 1708 een aanval op Rusland. Karel raakte gewond en zijn afgemat leger werd
door de Russen bij Poltawa vernietigd (1709).
37
Van schietgaten voorziene huizen
38
Het huidige Valutino
39
Plotseling
40
Officier, toegevoegd als assistent van een hogere officier.
41
Nadat Franse troepen op 5 september de hoogten van Borodino hadden veroverd streden ze op 7 september bij
Mosaisk (een voorstadje van Moskou) om de toegang tot de Russische hoofdstad te verkrijgen.
31
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hoogerwaard42 werd door hetzelfde gedood, terwijl hij hem de order overbragt,
zijne batterij van Positie te doen veranderen.
Den elfden October werd hij door Napoleon op het Crimlin te Moskow, bij eene
plaats hebbende revue, benoemd tot Ridder van het Legioen van Eer en van het
Keizerrijk.
Gedurende den opvolgenden berugten aftogt werd hij dikwijls door den Prins
van Eckmull belast, met het doen ontspannen van alle soort van voertuigen die
niet tot de Artillerie behoorden, ten einde door dit middel de kanons opnieuw
van paarden te voorzien, die dagelijks, zoo door het vijandelijk vuur , als door
afmatting en gebrek aan voeder bezweken; dergelijke verschaffingen van
paarden moesten steeds met het grootste geweld geschieden, waarbij gewoonlijk
eene kompagnie Grenadiers tot zijne hulp gebezigd werd; zijne bijzondere
énergie was oorzaak dat men hem dagelijks dergelijke bezwaarlijke taken
opdroeg, tegen de uitvoering van welke, de Militairen daarbij behoorende,
zichzelf met bajonet en sabel zo lang mogelijk verzetteden.
Bij den overtogt van de Bérésina43 was zijn chef, de Generaal Baltus, door de
menigvuldige vermoeijenissen, ontberingen en de felste koude afgemat, zijne
redding alleenlijk verschuldigd aan den bijstand van den eersten Luitenant Gey,
terwijl zijn tweede adjudant en de overige personen tot zijn gevolg behoorende,
reeds bezweken en vermist waren; gedurende het overige gedeelte van dezen
aftogt, had hij het geluk met onverminderde ziels krachten ook die van zijn
lichaam te behouden, waardoor hij belangrijke diensten aan zijnen chef konde
bewijzen.
In het opvolgend jaar (1813) woonde hij ook weder in Duitschland de
hoofdveldslagen bij, van Lutzen44, Dresden45, en Culm46 waarbij hij ter
belooning ook weder vóór zijne beurt in anciënniteit, den rang van Kapitein
verkreeg.

42

Van hem lezen we “Hogerwaard, die in den slag aan de Moskowa (7 September 1812) sneuvelde. Een
verdienstelijke officier van het wapen der Nederlandsche rijdende artillerie die op een ver verwijderd slagveld
een' glorievollen dood vond”.
43
De terugtrekkende troepen van Napoleon moesten in november 1812 de Berezina, (een rivier in Wit-Rusland)
oversteken, de enige brug die er was werd door de Russen vernield. Op 24 november werd gestart met de
voorbereidingen tot het bouwen van een brug onder bevel van generaal Aubry op een plaats waar de rivier 20 m
breed en een diepte van circa twee meter had. De rechteroever was evenwel laag en drassig, waardoor de brug
aan die zijde een stuk langer moest worden. De dag daarop arriveerde generaal Jean-Baptiste Eblé met
vierhonderd merendeels Nederlandse pontonniers. In de ochtend van 26 november construeerden kapitein
George Diederich Benthien en zijn Nederlandse pontonniers in het ijskoude water het eerste van de 23
brugjukken. In deze uiterst moeilijke omstandigheden, waarbij velen aan onderkoeling bezweken, bouwden zij
een brug, lang 87 en breed 4 m, in hoogte variërend van 1 tot 3 m.
44
De Slag bij Lützen op 2 mei 1813 was een overwinning van de Franse strijdkrachten van Napoleon tegen
geallieerde Russisch-Pruisische strijdkrachten
45
De Slag bij Dresden (26-27 augustus 1813), een veldslag in de herfstcampagne van 1813, die tot de slag bij
Leipzig leidde, werd een grote Franse overwinning.
46
De Slag bij Culm of Kulm in Tsjechië werd gevochten op 30 augustus 1813. In deze slag werd alle winst die
Napoleon had behaald in de slag bij Dresden tenietgedaan.

7

Den derden dag der bataille van Leipzig47 werd hem door Napoleon de eer
aangedaan, in het voorbij rijden, na de approvisionering48, positie en bevinding
van twee batterijen gevraagd te worden, waarbij hij Kapitein Adjudant was.
In de avond van den achttienden October werd hij bij Leipzig door een
geweerkogel in de linker dij gewond, en aldus na eenige marschdagen in het
hospitaal te Erfurht overgebragt. Deze vesting door een Pruisisch armée-korps
geblokkeerd en gebombardeerd zijnde, werd hij op de Citadel door een granaat
geblesseerd, en nauwelijks van onder de puinhopen der instortende gebouwen
gered, vervolgens na zijn herstelling, door den Gouverneur Luitenant Generaal
Baron Dalton49 met het kommando der Artillerie in het fort Ciriaa-Burgt50 belast,
alwaar hij ten gevolge der vermoeijenissen in den jongstleden veldtogt geleden,
en die aan de vestingsdienst verbonden, zwaar ziek in het hospitaal overgebragt
werd; welke vesting men op den zesden Januarij 1814 bij een caputilatie aan de
Pruisische armée inruimde, terwijl de forten tot de maand mei daaraanvolgende,
in handen der Franschen bleven.
Hij geraakte aldus met de geblesseerde zieken in de macht der Pruissen en werd
met de Hollandersch die in staat van transport waren naar Nederland
gedirigeerd.
Te ’s Gravenhage aangekomen werd hij bij het op te richten korps Rijdende
Artillerie, als Kapitein der eerste Kompagnie ingedeeld.
Na de landing van Napoleon uit Elba in 1815 in den algemeenen oorlog tegen
Frankrijk was hij met zijne batterij bij de brigade ligte Kavallerie (Generaal van
Merle), en nam den zestienden Junij een belangrijk aandeel in den slag bij
Quatre Bras, als wanneer hij op den vijand vijf kanons heroverde die in eene
vijandelijke Kavalerie-charge op andere batterijen onzer armée genomen waren.
Bij onze concentrerende bewegingen, dekte hij met de ligte Kavalerie, den
zeventienden, den achterhoede van onzen armée, tot aan de opening van het
bosch van Soignies en was op de achttienden van den aanvang des
hoofdveldslags van Waterloo tot het einde van denzelven, in positie, ten gevolge
van welke verrigtingen hij de eenige Kapitein der Nederlandsche armée was die
door Z.M. met het kruis der Willemsorde 3e Klasse werd vereerd, terwijl hij aan
de verdere officieren en manschappen zijner kompagnie, een dertiental Ridder
Orden der 4e Klasse, werden uitgereikt.
Na de bataille werd hij bij het tweede korps Prins Frederik overgeplaatst, en
gebezigd bij de beschieting Leguesnoi en Valenciennes51, welke vestingen bij
caputilatie in onze macht vielen.
47

De Slag bij Leipzig of Volkerenslag, op 16 – 19 oktober 1813. Napoleon werd verslagen waarop de
geallieerden in het begin van 1814 Frankrijk binnenvielen en hem dwongen af te treden waarna hij in het
voorjaar verbannen werd naar Elba.
48
Bevoorrading.
49
Alexandre d'Alton, Frans generaal, (20 april 1776 - 20 maart 1859) commandant van de van oktober 1813 tot
april 1814 door de Pruisen geblokkeerde stad Erfurt.
50
Erfurt had 2 citadellen of forten, nl. Petersberg en Cyriaksburg.
51
Le Quesnoy en Valenciennes liggen beide in Frankrijk, juist over de Belgische grens.
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Sedert 1816 zich in de garnizoensplaatsen van ’s Hertogenbosch en Breda
bevindende ontstond bij hem weder het verlangen naar meerdere werkdadigheid
en trachtte bij het Leger in Indiën te worden overgeplaatst, hetgeen in 1820
voorviel, en waarna hem bij zijne aankomst op Java in October van dat jaar, het
bevel van de rijdende Artillerie werd opgedragen.
Toen in 1821 de hoogst belangrijke expeditie naar Palembang52 voorviel, welke
hij op zijn verzoek bijwoonde, bestormde hij op den zestienden Junij, aan het
hoofd eener Kompagnie Artillerie met de bajonet de batterij der Gombora53
tussen het kanonvuur, de schietgaten derzelve indringende, waarbij velen der
onzen omkwamen, en landde vervolgens ook weder het eerst aan de overzijde
ter vermeestering van de groote batterijen die insgelijks door bestorming werden
veroverd. Na de verwonding van den Luitenant Kolonel Riesz54 op de Gombora,
aanvaardde de Kapitein Gey het bevel over de gehele Artillerie dier expeditie en
werd bij zijne terugkomst te Batavia, ter belooning van het verrichte, tot Majoor
benoemd.
In December 1824, werd hij bestemd tot de bevelvoering der Artillerie eener
expeditie op Celebes55, en vertrok tot dat einde van Semarang, met vijf
officieren en tweehonderd vijftig man. Gedurende deze zijne overvaart naar
Macassar56, bevocht hij met dit detachement, op eene Arabische kustvaarder,
slechts met vier kanons gewapend, twee groote roovers vaartuigen; deed een van
hetzelve in de lucht springen, en maakte vele gevangenen.
In eene der belangrijkste expeditiën tegen de Bonizieren57 trof hem in het
gevecht te Singai een geweerkogel in den linker schouder, terwijl hij met de
ontscheepte troepen, den veel talrijker vijand overhoop wierp.
Tot de inneming van de hoofdsterkte van Bodjoua58 aan de kust en in de baai
van Boni gelegen, stelde hij den opperbevelhebber Generaal van Geen59, tegen
de bestaande opinie voor, het landingspunt aan den vijandelijke linker vleugel te
kiezen, en bood zich aan, voor de goede uitkomst verantwoordelijk te zijn, als
men hem het bevel der voorhoede opdroeg; wijl hij zich door eene verkenning
van zeer nabij de batterijen, met het voordeligste punt, tot bereiking van het
doel, had bekend gemaakt.
Na in den voornacht alle bombardeer-vaartuigen in hunne stellingen gebragt te
hebben, vertrok hij om één uur, gevolgd van de landingstroepen, en toen om
52

Dit was de tweede expeditie naar Palembang, de eerste in 1819 had niet het beoogde resultaat gebracht.
Gombora, riviereiland met verdedigingswerken op de plaats waar de Peladjoe rivier zich even beneden
Palembang met de Musa verenigt.
54
Carel Jan Riesz (1791–1856) was een Nederlands generaal die net als Gey zowel de Russische veldtocht als
Waterloo meemaakte, ze hebben elkaar ongetwijfeld goed gekend.,
55
Het huidige Sulawesi, in oppervlakte ca 6 keer groter dan Nederland
56
Macassar of Makassar, hoofdstad van Zuid Sulawesi met ca 2,5 miljoen inwoners, een antimakassar is een
kleedje dat rond 1900 op stoelen werd gelegd, om deze te beschermen tegen de makassarolie, die mannen
gebruikten om het haar te verzorgen.
57
Inwoners van het koninkrijk Boni op Zuid West Sulawesi, vaak geregeerd door een koningin.
58
Badjoua, Badjoa of Bojoe, plaats op de oostkust van Sulawesie
59
Josephus Jacobus baron van Geen (1775 - 1846) was een Nederlands generaal, Ridder en Officier in het
Legioen van Eer en Ridder en commandeur in de Militaire Willems-Orde.
53
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circa vijf uren, bij het aanbreken des dageraads, een algemeen kanonvuur over
onze geheele linie geopend werd, en een groote valsche aanval, op den
vijandelijke rechter vleugel geschiedde, wierp zich de Majoor Gey nabij den
klippigen oever in zee, om de vijandelijke linker redoute 60 te beklimmen, waarin
hij door onze brave61 Infanterie werd gevolgd, met den gewenschten uitslag, dat
alle batterijen, successievelijk, in den tijd van twee uren, door den bajonet in
onze magt waren.
Twee dagen later was hij, ofschoon ten tweede male gewond, bij de inneming en
verovering, der vorstelijke residentie Boni waarmede het doel dier expeditie aan
deze zijde van Celebes bereikt was.
Daarna besloot de Kommandeerende Generaal tot de vermeestering van Soupa,
tegen welke de Artillerie onder zijne directie volgens de getuigenis des
Opperbevelhebbers, steeds met de meeste orde en goed gevolg ageerde, hetgeen
dan ook krachtdadig medewerkte tot de inneming dezer hoofdpaats en tevens tot
de glorierijke beëindiging dezes veldtogts.
Na zijne terugkomst op Java, in de maand Augustus 1825, den opstand onder
Diepo Negoro aantreffende, werd hem door den Luitenant Generaal Baron de
Kock62 de bevelvoering over de Artillerie te velde, opgedragen; van deze was
het materieel even als dat op Celebes te zwaar en ongeschikt, om in de
binnenlanden te kunnen ageren.
Hij organiseerde daarom ook alhier, in weinig tijds, een berg Artillerie, die met
onze infanterie, de moeijelijkste landstreken kon bereiken; op voorstel van den
Generaal van Geen werd hij wegens vele belangrijke bewezen diensten, in de
Celebesche expeditie, benoemd tot Luitenant Kolonel, alvorens nog de
belooningen aan de overige Militairen van dien veldtocht werden toegekend.
Door langdurige en onafgebroken vermoeijenissen, tijdens dezen vijfjarigen
oorlog, in welken zoo vele duizenden der onzen door de uitwerking der heete
luchtstreken als door den vijandelijke wapenen sneefden, werd de Luitenant
Kolonel Gey, ofschoon reeds met het bevel over de Artillerie te velde belast,
ook nog als bevelhebber over onderscheidene mobiele Colonen gesteld, en miste
het hem niet ook in deze belangrijke betrekkingen, den vijand bij elke
ontmoeting nadrukkelijk te verslaan; eindelijk werd hij in achttien honderd
negen en twintig, tengevolge van zoo vele dagelijksch voorvallende gevechten,
als door eene groote menigte van geforceerde marschen, in den brandende
zonneschijn als slagregens des west moessons, en het menigvuldige
bivouakkeren, door eene leverziekte zoodanig aangetast, dat hij op herhaalde
aanradingen van geneeskundigen, tot zijn leedwezen, een verzoek om verlof
naar Europa moest indienen, hetgeen hem geweigerd werd, met de eervolle
termen, dat hij alsnog niet gemist kon worden, tengevolge van welke
teleurstelling hij zich wegens de steeds toenemende ziekelijke ligchaams
60

Eenvoudige schans, omringd door een aarden wal, als buitenwerk van een versterking of deel van een linie.
Bedoeld wordt “dappere”.
62
Hendrik Merkus baron de Kock, (1779 –1845) was een Nederlands luitenant-generaal, onder meer gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië en commandant van het Nederlands Indisch Leger.
61
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gesteldheid genoodzaakt vond, het pensioen, als Luitenant Kolonel aan te
vragen; ofschoon hij reeds vier jaren in dezen rang te velde had gediend, en
deswegen hij op een billijker belooning aanspraak had, wegens de menigvuldige
en belangrijke diensten ook in deze gewesten den Koning en den Staat bewezen.
In Nederland terugkomende, moest hij het verdriet ondervinden, van het hem
toegelegd pensioen, wegens gebrekkige administratie der Indische verhoogde
Militairen fondsen, met twee vijfden verminderd te zien.
In achttien honderd dertig, de onlusten in de zuidelijke provinciën uitbrekende,
omgorde hij te Brussel, den zeven en twintigsten Augustus nogtans, weder
vrijwillig het zwaard en stelde zich met goedkeuring der daar aanwezige
Generaals Bijlandt63, Wauthier64 en Aberson65, aan het hoofd van een honderdtal
weldenkende ingezetenen, te paard, ter wering der kwaadwilligen.
In dezen hagchelijken staat van zaken gelukte het hem verscheidene dagen de
zamenscholingen te verstrooijen, en de muitelingen door zijne Kavaleriecharges overhoop te werpen, dáár waar dezen, plunderingen, brand en moord
wilden aanrigten; in deze gevaarlijke ogenblikken, was hij meermalen in het
geval, onder den voet te geraken en door de oproerlingen omgebragt te worden,
terwijl hij alleenlijk door sabelhouwen en steken de hem aangrijpenden kon
afweren.
Eene dergelijke charge werd destijds door hem alsmede met succes volvoerd op
diegenen, welke in het park te Brussel op onze Grenadiers en Jagers voor het
Koninklijk Paleis geschaard, geweerschoten losten; bij de aankomst van Z.K.H.
den Prins van Oranje, tijdens deze oproerigheden, bood de Luitenant Kolonel
Gey ook hier weder zijne verdere diensten aan, en vertoonde hij zich tevens op
eene onverschrokken wijze in zijn Militair uniform, in de volkrijkste straten van
Brussel, alwaar hij wegens zijn moedig gehouden gedrag, door de geringe
volksklasse zelve, geëerbiedigd werd.
Hij ontmoette bij die gelegenheid, bij den Place Royale de Heeren
D’Hoogervorst66 en van der Meeren67, welke hem het gevaarvolle zijner
bevinding te kennen gaven; waarop hij hen ten antwoord gaf: , Je passerai mon
épée à traverse du corps de celui qui oserait porte la main sur moi!68”
63

Willem Frederik graaf van Bylandt (1771 –1855) was een officier in het Nederlandse leger, ridder en officier
in de Militaire Willems-Orde. Hij commandeerde de Brigade van Bylandt tijdens de slagen bij Quatre-Bras en
Waterloo, bij Waterloo raakte hij gewond en moest hij het slagveld verlaten. In het Museum Korps Rijdende
Artillerie ligt een door hem bijgehouden dagboekje.
64
Generaal baron François-Xavier de Wautier (1777 - 1872), Hij was ook na 1830 nog trouw aan Oranje. Als
officier, stelde hij zich oktober 1830, na een eervol ontslag uit het Nederlandse leger, ter beschikking van de
Belgische voorlopige regering en kreeg hij het commando opgedragen over het Leger van Vlaanderen, in welke
hoedanigheid hij het Belgische grondgebied verdedigde in de Tiendaagse Veldtocht.
65
Frederik Nicolaas Lucretius Aberson (1779 - 1859) was een Nederlands generaal, ridder en officier in de
Militaire Willems-Orde.
66
Baron d’Hoogervorst, lid van het voorlopig bewind en opperbevelhebber van de gewapende burgerwacht, ca
4000 man.
67
Van deze graaf heb ik op dit moment niet meer informatie.
68
Vrij vertaald “Ik steek mijn sabel (degen) door het lichaam van iemand die de hand tegen mij durft op te
heffen”.
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In Augustus 1831, zich bij den opmarcheerende armée voegende, 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 twaalfde dier maand het bevel der
voorhoede opdroeg, nadat hij in den namiddag te voren, eene verkenning op den
vijand gedaan, derzelve sterkte en positie naauwkeurig onderzocht en op circa
vier duizend man bevonden had.
Na de vermeestering der aanhoogten bij St. Joris Winga69 vervolgde de
Luitenant Kolonel Gey deze voordelen met eene halve batterij Rijdende
Artillerie ( 1 luitenant van der Oudermeulen70) en twee escadrons71 Lanciers72
(majoor de Bellefroid73) ; na alle carrés74 onder bevel van Niellon75 uit elkander
geschoten, en vervolgens bij eene Kavalerie-Charge, vier Officieren en ruim
honderd krijgsgevangenen gemaakt te hebben, rukte hij door den verstrooiden
vijand in draf voort tot in de vlakte onder het bereik van het kanon te Leuven,
alwaar hij de escadrons Lanciers geheel in tirailleur-linie 76 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 kavallerie was doch werd telkens op
kartets77 afstand, met het verlies van volk teruggeschoten. De hoop dat hem
weldra een paar bataillons Infanterie mochten rejoigneren, 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 Leopold78 met zijn gevolg te bereiken en gevangen te nemen;
doch het overige gedeelte der eerste divisie niet opdagende en het kanonvuur
achter hem, de nabijheid eener vijandelijke magt te kennen gevende, besloot hij
met zijn onderhebbenden derwaarts te trekken.
Inmiddels vertoonden zich eene menigte der uit elkander geschotene
Infanteristen van Niellon op de aanhoogten reeds achter hem, en vereenigden
zich oogenschijnlijk met het voornemen de onze te willen aanvallen.

69

St. Joris ter Winge, een dorp tussen Hasselt en Leuven vernoemd naar de Winge een zijtak van de Demer.
Uit het volkstellingregister 1829 te Breda, Eduard van der Oudermeulen, 28 jaar, 1e luitenant Rijdende
Artillerie. Een geschilderd portret van hem hangt in het Museum Korps Rijdende Artillerie.
71
Eskadron, een kleine tactische eenheid bij de cavalerie.
72
Met lansen gewapende ruiters.
73
Jhr. Joannes Baptista Burchardus de Bellefroid, (1790 - 1876) was een Nederlands generaal-majoor en
gouverneur der Residentie. Onder andere Commandeur in het Legioen van Eer.
74
Carré, door infanterie gevormd vierkant om zich tegen cavalerie te kunnen beschermen, echter kwetsbaar voor
artillerie
75
Charles Niellon (1795 - 1871) was een Frans generaal die deelnam aan o.a. de Tiendaagse Veldtocht. Hij
creëerde een Belgisch vrijkorps onder de naam: "Les Chasseurs Niellon" (De jagers van Niellon)
76
Kenmerk van de tiraillerende militairen is hun gespreide gevechtsopstelling, dus niet in gesloten formaties.
77
geschutprojectiel voor de bestrijding van levende doelen op korte afstand; bestaat uit een metalen bus gevuld
met kogels of schroot, welke inhoud zich na het verlaten van de loop kegelvormig verspreidt.
78
Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha (1790 –1865), prins van Saksen-CoburgSaalfeld, hertog van Saksen, was van 1831 tot aan zijn dood de eerste Koning der Belgen.
70
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De Luitenant Kolonel Gey had intusschen eenen Officier (Luitenant
Koetsleben79) 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
in te rukken; omdat hij de aankomst der voorhoede van onze tweede divisie
(Hertog van Saxen Weimar80) reeds aan de andere zijde dezer stad op de hoogten
bespeurde.
Na den Luitenant Koetsleben werden vervolgens twee gediende Onderofficieren
met dezelfde missie afgezonden, van welke echter geen dier drie gedetacheerden
terugkeerden, omdat de verstrooide Infanteristen van het korps Niellon, thans
over eene tusschenruimte van drie vierde uurs afstands, als tirailleurs agerende,
den Luitenant Koetsleben reeds gekwetst en de twee Wachtmeesters het
wederkeeren belet hadden; de Luitenant Kolonel Gey zich thans sedert circa
anderhalf uur zonder berigt of ondersteuning van de eerste divisie bevindende,
het vijandelijk kanonvuur en dat der onzen sterk geëngageerd hoorende, besloot
als nu terug te keeren om den vijand in den rug te vallen, die de onzen tegen
hielden.
Om echter zijne retraite81 te dekken, en door het hem observerende Belgische
Regiment Kavallerie tijdens deze zijne bewegingen niet aangevallen te worden,
deed hij met de escadrons Lanciers 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
Lanciers, zijne rijdende Artillerie, waarna de vijandelijke Kavalerie de onzen in
gestrekte galop, doch tevergeefs, tot over de hoogten nazetteden; onze rijdende
Artillerie en Lanciers bleven nu circa een half uur in draf, tot dat 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 enige kartets-schoten, de Belgische
Artillerie en Infanterie weldra een haastigen aftogt naar den straatweg van
Thienen op Leuven nemen.
Te dezer tijd bragt de Kolonel van Stirum82, adjudant van den Prins van Oranje,
ten gevolge der bij Z.K.H. aangekomen parlementair, de order tot staking van
het vuur.
79

Ook wel als Kutsleben geschreven.
Karel Bernhard van Saksen Weimar (1792 - 1862), was een Duits generaal in Nederlandse dienst. Bij het
uitbreken der onlusten in België werd hij benoemd tot commandant van de tweede divisie.
81
terugtocht
82
Otto Jan Herbert Graaf van Limburg Stirum (1789 – 1851) , in 1813 benoemd tot adjudant van zijn vader, die
deel uitmaakt van het driemanschap dat het voorlopige bewind over Nederland voerde en adjudant van de Prins
van Oranje, een functie die hij 25 jaar vervulde. Op 16 juni 1815, bij Quatre Bras gewond door twee
sabelhouwen op het hoofd en een steek door de linkerhand. Tijdens de tiendaagse veldtocht van 1830 begeleidt
hij zijne majesteit te velde en trekt gezamenlijk met hem Brussel binnen.
80
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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 als nu door enige schrootschoten weldra tot
de vlugt genoodzaakt en in draf vervolgd, tot dat onze halve batterij en de
escadrons Lanciers, aan welker hoofd altijd de Luitenant Kolonel Gey, ten
tweede male den top des Pellenbergs bereikende, aldaar positie namen.
De derde divisie Generaal Meier83, was nu ook weldra aldaar aangekomen, en
had dwars over den groote weg van Thienen, circa zeven honderd passen van
Leuven stand genomen, na den vijand door kanon en geweervuur binnen de stad
gedreven te hebben.
Gedurende de aangegane onderhandelingen, werden de Nederlandsche troepen,
om, en bij Leuven, gelast eenige rust te nemen; de Infanterie der derde divisie,
stelde deswege de geweren in rotten84, de zware en ligte Kavalerie stegen af, en
de Artilleristen zetteden zich bij hunne stukken.
Van de eerste divisie, bevindt zich de tweede brigade, enigzins achterwaarts, en
de eerste brigade meer verwijderd, met den rechter vleugel tegen den straatweg
naar Diest.
De tweede divisie zag men aan de andere zijde der stad op de hoogten en
derzelver helling, in eene dergelijke rustende houding, toen plotseling een hevig
vijandelijk tirailleur-vuur tegenover onze linkerflank ontstond, hetwelk door
eene allerhevigste kanonnade uit een 40 tal vuurmonden zwaar geschut, achter
verschansingen gesteld, gevolgd werd, deze onverwachte verradelijke
losbrandingen, tijdens de onderhandelingen, doodde en verwondde velen der
onzen, terwijl een ieder de wapenen greep, en onze veld Artillerie zich in de
vlakte tegenover het vijandelijk kanon, door borstweringen gedekt, in batterij
stelde, en nu tegen deze, met de meeste bedaardheid, een zoowel gedirigeerd
kanonvuur opende, en het vijandelijke met zooveel nadruk beantwoorddende,
dat de ervarenste zulks met verwondering en onder toejuiching aanzagen.
Tijdens deze wederzijdsche beschieting bespeurde men intusschen aan de
Leuvensche Barrière op den weg van Thienen, eene massa Kavalerie, die eene
charge op de onzen schenen te willen doen, hetgeen hun nogtans, door den
Luitenant Kolonel Gey bemerkt zijnde, door eenige welgerigte kogels en
granaatschoten belet werd; waarna het vijandelijk vuur gestaakt zijnde, dat der
onzen vervolgens eindigde, nadat door een Belgische Parlementaire opnieuw om
de ophouding van hetzelve was verzocht geworden.
Dienvolgenden dag, dertienden Augustus werden de onderhandelingen met
Frankrijks en Engelands afgezanten voortgezet, en vernam men de aankomst
van een gedeelte der Fransche armée in de nabijheid van Leuven.
83

Jhr. Adriaan Frans Meijer, (1768 - 1845) was een Nederlandse legerofficier. Zijn overgrootvader was aan het
einde van de 17de eeuw in Nederland gekomen met een Zwitsers regiment dat werd ingehuurd door de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen in 1831 voerde Meijer
de derde divisie aan
84
Drie of vier geweren, die met de kolven op de grond staan en met de bajonetten tegen elkander steunen.
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De Nederlandsche zegenvierende troepen, keerden de veertienden Augustus in
kleine dagmarschen naar Noord-Brabant terug, en vele Militairen van alle
rangen ontvingen kort daarna bewijzen van ’s Konings gunst, door bevordering
in rang of ereteekens; de Luitenant Kolonel Gey werd benoemd tot Kolonel
Titulair en Ridder der Nederlandsche Leeuw Orde.
Gedurende het jaar achttienhonderd een en dertig en een gedeelte van achttien
honderd twee en dertig, bleef hij in zijne dienst, bij den staf der eerste divisie
volhouden, maar moest tot zijn leedwezen deze uiteindelijk vaarwel zeggen, uit
hoofde hem, bij zijn reeds tot drie vijfden verminderd Indisch pensioen, geene
toelagen werden verstrekt, en hij de onkosten aan den active Militairen dienst
verbonden niet langer kon blijven bestrijden; hij stak alzoo ten tweede male het
krijgsmans zwaard in de schede, met het vaste voornemen, dit, echter bij
onverhoopten nood voor Koning en Vaderland telkens weder te omgorden, en
zijnen zonen tot dien heiligen pligt op te leiden.
De navolgende dienststaat toont de namen en datums zijner bijgewoonde
Krijgsbedrijven en bekomen wonden aan.
Hoofdveldslagen.
1812
1813
1815

Smolensk, Mosaisk, vijftienden en zentienden September
Lutzen, Dresden, Culm, Leipzig, zestienden en acttienden October
Quatre-Bras, Waterloo,
Gevechten.

1812

Witepsch, Mohilef, Malojaroslawitz85,
Berésina, Wilna88, Kowno89.

Wiasma86,

Krasnoe87,

85

Op 19 oktober 1812 verlieten de Fransen Moskou, op 25 oktober vond de slag bij Maloi Jaroslavets plaats,
tussen de Russen onder maarschalk Kutuzov en de Fransen onder Eugène de Beauharnais, Napoleon's stiefzoon.
De uitkomst van deze slag dwong Napoleon dezelfde route te nemen als de heenweg, hetgeen hij had willen
voorkomen omdat deze weg door verbrandde en geplunderde gebieden voerde.
86
De slag bij Wiasma vond plaats op 2 november. De Russen onder Miloradovitch hadden 100 kannonnen,
terwijl de Fransen onder Ney, Davout, en enige gewonde generaals er slecht 40 hadden. Deze dag koste de
Fransen 1500 tot 1800 doden en gewonden van de oudste en beste soldaten, de Russen verloren het dubbele
aantal, maar zij konden hun verliezen aanvullen en de gewonden verzorgen terwijl die van de Fransen stierven
door kou en wraakzuchtige boeren.
87
De slag bij Krasnoi (15 to 18 november 1812) was een serie van schermutselingen in de laatste fase van de
Franse terugtocht. Napoleon’s doel was zijn verstrooide troepen te verzamelen, het resultaat was desastreus voor
de Fransen, zeer veel verstrooiden werden krijgsgevangen gemaakt en de Grande Armée verloor veel van haar
artillerie en baggagetrein.
88
Op 7 december bereikte het restant van de Grande Armée, nog steeds achtervolgd door Kozakken, het voor
oorlogsgeweld gespaarde Wilna of Vilnius, de hoofdstad van Litauen. Soldaten dagboeken en in 2002
aangetroffen massagraven met Franse soldaten tonen aan dat hier vele duizenden stierven in de straten en
overvolle hospitelen.
89
Op 13 december bereiken de resten van het Franse leger of Grande Armée Kovno aan de Nieman rivier
waar op 24 juni 1812 Rusland binnen vielen. De rivier is nu bevroren en kan door mensen en
voertuigen overgestoken worden.
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1821
1825
1826

1827
1830
1831
1825

Eiland Sumatra, Gombora90, Palembangs groote batterijen,
Verovering der hoofdstad Palembang.
Op Celebes, Bonthain91, Boele Comba92, Signai, Badjoua, Boni,
Soupa.
Pisangang93, negentienden Januarij; Pleret94, zeventienden April;
Kraton – Pleret95 negenden Junij; Berg Para96, achten twintigsten
Junij; Amblon97, zevenden Julij; Boedjelalie98, eersten September;
Java Vorstenlanden99, zes en twintigsten September; benevens eene
menigte van minder belang.
Jenoe100, dertiende Mei; Kalitan101 vijfden April.
Bij gelegenheid des opstands in België (te Brussel)
St. Joris Winga en Leuven
Gevechten ter zee.
Vijf en twintigsten Januarij, bevechting van twee ZeerooversSchepen en een derzelve veroverd, in den Indischen Archipel.
Belegeringen.

1806
1808
1813
1815
1825

Van
,,
,,
,,
,,

Hameln.
Straalsundt.
Erfurth.
Lesquesnoy en Valenciennes.
Soupa (Celebes).
Bekomene Wonden.

Bij Leipzig, achttienden October achttien honderd dertien, een geweerkogel in
de linkerdij; Citadel te Erfurth, drie en twintigsten November achttienhonderd
90

Klein eiland in de rivier van Palembang als vesting ingericht werd op 24 juni 1821 stormenderhand veroverd.
Een gebied aan de zuid kust van Celebes (Sulawesi).
92
De zuidelijkste landtong van Celebes (Sulawesi) bevatte o.a. het gouvernement van Makassar met daarin de
landschappen Bonthain en Boelecomba volgens een beschrijving uit 1853. Tijdens de expeditie van 1825 werden
al de hier gelegen versterkingen door de Nederlanders onder van Geen genomen.
93
Pisangan is een plaats in de provincie Bantam, in het westen van het eiland Java. Rond 1825 werden er op Java
grote opstanden onder leiding van de inheemse nationalistische leider Diponegoro door de Nederlanders
bestreden.
94
Pleret, nu Plered op West Java werd aangevallen door de Nederlandse troepen onder generaal van Geen tijdens
de Java oorlog (1825-1830), na deze oorlog raakte de stad in verval en er rest nu nog slechts een ruine.
95
Tijdens de veldtocht van 1826 werd het kraton (een Javaans paleis en zijn hofhouding) van Pleret, een oud
kasteel met muren van 20 voet hoog en een uur in omvang, door de onzen stormenderhand veroverd, waarna
Dipo Negoro zich genoodzaakt zag zich voorlopig terug te trekken.
96
Over Berg Para geen verdere informatie gevonden.
97
Geen verdere informatie over Amblon gevonden.
98
Boedjelalie of Bojoelalie, tegenwoordig Boyolali, plaats in het oostelijk deel van midden Java.
99
De vorstenlanden waren in Nederlands-Indië vier na de kolonisatie overgebleven inheemse rijken.
100
Jenoe dessa nabij Yogyakarta of Djokjakarta op midden Java.
101
Kalitan een door Hollanders versterkte dessa op midden Java die door opstandelingen bestormd werd.
91
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dertien, bij het springen eener granaat, eene vleeschwond in de regter dij; Te
Signai (Celebes) zestienden Maart achttien honderd vijf en twintig, eenen
geweerkogel in den linker Schouder;
Badjoua (Celebes) zeven en twintigsten Maart achttien honderd vijf en twintig
eene lanssteek in het regter been.
Hiermede eindigt deze korte levensschets van den Kolonel Gey van Pittius, die
al zijne bevorderingen en eeretekenen op het slagveld, en niet één derzelve door
anciënniteit verkregen heeft, en in zijne steeds buitengewone werkdadige
Militaire loopbaan, ongeacht vier bekomene verwondingen en vele zware
ziekten, ten gevolge der hevigste vermoeijenissen en bivouakken, in de koudste
zowel als verbrandende luchtstreken ondergaan, gedurende zijne twee en dertig
jarige Militaire loopbaan, waarvan twintig jaren te velde, tijdens welke hij tien
Hoofd-veldslagen, vijf en twintig voorname gevechten, een overgrooter aantal
van minderen rang, en zes belegeringen bijgewoond hebbende, niet ophield zijn
Vaderland eervol te dienen, zolang zich voor hem de gelegenheid opdeed.
Einde van deze transcriptie.
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04 - Portret A.R.W. Gey van Pittius,

05 - MWO, bron Delpher

De Leydse courant van 24-juli-1815

Utrechtsch provinciaal en stedelĳk dagblad :
algemeen advertentie-blad 22-06-1865
50 jaar na de slag

06 - Overlijdensadvertenties, bron Delpher

Uit de Opregte Haarlemsche Courant 15-maart-1865

Uit de Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor
Nederlandsch-Indie 10-mei-1865

Uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant
14-maart 1865.

07 – Sabel en schede

08 - Sabel detail

09 - Sabel kling

10 - Schede

11 - Quatre-Bras

Kapitein A.R.W. Geij van Pittius voert de manschappen van zijn batterij Rijdende
Artillerie aan in een tegenaanval op Franse lansiers een dag na de slag bij Quatre-Bras,
Prent van J. Hoynck van Papendrecht, gedateerd 1893. Kapitein Gey voorkwam met deze
opmerkelijke actie dat de stukken van zijn batterij door de Fransen als krijgsbuit werden
weggevoerd.

12 - Factuur Sabel voorzijde

13 - Factuur Sabel achterzijde

