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VOORWOORD.

De Geschiedenis van het regiment rijdende artillerie is

zamengenteld met hetzelfde doel, dat beoogd werd met de

uitgave van de geschiedenis van het eerst opgerigte regi

ment hollandsche hussaren: namelijk om mede te werken

tot het zamenstellen van beschrijvingen van de lotgevallen

der onderscheidene regimenten van het nederlandsche leger.

Omdat het bedoeld regiment hussaren geen deel meer

uitmaakte van het nederlandsche leger, kon zijne geschie

denis, hoe roemvol die ook ware, niet zooveel nut stich

ten, als men in andere landen vermeent, dat door de

geschiedenissen van bestaande regimenten kan worden ver

kregen — eene meening waaraan men de uitgave van

zoovele geschiedenissen van bestaande fransche, engelsche

en pruissische regimenten verschuldigd is.

Met het voornemen om ook eenmaal de geschiedenis

van een der bestaande regimenten van het nederlandsche le

ger uit te geven , werden reeds bij de zamenstclling van de

geschiedenis van het regiment hussaren, vele aanteekenin
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yen verzameld, tot het beschrijven van de lotgevallen van

de nederlandsche rijdende artillerie.

Dat korps heeft het voorregt, even als vele thans

nog beslaande regimenten van vreemde legers, herinncrin-

gen te bezitten van krijgsverriglingen uit vroegeren tijd.

Zijne geschiedenis kon dus, meer dan eenigc andere,

dienstbaar worden aan de nederlandsche krijgsgeschiede-

nis, en hetgeen vooral in aanmerking kwam, zij zou, bij

het verhaal van de krijgsvcrrigtingen van een der belang

rijkste tijdvakken uit de krijgsgeschicdenis , doen kennen

op welke wijze, de roem van de nederlandsche artillerie,

in een vreemd leger gedurende dat lijdvak, is gehand

haafd geworden.

Dat zulks is geschied, is hel wapen voor een groot

gedeelte verschuldigd aan de batterijen die, gedurende

dat tijdvak, zijn te velde geweest, en het is om die re

den, dat men heeft vermeend ook in deze geschiedenis de

aandacht te moeten vestigen op de verrigtingen van de

voetartillerie, daar waar zich de gelegenheid opdeed van

fiaar melding te maken, als zij met de rijdende artillerie

bij hetzelfde legerkorps was ingedeeld.

Hetgeen daaromtrent in deze geschiedenis zal worden

gelezen is evenwel, even a/s hetgeen is vermeld met betrek

king tot de onderscheidene batterijen veldartillerie , welke

in de jaren 1850 en 1851 tot het leger te velde behoor

den , zeer weinig van hetgeen te vermelden zou zijn ,

en wat men hoopt dat eenmaal door de uitgave van de

geschiedenissen der andere gedeelten van het wapen der
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artillerie, meer algemeen zal worden bekend gemaakt.

Behalve dat, zooals mm vertrouwde, de geschiedenis

van het regiment rijdende artillerie zou kunnen dienstig

zijn tot het doen verlevendigen van eenige belangstelling

in de geschiedverhalen der lotgevallen van de onderschei-

dene regimenten, vermeende men dat zij nog zou kunnen

leveren eene nieuwe bijdrage voor de geschiedenis van

het wapen der nederlandsche artillerie aan hem, die een'

maal de zamenstelling van zulk een belangrijk werk zal

op zich nemen.

Hoe belangrijk zulk een werk zou kunnen worden,

vertrouwt men dat algemeen zal worden beseft.

Van den vroegsten tijd vermaard, is aan de neder'

landsche artillerie, door den vooruitgang in zoo vele za

ken haar materieel betreffende , en door de vcrrigtln-

gen van haar personeel, ook in latere tijden door den

vreemden hulde gebragt, en door hem gewezen op het nut

dat cene geschiedenis van de nederlandsche artillerie zou

kunnen stichten ').

Tot zulk eene geschiedenis heeft men vroeger reeds

eene bijdrage j-) geleverd, en men hoopt dat ook deze

*) AUyemeine 3Iilitür Zeilung, Februarij 1850, no. 22 blat 175, 176,

waarin men leest:

-eincr Artillerie (Nedcrlandsche) die ihreg Historikers noch wartet, die abcr

fiir die Kultur der Waffc verhaltnisz miiszig mchr gewirkt und geschafft hat,

als die Artillerie von groszerer Stnaten Europns"

o Um so mchr is est zu bedauern dasz sich noch keine Fcdcr gcfunden hat

die fur das niederlandische Artilleriekorps ein Werk verfaszt, wie es z. B. das

Preuszische in den schriften VON MAUNOWSKY, BOMN und ScHÖNINS besiszt."

^-) Bijdrage voor de Geschiedenis van het Nederlandsehe artilleriekorps ,

door den le luitenant ingenieur TAN SYPESTKIJN. Breda, bij BKOESE en

Comp. 1849.
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arbeid daartoe eenmaal als cene bijdrage zal kunnen

worden aangemerkt.

Zonder medewerking van velen, die tegenwoordig zijn

geweest bij de krijgsverrigtingcn van de jaren 1850 en

1831 vooral, maar ook bij die van vroegeren tijd, zou

het niet mogelijk zijn geiveest dien arbeid te voltooijen.

Wat de geschiedenis van het regiment rijdende artillerie

geworden is, dat is men verschuldigd aan de welwillen-

heid waarmede aan het verzoek van den schrijver, door

allen tot wien hij zich wetidde tot het verkrijgen van in

lichtingen, op eene zeer verptigtende wijze is voldaan.

Zulke medewerking wordt erkentelijk herdacht vooral,

als men, tot het beschrijven van de geschiedenis van een

tijdvak dat nog zoo velen voor den geest staat, de waar

heid weiischt te doen kennen, welke zonder die medewer

king niet te vinden zou zijn.

'• nrjivrnhngo .

l Maart 1852.
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Wanneer men in aanmerking neemt, de groote vorderin-

o.en welke in het begin van de 18de eeuw reeds in de

kunst van oorlogvoeren zijn gemaakt geworden , de meerdere

beweegbaarheid welke aan de legers gegeven werd , dan zal

men begrijpen waarom men bedacht werd op middelen, om

de artillerie, welke te velde werd gebruikt, zoodanig in te

rioHen clat zij in staat was de bewegingen van de andere

gedeelten des legers te volgen.

Het materieel dat vroeger te velde werd gebruikt, was

te zwaar ; daardoor konden de bewegingen die de artillerie

moest uitvoeren , niettegenstaande het groot aantal man

schappen en paarden dat daartoe nood ig was , niet spoedig

genoeg worden bewerkstelligd.



Zij bewees daardoor niet alleen niet die diensten, welke

men van haar zou hebben kunnen verwachten , maar bij

ongunstige uitkomst van het gevecht , werd zij veelal

onverdedigd overgelaten aan de vijandelijke aanvallen en

viel daardoor in 's vijands handen.

De noodzakelijkheid , om de artillerie te velde op eene

geheel andere wijze dan zulks vroeger plaats had in te rigten ,

bleek voornamelijk, toen aan eene russische kavallerie, die

artillerie met zich voerde , het hoofd moest worden geboden ,

zoo als dit het geval was in den zevenjarigen oorlog.

Frederik de Groote , overtuigd dat de kracht der kaval

lerie vooral was gelegen in den aanval in massa , en dat die

kavallerie daardoor ook dikwijls zou zijn blootgesteld aan

het infanterie- en artillerie-vuur van hare tegenpartij , zocht

naar middelen tot bescherming van de kavallerie. Die

vond hij in eene rijdende artillerie, die de kavallerie altijd

volgde en daarenboven den aanval voorbereiden en onder

steunen kon. Het was deze vorst, die het eerst op eene

stelselmatige wijze eene afscheiding maakte tuschen het ge

schut dat te velde , en dat hetwelk tot belegering van ves

tingen zou worden gebruikt, en die de oprigting van een

korps rijdende artillerie beval , hetgeen geschiedde bij een

besluit dat hij nam , in de legerplaats van Reichhennersdorf ,

alwaar hij zich van den 27"en Mei tot den 29"en Junij

J 7 59 ophield.

Daarbij werd bepaald . dat de pruisssiche rijdende artil

lerie bestaan zou uit eene brigade van 10 kanons- a 6 ®.

In datzelfde jaar moet ook door prins Hendrik van

Pruissen , rijdende artillerie te velde zijn gebruikt geworden.

Hoewel het schijnt dat de Russen het eerst het denkbeeld

hebben gehad, van het zamenstellen vaneene artillerie, die

in staat was de kavallerie te volgen , welke artillerie dan

x



ook in ^en zevenjarigen oorlog sommige kavallerie-regi-

meoten volgde , mag men evenwel aannemen , dat men de

invoering van de rijdende artillerie bij de onderscheidene

legers , verschuldigd is aan Frederik den Groote.

Men heeft de uitvinding der rijdende artillerie aan de

Pruissen betwist, omdat vroeger bij de artillerie van andere

legers ook nu en dan de bedienings-manschappen van ligte

stukken bereden zijn geweest , maar dit vermeent men dat

ten onregte is geschied.

Het geldt hier de invoering van eene blijvende instel

ling , van een stelselmatig zamengesteld korps rijdende ar

tillerie, dat voortdurend, zoowel op voet van vrede als op

voet van oorlog , een deel van het leger bleef uitmaken.

De uitvoering van dit denkbeeld is men aan de Pruissen

verschuldigd. 1)

Het voorbeeld der Pruissen werd daarna opgevolgd door

de Oostenrijkers (waar de kanonniers niet bereden maar

op de affuiten gezeten waren) , Franschen (op voorstel van

Mirabeau) , Hessen , Hanoveranen , Wurtembergers , Deenen ,

Zweden en welligt meer andere volken; zij rigtten, hoewel

zeer verschillend in zwaarte van geschut , zamenstelling ,

enz. korpsen rijdende artillerie op.

In de republiek der Vereenigde-Nederlanden is men

eerst in het jaar 1793 tot het oprigten van de rijdende

artillerie overgegaan.

Daartoe deed de stadhouder, prins Willem V , bij zijnen

brief van den 9den Januarij 1793 , aan den Raad van Sta

ten het voorstel. 2)

1) Men zie hierover : Rocquancourt , Cours d'art et d'histoire mi

litaire. Bruxelles, 1836. I. pag. 328; Mauvilla, Tactiqiee Prussienne.

pag. 157; Sckarnhorst , Handbuch der Artillerie. IL Seit. 508, enz.

2) Hoewel niet bepaaldelijk daarmede de rijdende artillerie was



In dien brief schreef hij : „ En wijl thans de manier van

oorlogen is veranderd , en dat meest alle mogendheden zich

voorzien hebben van eene rijdende artillerie , zoo oordeel ik

van eene onvermijdelijke noodzakelijkheid , dat zulks ook bij

de armée van den Staat geschiede , en ik zoude daarom

voorslaan , twee brigaden rijdende artillerie op te rigten."

Dat voorstel, dat behalve tot het oprigten van die twee

brigaden , ook betrekking had tot vermeerdering van het

wapen der artillerie , werd én door den Raad van State ,

én door de Staten-Generaal goedgekeurd ; zoodat reeds

bij de resolutie van H. 'H. M. van den 21"en Februarij

1793 die vermeerdering werd bevolen.

De uitvoering van dat besluit , voor zooveel betrof het

oprigten der twee brigaden rijdende artillerie , werd door

de Staten-Generaal opgedragen aan den stadhouder, die dan

ook reeds den 21"e° Maart daaraanvolgende de bevelen

daartoe schijnt te hebben gegeven.

Volgens de vermelde resolutie zou de rijdende artillerie

bestaan uit : een kleinen staf en twee brigaden , elke brigade

uit twee kompagniën , en elke kompagnie sterk zijn 6 officie-

jen, 102 onderofficieren en manschappen en 115 paarden.

De kosten der beide brigaden , met den kleinen staf ,

zouden bedragen ƒ 143083 : 6: 8. 1)

bedoeld geworden , had evenwel de graaf de Maillebois , in eene van

zijne memoriën , welke hij aan de Staten-Generaal , met betrekking tot

het verbeteren der nederlandsche artillerie , had aangeboden , den 19den

December 1785 reeds gewezen op de noodzakelijkheid om * 2 pièces

légcres", even als dit in Frankrijk , Pruissen en Oostenrijk werd gedaan,

bij elk bataillon infanterie te plaatsen ; zoodat 4 bataillons , welke

eene brigade uitmaakten, eene batterij van 8 stukken geschut met

zich kon vervoeren.

1) Omtrent die zamenstelling zijn bijzonderheden medegedeeld in

de bijlage n°. 2.

%



T)e twee kompagniën van de eerste brigade , waarover

het bevel werd opgedragen aan de kapiteins B. D. baron

van Verschuer en J. H. A. von Schmidt auf Altenstadt ,

werden te Utrecht, en die van de tweede brigade, gesteld

onder de bevelen van de kapiteins A. van Hoey van

Oostée en U. Huguenin , te 's Gravenhage opgerigt.

Het schijnt evenwel dat dit niet spoedig is geschied ;

ten minste bij de order van den prins van Oranje , van den

25"e° November 1793, 1) is eerst bepaald geworden op

welke wijze de manschappen, tot het maken van een kader

tot uitbreiding door werving voor de rijdende artillerie ,

uit de kompagniën voet-artillerie zouden worden genomen.

Bij die order is vastgesteld , dat l bombardier , l korpo

raal en 8 kanonniers zouden worden geleverd :

uit de kompagniën van de luitenant-kolonels Lombach

en Althuizen , ten behoeve van de kompagnie rijdende

artillerie van den kapitein van Verschuer ;

uit de kompagniën van den majoor Paravicini di Capelli

en van den kapitein Becker , ten behoeve van de kompagnie

rijdende artillerie van den kapitein van Hoey van Oostée ;

uit de kompagniën van de majoors du Pont en de Gimel

(te voren Pickhart) , ten behoeve van de kompagnie rijdende

artillerie van den kapitien Huguenin ;

uit de kompagniën van den majoor van Bosc en van

den kapitein Blankensteyn (te voren Muller) , ten behoeve

van de kompagnie rijdende artillerie van den kapitein von

Schmidt auf Altenstadt.

1) Deze order en nog vele andere stukken , betrekkelijk de kom

pagnie rijdende artillerie van den kapitein B. D. baron van Verschuer ,

zijn tot het zamenstellen van de geschiedenis van het korps, van 1793

tot 1795 ° den schrijver welwillend ten gebruike afgestaan, door den

heer B. F- baron van Verschuer, vroeger kapitein der artillerie ert

onder-directeur der geschutgicterij te 's Gravenhage.



f)

Bij de aanschrijving van den kolonel en chef der artillerie,

Bartholomé Eduard Paravicini di Capelli , van den 26"en Jan

uarij 1794, zijn, in naam van den prins van Oranje, eerst

bekend gemaakt , de bepalingen omtrent de kleeding en mon

tering van de rijdende artillerie , en daarbij zijn de bevelen

gegeven, ten spoedigste, voor den 15deri Maart van dat jaar,

aan te schaffen de paarden, 1) welke volgens de zamenstel-

ling bij elke kompagnie behoorden te zijn ingedeeld.

Omtrent de kleeding en montering der officieren werd

bepaald : dat in gewone dienst , een soort van vrak zou

der epauletten , en in andere gevallen , de epauletten en

sabelkwasten volgens een nieuw aangenomen model zouden

worden gedragen , dat de hoed zou zijn volgens het model

der artillerie te voet , met ronde randen , even groot als de

hoeden der dragonders, dat de slappe laarzen met stijve

kappen zouden moeten worden gedragen, en dat overigens,

met opzigt tot het dragen der sjerpen , enz. zou worden

gevolgd de wijze , volgens welke dit bij de kavallerie plaats

had.

Omtrent de kleeding en montering der onder-officieren

en manschappen werd bepaald , dat zij zou bestaan uit :

eene blaauwe karsaaije rok en kamisool , eene geele ge

kleurde karsaaije broek , slappe laarzen met stijve kappen ,

vertinde sporen met riemen , eene hoed als die der dra

gonders , met eene witte pluim , eene sabelkwast van sajet

aan eenen wit-lederen riem , gekleurd :

voor de manschappen van de kompagnie van den kapi

tein van Verschuer , oranje ; voor die van den kapitein von

Schmidt auf Altenstadt , wit ; voor die van den kapitein

1) De paarden voor de rijdende artillerie zouden 13 a 14 palmen

hoog , niet jonger dan 4 en niet ouder dan 6 jaren moeten zyn.

Schimmels mogten niet worden aangenomen.



van Hoey van Oostée , nassau's blaauw ; voor die van den

kapitein Huguenin , oranje , wit en nassau's blaauw , en

voor alle onder-officieren , oranje (zijde).

Voor de uitrusting der paarden waren nieuwe modellen

aangenomen; terwijl voorts was bepaald, dat bij elke kom-

pagnie , 20 kanonniers-paarden zouden worden voorzien

met trektuigen , om , wanneer dit noodig mogt zijn , voor

de stukken te kunnen worden gespannen.

Den l'le° April 1794 moesten alle kompagniën rijdende

artillerie zamengesteld en gemonsterd zijn. Zooals dit uit

het volgende gedeelte zal blijken , vertrokken de kompag-

niën rijdende artillerie spoedig daarop naar het leger te

velde.

Het bevel over de 2 brigaden rijdende artillerie werd

den 8"e° Februarij 1794 door den stadhouder opgedragen

aan den majoor der artillerie L. H. L. van Reenen ; terwijl

het bevel over de 1"e brigade aan den kapitein van Ver-

schuer, en dat over de 2de brigade aan den kapitein van

Hoey van Oostée was toevertrouwd.

Voorts waren bij de rijdende artillerie geplaatst de vol

gende officieren :

Bij de l"e kompagnie der l"e brigade — kapitein van

Verschuer , de 2de kapitein J. R. Eichler, de l"c luitenants

G. Mock en J. Noortbergh , de 2de luitenants H. R. van

Tuyll van Serooskerken en F. C. van Sijdow.

Bij de 2de kompagnie van dezelfde brigade — kapitein

von Schmidt auf Altenstadt , de 2de kapitein F. C. Am

man , de l"e luitenants A. de Paravicini de Pestalozzi en

C. van Deelen , de 2d° luitenants L. van der Muelen en

C. Doudard de la Grce.

Bij cte l"e kompagnie der W' brigade — kapitein van
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Hoey van Oostée , de 2"° kapitein P. in de Betou , de

l"e luitenants A. Matack en A. van Thielen , de 2de lui

tenants W. B. E. Paravicini di Cappelli en J. van Troijen.

Bij de 2de kompagnie van dezelfde brigade — kapitein

Huguenin , de 2d' kapitein J. B. J. B. dela Bosere , de l"°

luitenants A. von Schweinichen en H. G. Schluiter , de 2*°

luitenants J. Tarée en P. A. Ramaer.

Als l"te adjudant, de l'l' luitenant J. F. Seeger, en

als 2de adjudant de 2de luitenant J. C. Sprecher de Ber-

negg.

Omtrent het aantal vuurmonden , dat door elke kom

pagnie rijdende artillerie zou moeten worden bediend , was

een ontwerp gemaakt door den l"°n adjudant der rijdende

artillerie Seeger , 1) en dientengevolge werd dan ook be

paald , dat iedere kompagnie zou bedienen l kanons & 6

'i'È, 2 kanons è, 3 IC m 2 houwitzers ;\ :M" n; ijzer; zoodat

de rijdende artillerie zou formeren 4 kompagniën , als : 2

ieder van 8 kanons ;\ o ti; , l van 8 kanons & 3 K en

l van 8 houwitzers & 2 t ïi; ijzer.

Elk stuk zou aldus worden bediend : het kanon & 6 ffi

door l wachtmeester , 7 kanonniers , 2 kanonniers-paarden-

houders en l korporaal bij den munitiewagen ; het kanon

a 3 ffi door l gewoon-korporaal , 7 kanonuiers , 2 ka-

nonniers-paardenhouders en l korporaal of vice-korpo-

raal bij den munitiewagen ; de houwitzer & 24 S ijzer

door l wachtmeester , l korporaal , 6 kanonniers , 2

1) Hij werd later, den 2S"« September 1 79 5, tot kapitein-directeur

van de artillerie-school te Breda benoemd. Eene Verhandeling over de

beschikking, de noodigc inrigtingen en exercitiên der rijdende artillerie,

bij gelegenheid van. de oprigting van dat korps, door hem in 1793 op

gemaakt, is in M. S. in het bezit van den heer B. F. baron vanVer-

schuer.
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kanonniers-paardenhouders en l korporaal bij den munitie-

wagen.

Moesten de stukkenrijders van de manschappen der kom-

pagniën worden genomen , hetgeen niet was bepaald geworden ,

dan zou elke kompagnie slechts uit het halve hiervoren

vermeld aantal stukken bestaan. 1)

Omtrent het materieel dat te velde toen werd gebruikt

zij nog opgemerkt , dat de afiuiten en voertuigen hier te

lande sedert 1773" waren ingerigt naar het stelsel van

Gribeauval , dat in 1765 in Frankrijk was ingevoerd. 2)

Gedurende den veldtogt van het jaar 1793 was bij het

leger te velde geweest een veldtrein ; doch men kan zich

moeijelijk voorstellen den slechten toestand , waarin die

zich bevond. Manschappen en paarden moesten door eenen

aannemer worden geleverd. Daardoor kreeg men in oogen-

blikken , dat ze het meest noodig waren , én slechte man

schappen én slechte paarden.

De zoogenaamde drijvers waren mannen , dikwerf geno

men uit de geringste klasse der maatschappij , die geene

kennis hadden om paarden te verzorgen , die veelal alleen

zich in dienst van den aannemer verbonden , om te kunnen

stelen , ja zelfs orn met kaissons en paarden naar den

vijand te kunnen overloopen.

Krijg;stucht was bij dien veldtrein niet bekend. Dit

1) Men zie : de Mauvillon en Doorman : Aanmerkingen oeer de rij-

d.cnde artillerie. Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, 1805. bladz.

170 en volgende.

2) Men zie hieromtrent : Krijgskundige leerkursus , ten gelmiike der

ton, mil. academie; door den 1"l™ luitenant der artillerie O. H. Kuijck.

L bladz. 325-544 en volgende. Omschrijving van den verleden en te-

genifoordiffen toestand rfer nederlandsche veld-artillerie, enz. door den

kapitein der artillerie G. J. Stieltjes.
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veroorzaakte bij het leger dikwijls zeer veel verwarring , die

nog vermeerderd werd door de slechte constructie, enz. van

de munitie- , transport- , fourage- , patroon- , bagage- en

reservewagens en van de kaissons.

De ondervinding , welke men in den veldtogt van het

jaar 1793 daaromtrent had opgedaan, was dan ook oorzaak,

dat tot verbetering van dien veldtrein door den kommandant ,

de majoor du Pont , den 28"e° October en 12de° December

1793 , aan den stadhouder en aan den Raad van State ,

uiteengezette voorstellen werden gedaan. De ongunstige

tijdsomstandigheden , waarin men toen verkeerde , schijnen

het maken van die verbeteringen te hebben tegengehouden ;

ten minste het blijkt niet , dat aan de bedoelde voorstellen

eenig gevolg is gegeven geworden.

In hoeverre nu de trein , in den veldtogt van het jaar

1794, tot vervoer van het geschut of van de kaissons,

enz. welke tot de rijdende artillerie behoorden , is gebruikt

geworden , daaromtrent heeft men niets kunnen ontdekken ;

maar het is te onderstellen , dat , wanneer men daarvan

heeft moeten gebruik maken , zijne gebrekkige zamenstelling

zeer hinderlijk zal zijn geweest aan de bewegingen van de

rijdende artillerie , waardoor dat wapen in den eersten veld

togt , waarin het werd gebruikt , niet die diensten zal hebben

kunnen bewijzen, welke men van eene rijdende artillerie

had mogen verwachten.



TWEEDE GEDEELTE.

 

Toen in Nederland het besluit tot het oprigten van een korps

rijdende artillerie genomen werd , was eene fransche krijgs-

magt , onder Dumouriez , de grenzen der republiek in Noord-

brabant reeds overgetrokken. Hij zette zijne veroveringen

naar de zijde van het Hollandsch-Diep zonder moeite

voort ; tot dat hij , door de ongunstige tijdingen welke hij

ontving van het overige gedeelte van het fransche leger,

daartoe genoodzaakt , besluiten moest af te zien van zijn

voornemen , om den overtogt bij den Moerdijk te beproe

ven , ten einde langs dien weg in het hart van Holland

door te dringen. Het beleg van de Willemstad werd op

gebroken , Breda viel weder in onze handen , en reeds den

g.ira April hadden alle fransche troepen den nederlandschen

bodem verlaten.

Het nederlandsche leger , dat door den erfprins van

Oranje werd aangevoerd , en waarvan de eerste divisie on

der de bevelen van zijnen broeder , prins Frederik van

Oranje, was gesteld, verliet daarop den 18 de° April zijne

kantonnementen en rukte België binnen.

Het streed daarna , vereenigd met het leger der bond-

«•enooten , in Vlaanderen tegen de Franschen , en de laat
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ste krijgsverrigting , waaraan het in dat jaar deel nam ,

was de belegering van Maubeuge , welke den 17den Octo-

ber werd opgebroken ; waarna in de eerste dagen der maand

November , de troepen de winterkwartieren betrokken.

Van de Nederlanders was het hoofdkwartier te Nivelles

geplaatst ; terwijl de engelsche troepen , onder den hertog

van York , in de omstreken van Yperen en de oostenrijk-

sche , onder den prins van Coburg , in den omtrek van

Quesnoi , Valenciennes en Condé gelegerd werden.

Aan dien veldtogt had de nederlandsche rijdende artillerie

geen deel kunnen nemen , want , zooals in het vorige ge

deelte is vermeld , kan men rekenen dat zij in het begin

van het jaar 1794 eerst in staat was te kunnen worden

gebruikt.

Hoewel men wel vindt aangeteekend , dat bij het neder

landsche leger, dat in 1794 te velde was, voor het eerst

rijdende artillerie was ingedeeld , blijkt het evenwel niet ,

dat daarbij de 2 nieuw opgerigte brigaden of de 4 kom-

pagniën zijn gevoegd geweest. Het is zelfs te betwijfelen

dat dit zou hebben plaats gehad , daar men slechts vermeld

vindt, dat er detachementen rijdende artillerie naar het leger

werden gezonden, onder anderen den 9de° Julij 1794, op

patent van den stadhouder , uit Utrecht naar Staats-Vlaan

deren een detachement van de l"e brigade , sterk 2 offi

cieren , 5 wachtmeesters , l gevrijde- of gewone-korporaal ,

4 korporaals en 40 kanonniers , allen zonder paarden.

Zooals bekend is liet het zich in het begin van het jaar

1794 aanzien , dat er belangrijke zaken op het oorlogs-

tooneel in België zouden voorvallen. Beide legers wensch-

ten tot den aanval over te gaan , en terwijl de bondge-

nooten door het vermeestercn van Landrecy zich den weg
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naar Parijs vermeenden te kunnen banen , trachteden de

Franschen zich aan de Sambre door het leger der bondge-

nooten henen te slaan , om het op die wijze te noodzaken

tot den terugtogt.

in April van dat jaar waren de legers der bondgenooten

tusschen de Sambre en de Schelde bijeengetrokken , en kort

daarna werd de belegering van Landrecy aan den erfprins

van Oranje opgedragen.

In hoeverre de nederlandsche rijdende artillerie aan die

belegering heeft deelgenomen , welk aandeel zij zou gehad

hebben aan het ontzetten van Charleroi , den 3den en 16de°

Junij , welke krijgsverrigtingen zij heeft bijgewoond in de

daaropgevolgde gevechten , welke diensten zij heeft bewezen

in den slag bij Fleurus , den 26'"° Junij , van dat alles

zijn geene bijzonderheden kunnen worden opgespoord.

Na den slag bij Fleurus , waarin aan het oostenrijksch-

nederlandsche leger de nederlaag werd toegebragt , trok het

oostenrijksche leger tot buiten de grenzen van Nederland

terug. Het nederlandsche, eerst in de stelling te Mont-

St.-Jean geplaatst , daarna den 6de° Julij door de Franschen

genoodzaakt tot Brussel terug te trekken , bereikte eindelijk

den 22'len Julij den uederlandschen bodem.

De erfprins van Oranje plaatste toen zijn hoofdkwartier

bij de Vijf-Eiken , vóór het dorp Oosterhout , en het en-

gelsche leger legerde zich den 25"M Julij op de heide ,

tusschen Zundert en Rosendaal.

Ten gevolge van eene zamenkomst van den stadhouder ,

den erfprins van Oranje en den hertog van York , welke

den 29"1e° Julij te Breda plaats had , werden de neder

landsche troepen bestemd , om tot versterking van de onder

scheidene vestingen te worden gebruikt ; terwijl het engel-

sche leger te velde zou blijven.
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De hertog van York plaatste daarop den 3de° Augustus

zijn hoofdkwartier te Oosterhout ; doch reeds den 29"e°

van die maand werd hij door Pichegru , toen opperbevel

hebber van het fransche-noorderleger , genoodzaakt achter

de Aa , en daarna achter de Maas terug te trekken.

Op welke wijze de nederlandsche rijdende artillerie , bij

de nieuwe bestemming , welke na den 29"en Julij 1794

aan het leger is gegeven , in de onderscheidene vestingen ,

enz. is verdeeld geworden , ook daaromtrent is met zeker

heid niets te vermelden.

Alleen vindt men melding gemaakt van de tegenwoor

digheid van een detachement van de rijdende artillerie, bij

de ontruiming van de vesting Nijmegen , den 8'le° Novem

ber 1794.

De kapitein der rijdende artillerie, van Hoey van Oostée ,

had namelijk den 28'le° October 1794 het bevel ontvangen ,

met 2 officieren, 4 wachtmeesters, 4 korporaals en 32 ka

nonniers , alllen van de 2de brigade rijdende artillerie , zon

der paarden uit Zutphen naar Arnhem te marcheren , binnen

welke laatstvermelde plaats hij dan ook nog dienzelfden dag

aankwam.

Dat detachement , vermeerderd zijnde met l officier ,

3 wachtmeesters , l kwartiermeester , 4 korporaals en 38 ka

nonniers, allen van dezelfde brigade, die in Staats-Vlaanderen

waren gedetacheerd geweest en den 30"cn October te Arn

hem waren teruggekomen , en met eenige artilleristen te

voet , trok den 5den November naar Nijmegen.

Aan den kapitein van Hoey werd den volgenden dag

reeds het bevel over de vereenigde artillerie binnen de ves

ting opgedragen , van welke de hanoversche en de engelsche

nog dienzelfden dag de vesting verlieten.

Van Hoey , die alle pogingen in het werk stelde , om
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zooveel mogelijk in eene behoorlijke bediening van het

geschut op de wallen , waarvan een gedeelte zelfs door de

TSngelschen voor hun vertrek was vernageld geworden , te

voorzien , gelukte het nog eenige stukken in batterij te

brengen , waardoor men bij het aanbreken van den volgen

den dag in staat zou zijn geweest , den vijand hevig te be

schieten.

Doch vóór dat hij dat voornemen kon ten uitvoer bren

gen , had de opperbevelhebber , de generaal majoor von

Haake, van den stadhouder reeds den last ontvangen,

Nijmegen te ontruimen.

Het gedeelte der bezetting , dat de overzijde van de

rivier niet had kunnen bereiken , doordien de ketting van

de gierbrug was doorgeschoten , werd krijgsgevangen ge

maakt , het andere gedeelte , dat te Lent was aangekomen ,

trok op Arnhem terug.

Daar aangekomen , werden zij in de buitenwerken ge-

bivouacqueerd ; terwijl de Engelschen , die de oorzaak waren

geweest van de ongelukken , welke de nederlandsche troe

pen hadden moeten ondervinden , binnen de stad bij de

burgers moesten worden gehuisvest. 1)

Het verder indringen kon thans aaa de fransche legers

niet meer worden belet. De stadhouder , door zijne bond-

genooten verlaten , en geene ondersteuning genoeg bij de ,

in partijschappen zoozeer verdeelde , natie zelve kunnende

vinden , was niet bij magte den vijand het hoofd te bieden.

Het leger van de republiek der Vereenigde -Nederlanden

1) Deze bijzonderheden zijn ontleend uit M. A. van den kapitein,

later generaal-majoor der artillerie , van Hoey van Oostée , den schrij

ver welwillend medegedeeld door den heer 2de luitenant van het regi

ment grenadiers en jagers, G. A. J. D. van Hocy-Schilthouwer.
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had den eindpaal van zijn bestaan bereikt. Door verdeeld

heid , versnippering , gebrek aan eene krachtige hand die

het kon leiden , was het zijne ontbinding nabij , en onbe

kwaam de regering van het land te beschermen.

Twee dagen vóór dat Pichegru, aan het hoofd van het

fransche leger , zegevierend te Amsterdam werd binnen

gehaald , verliet de stadhouder , prins Willem V , en zijne

beide zonen het nederlandsche grondgebied , en zeer spoedig

daarna had een bataafsch republikeins ch bestuur, onder de

voogdij der Franschen , de stadhouderlijke regering vervan

gen.

Bij het naderen der Franschen waren eenige detachementen

van de l"' brigade rijdende artillerie op Schoonhoven ,

Haastrecht, en daarna op Gouda teruggetrokken. In die

stad werden zij op hooger order onder bevel van de Fran

schen gesteld , en kregen den last naar Voorschoten te ver

trekken ; alwaar zij onder de orders van den kapitein van

Verschuer geruimen tijd gekantonneerd bleven tot dat ,

zooals in het volgend hoofdstuk zal worden medegedeeld ,

het leger der bataafsche republiek zamengesteld ea daarbij

een korps bataafsche rijdende artillerie ingedeeld werd.

Gedurende haar bestaan , in de laatste jaren van de stad

houderlijke regering , schijnt de rijdende artillerie , hoewel

gedeelten daarvan bij het leger te velde zijn ingedeeld

geweest , niet in de gelegenheid te zijn geweest zich te

onderscheiden ; ten minste men heeft daaromtrent geene

bijzonderheden kunnen vernemen.

Bij de nieuwe zamenstelling , welke aan het korps rij

dende artillerie in het jaar 1795 werd gegeven, werd niet

één der kommandanten van de vier kompagniën daarbij
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geplaatst ; slechts één van die officieren is onder het be

stuur der bataafsche republiek daarbij in dienst gebleven.

"Met het einde van dit gedeelte wordt dan ook, in de ge

schiedenis van het regiment rijdende artillerie, gesloten de

loopbaan van elk der vier verdienstelijke artillerie-officieren ,

onder wier leiding in Nederland de rijdende artillerie het

eerst is opgerigt , en wier namen bij het wapen der artil

lerie in eervolle herinnering zijn gebleven.

In hooge betrekkingen hebben zij bij dat wapen , later

onder de regering van koning WillemI, het vaderland ge

diend ; de kapitein van Verschuer , als kolonel-kommandant

van het 3de bataillon artillerie nationale militie; de kapitein

van Hoey van Oostée, als generaal-majoor , inspecteur der

militie artillerie ; de kapitein von Schmidt auf Altenstadt ,

als kolonel-directeur der artillerie in Neêrlands-lndië ; de

kapitein Huguenin , als generaal-majoor , directeur der ijze

ren g-eschutgieterij te Luik , daarna als directeur der con-

strnctie-magazijnen te Delft.
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In het vorige hoofdstuk is reeds vermeld , dat , na het

binnenrukken der IVanschen , eenige detachementen van

de l"e brigade rijdende artillerie , onder de orders van den

kapitein van Verschuer, te Voorschoten bijeenverzameld en

gekantonneerd werden. Kort daarna, den 25"e° Januarij

1795 , werd door de Gecommitteerde-Raden van de Staten

van Holland het bevel uitgevaardigd , dat alle overgeble

vene officieren en manschappen der vier kompagnié'n rij

dende artillerie , te Voorschoten , Veur en Wassenaar zouden

moeten bijeenkomen , tot dat de zamenstelling van het

leger , thans bataafsche leger genaamd , zou zijn vastgesteld ,

hetgeen eerst geschiedde bij de resolutie van de Staten-

Generaal van den 8"en Julij 1795.
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Vóór dat die zamenstelling zou worden ten uitvoer ge

legd , hadden bij de rijdende artillerie reeds onderscheidene

veranderingen plaats gehad. Zoo waren , bij voorbeeld , van

de l'te kompagnie van den kapitein van Verschuer, reeds voor

den l"e° Julij , alle officieren op hun verzoek uit de dienst

eervol ontslagen , en waarschijnlijk zal dit ook hebben plaats

gehad ten opzigte van de andere kompagniën ; ten minste

het is opmerkelijk , dat van de twee brigaden rijdende artil

lerie , na de zamenstelling van den 8'ten Julij 1795 , in

dienst bij de bataafsche republiek geen andere officieren zijn

geplaatst geworden , dan de twee adjudanten van de bri

gaden , zijnde de l'le adjudant Seeger , den 28"en September

1795 aangesteld tot kapitein-directeur van de artillerie-

school te Breda, en de 2de adjudant Sprecher de Bernegg,

den 23-ten Julij 1795 tot l"e luitenant geplaatst, bij de

l"' kompagnie van de nieuw geformeerde brigade rijdende

artillerie.

Met uitzondering van de manschappen, waarvan er

waarschijnlijk vele bij het korps zijn gebleven , is dus het

personeel der rijdende artillerie in het jaar 1795 bijna

geheel veranderd.

Bij het reeds vermelde besluit van den 8'le° Julij 1795

was bepaald , dat de bataafsche artillerie zou bestaan uit :

een' staf en 4 bataillons artillerie te voet, ieder batail-

lon van 6 kompagniën, elke kompagnie sterk 105 hoof

den; 1) en eene brigade rijdende artillerie, behalve den

kleinen staf , sterk twee kompagniën , elke kompagnie sterk

1) Vóór 1795 bestond de artillerie te voet uit 5 bataillons,

elk bataillon van 5 kompagniën, iedere kompagnie 158 hoofden

sterk.

De nieuwe bataillons werden samengesteld op de volgende wyze

lis:
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4 officieren , 84 onderofficieren en manschappen , en 92

paarden.

De kleine staf van de brigade was zamengesteld uit: l

adjudant , l onderpikeur , l tweeden-chirurgijn , l zadel

maker en l vaansmid. 1)

Uit de overblijfsels van de 4 kompagniën der neder-

landsche rijdende artillerie , werd daarop te Breda zamen

gesteld de nieuw te formeren brigade bataafsche rijdende

artillerie; waarover het bevel aan den oudsten der twee

kapiteins , C. E. Cordes , bevelhebber der 1'le kompagnie ,

werd opgedragen.

Bij de l"e kompagnie waren , behalve de kapitein Cor

des , geplaatst de l"e luitenant J. C. Sprecher de Bernegg

en de 2do luitenants P. J. Straube en J. S. Pistor. 2)

Bij de Z"° kompagnie, gekommandeerd door den kapitein

(1 komp. van het oude 1"e bat.

l ",",". ' 3«. ".

Het 2"" bataillon uit

Het 3d» bataillon uit

Het 4d° bataillon uit

1) Die zamenstelling is medegedeeld in bijlage n°. 2.

2) De luitenant J. S. Pistor werd als zoodanig eerst eenigen tyd

later benoemd. Hij was vóór 1795 wachtmeester bij de rijdende
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N. F. d'Anguerand , waren geplaatst de l'M luitenant S.

Mossel, en de 2d' luitenants J. H. Allerwaard en G. Gorissen.

Tot adjudant van de brigade werd benoemd de luitenant

J. B. Maes.

Beeds in het laatst van het jaar 1795 werden de bevelen

uitgevaardigd , de l"e kompagnie ten spoedigste in staat

te brengen om te velde te worden gebruikt , en uit hetgeen

toen werd gelast blijkt, dat voor zooveel den trein betreft,

er slechts 2 kommandeurs en 20 drijvers of voerlieden bij

waren geplaatst.

Vóór het jaar 1795 werd de trein gedurende den veld-

togt door aannemers geleverd , zooals reeds in het vorige

hoofdstuk is opgemerkt. In die bepalingen waren nog geene

veranderingen gemaakt ; zoodat , om de l"e kompagnie te velde

te kunnen brengen , noodzakelijk in den trein moest worden

voorzien. De kapitein Cordes, het nut betoogende, zoowel

in tijd van vrede als in dien van oorlog , een genoegzaam

aantal treinbedienden en paarden bij de artillerie te plaatsen ,

omdat alleen daardoor , zooals hij schreef, „ kon worden verkre

gen eene geduchte en welgeoefende rijdende artillerie , waarin

voor het vaderland zooveel voordeel is gelegen ," 1) stelde

artillerie geweest, en na de oprigting van het korps in 1795 tot

opperwachtmeester bevorderd.

De groote gezindheid van hem voor de Oranjepartij is, niettegen

staande zijne kunde , die door den kapitein Cordes zeer werd geprezen ,

oorzaak geweest, dat zijne benoeming tot officier later dan die der

anderen ia geschied.

1) De militaire geest, die toeumaals bij de rijdende artillerie

heerschte , was uitmuntend ; alleen waren zij , naar de meening van

de ware Bataven , al te Oranjesgezind. Dit blijkt uit den brief van

den kapitein Cordes van den 22I|M September 1795. Hij drong

daarbij vooral aan, dat de kleedingstukken en andere benoodigdheden

r aan dit zoo ambitieuse en met regt nuttige korps der armée"

spoedig mogtcn worden verstrekt.
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dan ook aan het Comité voor de algemeene zaken van het

bondgenootschap te lande, den 22'"°' September voor,

een' vasten trein bij de kompagnie te plaatsen.

Zoo werd dan ook , toen de last gegeven werd , de

kompagnie op voet van oorlog te brengen , den 19den No

vember aan dat voorstel gevolg gegeven , met bepaling

evenwel , dat de trein moest worden aangenomen voor den

tijd , dat de oorlog zou dnren. De kapitein Cordes werd

gemagtigd , behalve de reeds vermelde 2 kommandeurs en

20 drijvers of voerlieden , bij de rijdende artillerie in dienst

te nemen : l treinluitenant , l opperkommandeur , 4 kom

mandeurs , l meester zadelmaker , l aide-chirurgijn en 52

voerlieden , elk met één paard , en voorts l schrijver , l

paardendoktor , 2 zadelmakers knechts , 2 smids knechts

en 2 wielenmakers , allen zonder paarden. 1)

De paarden , tuigen en alle verdere kleine benoodigd-

heden werden door den kapitein Cordes gekocht.

Op die wijze werd in de behoefte van de rijdende artil

lerie , voor zooveel den trein betrof , voorzien , tot na de

zamenstelling van den 1Sde° Januarij 1800, toen eene af

zonderlijke veldtrein is opgerigt.

Hoewel eerst bij besluit van den 15den Januarij 1800

n°. l , eene nieuwe zamenstelling aan het bataafsche leger

gegeven werd , is evenwel door het Comité voor de algemeene

zaken van het bondgenootschap te lande den 26"e° Mei

1796, op het voorstel van den luitenant-kolonel Martu-

1) Het materieel, dat bij den trein behoorde, als 1 ijzerwagen,

1 kapiteins kar , 1 officiers kar , 1 zadelmakers kar , 1 wielenmakers-

eu timmennans kar eu 1 medicijn kar, zoowel voor den chirurgijn

als voor den paardendoktor , werd uit het magazijn van oorlog te

Delft naar Breda gezonden.
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cbewitz , bepaald , dat elke kompagnie rijdende artillerie

zou worden vermeerderd met l wachtmeester , l korporaal

en 16 kanonniers, en dus sterk moest zijn 106 hoofden

en 110 paarden.

Volgens het bepaalde bij het bedoeld besluit van den

15den Januarij 1800 n°. l , werd het wapen der artillerie

aldus zamengesteld :

De artillerie te voet zou bestaan uit eenen staf en, even

als vroeger , uit 4 bataillons , elk bataillon sterk 5 kom-

pagniën , elke kompagnie sterk 165 hoofden ; terwijl de

brigade rijdende artillerie, behalve den kleinen staf, zou

bestaan uit 2 kompagniën , iedere kompagnie sterk 5

officieren , 103 onderofficieren en manschappen , en 113

paarden. 1)

De trein , welke tot de brigade rijdende artillerie be

hoorde , was begrepen onder den veldtrein , welke afzonderlijk

werd zamengesteld. Hierin werd eerst bij besluit van het

Staatsbewind, van den 24s"° November 1801 n°. 59, Z\

eene verandering gebragt. Bij dat besluit werd namelijk de

bataafsche artillerie veld- en transport-trein ontbonden en

daarvoor in de plaats gesteld : „ eene trein divisie bij de

brigade rijdende artillerie." Zij bestond uit: l chef der

divisie, ~ opperkommandeurs , 6 kommandeurs, 45 kanon

rijders , l smid , l zadelmaker , was sterk 99 paarden en

de kosten daarvan bedroegen ƒ 25337 : 7 : 5.

Sedert de oprigting waren de twee kompagniën rijdende

1) Die zamenstelling is medegedeeld ui bijlage n°. 2.

2) Bij dit besluit werd het bataafsche leger verminderd met 4257

hoofden en 544 paarden. De artillerie te voet , de rydende artillerie ,

de pontonniers , de mineurs en sappeurs en het korps der genie bleven

hunne zamenstellingen behouden.
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artillerie steeds op voet van oorlog gehouden , en het ge

schut , dat door elke kompagnie moest worden bediend ,

was zelfs met 2 kanons & 3 ffi en daarbij behoorende kaissons

vermeerderd geworden.

Geen wonder dus , dat de behoefte aan uitbreiding van

dat wapen dringend werd gevoeld.

De kapitein Cordes had daarom den 27"en Augustus 1800 ,

aan den kolonel en chef der artillerie het voorstel gedaan,

eene derde en zelfs eene vierde kompagnie op te rigten en

het personeel van elke kompagnie met l wachtmeester , l

korporaal en 10 kanonniers te vermeerderen. Hoewel dat

voorstel , ondersteund door den chef der artillerie , den

agent van oorlog werd aangeboden , werd daaraan evenwel

geen gevolg gegeven ; vóór dat de kapitein Cordes nogmaals

dringend om voorziening in de behoefte aan uitbreiding van

de rijdende artillerie vroeg. Daarop werd dan ook aan het

Uitvoerend Bewind, den 30"en December van dat jaar, het

voorstel tot vermeerdering van het personeel gedaan. Hoewel

dat bewind vervolgens de magtiging daartoe aan het wet

gevend ligchaam verzocht, blijkt het niet dat daaromtrent

een besluit is genomen.

Tot het jaar 1804 bleef de zamenstelling van het wapen

der artillerie onveranderd , toen , bij besluit van het Staats

bewind van den 26"len Julij 1804 no. l, litt. GG., werd

bepaald , dat , te rekenen van den l"« November van dat

jaar , de artillerie te voet vereenigd zou worden tot een

regiment, behalve deu staf , sterk 4bataillons, ieder bataillon

van 6 kompagniën ; dat de brigade rijdende artillerie gesteld

zou worden onder het bevel van eenen 2den luitenant-kolonel

en, behalve den staf, sterk zou zijn 2 kompagniën, iedere

kompagnie 6 officieren , 90 onderofficieren en manschappen

en 101 paarden, en daarenboven bij elke kompagnie zou
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worden geplaatst eene treindivisic , sterk 25 man en 25

paarden. 1)

De kompagnie pontonniers zou worden gevoegd bij het

l"° bataillon van het regiment artillerie te voet.

Intnsschen hadden bij het personeel der officieren , sedert

de oprigting der bataafsche rijdende artillerie , onderschei

dene veranderingen plaats gevonden. Vermits betrekkelijk

dat personeel in het volgende gedeelte bijzonderheden

worden vermeld , is het niet noodig geacht die hier ter

plaatse aan te halen ; alleen zij hierbij opgemerkt , dat

kort na dat het besluit van het Staatsbewind , van den

29'le° October 1804 n°. 14, litt. G., is genomen geworden,

bij de twee kompagniën rijdende artillerie , de volgende

officieren waren geplaatst , als :

Bij de 2de kompagnie , als 2de luitenant-kolonel, komman-

dant der brigade en tevens als kommandant der kompagnie , de

kapitein N. J?. d'Anguerand , als 2de kapitein J. C. Sprecher

de Bernegg, als l"" luitenants J. S. Pistor en C. E. Ho

gerwaard , als 2de luitenants M. de Vries en A. Byleveld.

Bij de I'le kompagnie als kommandant , de kapitein D.

E. Bode, als 2de kapitein S. Mossel, later vervangen door

A. J. J. Pyman , als l'" luitenants J. Renno en F. W.

van Brienen van Oosterom.

De 2de luitenant-adjudant A. Petter was tot adjudant ,

met rang van 1"e° luitenant , bevorderd geworden.

Meer veranderingen , dan de hiervoren medegedeelde ,

zijn er in de zamenstelling van de bataafsche rijdende

artillerie niet gemaakt. Eerst nadat de republiek had op

gehouden te bestaan , nadat Lodewijk Bonaparte als koning

van Holland was gehuldigd geworden , werden de wapens

1) De zamenstelling is medegedeeld ia bijlage n°. 2.
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der artillerie en genie vereenigd , en eene nieuwe zamen-

stelling ook voor de koninklijke hollandsche rijdende artil

lerie vastgesteld ; waaromtrent de bijzonderheden in het

volgende hoofdstuk zullen worden medegedeeld.

Het is reeds opgemerkt , dat de brigade bataafsche rij

dende artillerie te Breda werd opgerigt. Nadat dit was

geschied , werd zij ingedeeld bij het bataafsche leger , dat

toen uit 2 divisiën bestond.

Den 13den Mei 1796, toen de bevelen daartoe gegeven

werden , waren de beide kompagniën te Utrecht in bezet

ting. De 1"e kompagnie vertrok naar Arnhem, en werd

geplaatst bij de brigade van den generaal-majoor van Zuy-

len van Nyevelt , behoorende tot de 1'|° divisie , waarover

de luitenant-generaal Daendels het bevel voerde.

De 2de kgmpagnie vertrok naar Groningen, en werd in

gedeeld bij de brigade van den generaal-majoor Bonhomme,

behoorende tot de 2de divisie , gekommandeerd door den

luitenant-generaal Dumoncean.

Eerst nadat de fransche generaal Augereau den generaal

Brune in het opperbevel over het gallo-bataafsche leger

was opgevolgd , en eerstgemelde , in de maand Julij van

het jaar 1800 met een gedeelte van dat leger naar Duitsch-

land vertrekkende , het bevel over de in de republiek blij

vende troepen aan den franschen luiteuant-generaal "Victor

had opgedragen , was in de verdeeling der bataafsche troepen

eenige verandering gemaakt. Bij de legerafdeeling onder

den generaal Augereau werd toen ingedeeld de kompagnie

rijdende artillerie n°. 1; terwijl tot het legerkorps, 1)

1) Dat legerkorps was in Augustus 1800 zamengesteld uit 4 divi

siën, als:
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dat onder den luitenant-generaal Victor in de repu

bliek bleef, behoorde de kompagnie rijdende artillerie n°.

2 , geplaatst bij de 1"e divisie van den luitenant-gene

raal Daendels , die zijn hoofdkwartier te Alkmaar hield.

De eene halve kompagnie was te Alkmaar en de andere

te Haarlem in bezetting. Dat legerkorps-Victor was be

stemd tot verdediging van de republiek , bijaldien de En-

gelschen , zooals men dit verwachtte , op nieuw eene

landing zouden beproeven.

Hoewel in het volgende gedeelte van dit hoofdstuk, bij

het beschrijven van de krijgsverrigtingen der bataafsche

rijdende artillerie, nog het een en ander zal moeten worden

medegedeeld , ten opzigte van het personeel en het mate

riëel , waaruit dat wapen was zamengesteld , toen het geroepen

werd een werkend deel te nemen aan de veldtogten van

de jaren, gedurende welke de bataafsche republiek bestaan

heeft , is het hier evenwel de plaats , eenige bijzonderhe

den op te teekenen , welke vooral daarom niet onbelang

rijk worden geacht , omdat zij veel licht verspreiden over

de goede inrigting, geoefendheid, enz. van het korps, op

het oogenblik , dat het naauwelijks teruggekomen uit eenen

veldtogt , waaraan het een zeer werkend deel had geno

men , gereed stond weder naar Duitschland op te rukken.

Die bijzonderheden worden medegedeeld in een rapport

van den divisie-generaal Macors , opperbevelhebber van de

lste divisie , luitenant-generaal Daendels , 1"o brigade , generaal-

majoor van Zuylen van Nyevelt , 2de brigade , generaal-majoor Bietvelt.

2de divisie , generaal Cartiaux , 1"e brigade , generaal-majoor D.

Hinixdal , 2 d' brigade , generaal-majoor Chorié.

3d° divisie, generaal Desjardin , 1"c brigade, generaal-majoor Osten,

i'- brigade , generaal-majoor Dazemar.

4'»° divisie, generaal-majoor Bonhommc.
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artillerie bij het gallo-bataafsche leger, van den 15do° April

1800, betrekkelijk eene doorhem gehouden inspectie over

de bataafsche artillerie , welke behoorde tot het leger , dat

toen te velde zou trekken. In dat rapport leest men het

volgende :

„ Observations générales."

„ Personel. Les deux compagnies d'artillerie légère

batave sont composées d'hommes choisis , d'une brillante

tenue , manoeuvrant avec Ie plus grand ordre et la plus

grande précision. Aussi habiles cavaliers qu'artilleurs , on

doit tout attendre de ce corps , commandé par deux officiers

remplis de taleuts et d'intelligence , et qui déj& ont fait

leurs preuves dans la derniere campagne , les citoyens Cor-

des et d'Anguerand. Parmis les changements ou amélio-

rations , qu'il y aurait a faire & cette arme , il y en a un

entr'autres , qui est demandé par ces deux officiers. Les

grands chapeaux , dont sont coëfi'és les canonniers , les

embarassent & chaque instant , et , quoiqu'ils soient forcés

d'avoir la précaution d'y porter souvent la main , dans la

rapiditc de leurs manoeuvres , il s'en trouvent qui perdent

leur chapeau. Il serait bon pour remédier fi eet inconvé-

nient , de substituer Ie casque au chapeau et cette troupe

présenterait encore un plus beau coup d'oeil." en verder :

„ Une derniere observation terminera l'article personel. L'ar-

tillerie legère n'est point en proportion avec l'artillerie ;\

pied , et cependant celle-ltl est infiniment plus propre & la

défense du territoire batave , dont la situation topographique

paralyse & chaque instant les mouvements de celle-ci. Le

général d'artillerie pense donc , qu'il serait de l'interêt de

la république batave , d'augmenter de deux compagnies son

artillerie légere , et cela ne serait pas un grand sureroit de
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dépenses. On pourrait tirer les hommes de l'artillerie &

pied , dont les compagnies très nombreuses supporteraient ,

sans inconvénient , une diminution de 8 tl 10 hommes.

Le gouvernement batave pesera cette observation dans sa

sagesse ; elle est fondée sur les véritables principes de la

défense publique."

„ Maleriel. L'artillerie légère est armée d'affuts et avant-

traina" (daarin was sedert de oprigting van het korps geene

verandering gebragt) „ beaucoup trop pesants. Les officiers

m'ont fait & eet égard des repre'sentations fondées , car un

affnt de 6 hollandais pèse plus qu'un affut de 8 francais,

et l'artillerie légère batave doit faire la guerre dans un pays

rempli d'obstacles , couverts de ponts tl franchir , etc."

„ Le gouvernement batave devrait se faire présenter un

projet d'amélioration , sur cette partie importante de l'artil

lerie, et si les circonstances ne permettent pas de s'en

occnper & présent , au rooins l'on pourra faire usage de

cette observation en temps utile. Elle n'est pas & négliger

et j 'ai du la présenter, puisque j'ai tout observé." 1)

Dat rapport , hetwelk overigens belangrijke voorstel

len bevat , omtrent de verbeteringen , welke naar de

1) Tot het invoeren van een ügter materieel dan dat, lic t v. ei k

toen gebruikt werd, heeft de kapitein Cordes onderscheidene malen

voorstellen gedaan. Zoo is van dien officier nog aanwezig het berigt ,

dat hij aan den generaal-majoor Bonhomme , die met de inspectie

over de batterij rijdende artillerie n°. 1 , was belast geworden , den

1id« Jonij 1801 heeft overgelegd. Dat berigt is zeer belangrijk,

uithoofde van de voorstellen , die hij daarbij , onder anderen , tot

verbetering van het materieel zijner batterij doet; daar het in de

veldtogten van 1799 en vooral in die van 1800 in Duitschland be

wezen was geworden , welke groote ongemakken door o de slechte

constructie en de gruwelijke zwaarte van de affuiten en kaissons"

waren veroorzaakt.
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tneening van deu generaal Macors , zoowel in de kompag-

iiiën artillerie te voet , welke te velde waren geplaatst , als

in den artillerie-trein , enz. zouden behooren gemaakt te

worden , eindigt aldus :

„ Je termine ce rapport par un hommage mérité, que

je me plais a rendre aux talents distingués du colonel

Martuchcwitz , dont les soins assidus tiennent l'artillerie

que j'ai inspectée, dans l'état brillant oiï je l'ai trouvée.

Ses rapports intimes avec ses frères d'armes , l'affection

qu'ils ont pour lui, tout est un sur garant du succès,

qu'on doit attendre de l'artillerie batave, si les ennemis

de la liberté osaient encore souiller Ie territoire de cette

république."

De kolonel en chef der artillerie Althuizen en de in

specteur-generaal Paravicini di Capelli , aan wie dat inspectie

rapport werd medegedeeld , om daaromtrent hunne meening

te doen kennen , bragten ook hulde aan de wijze , op

welke de rijdende artillerie was zamengesteld en aan de

„ vaardigheid en bedrevenheid hunner manoeuvres." Zij

schreven in hun berigt aan den agent van oorlog , den

14;d" Julij 1800 , „ omtrent de actuële plaats hebbende

formering van het korps zijn de ondergeteekenden , even

als de generaal Macors , ten vollen overtuigd , dat de sterkte

der rijdende artillerie niet is ingerigt naar evenredigheid

van de sterkte der ordinaire, en het alzoo eene wezenlijke

verbetering zou zijn , ingeval het gouvernement wilde be

sluiten, om, conform het project van den generaal Macors ,

de eerstgemelde met nog 2 kompagniën te augmenteren;

waardoor bij ieder bataillon artillerie te voet eene kom-

pagnie rijdende kon worden geattacheerd , hetgeen dan ook

voor de dienst dezer republiek volkomen zoude sufficeren ;

want toch de ondergeteekenden zijn in geenen deele van
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begrip , dat voor de locale situatie van ons land , en wel

bijzonder tot het voeren van eenen defensiven oorlog (het

welk toch meesttijds ons geval zal zijn) de rijdende artil

lerie van meerder nut dan de ordinaire is te achten ; immers

de bediening van het zware positie-geschut op de vaste

batterijen , de defensie van al onze vestingen , forten en

retranchementen , de arbeid in de magazijnen , het labo

reren der ernst-vuurwerken en meer andere werkzaamheden

van dien aard , zijn alle zoo vele verschillende diensten ,

waartoe zich de artillerie te voet, veel minder kostbaar

van onderhond, dan ook bij voorkeur geschikt bevindt.

Het was derhalve voor den lande van het wezentlijkste

nut , om het geheele korps , zoo rijdende als ordinaire

artillerie , uit hoofde van deszelfs uitgebreide diensten

ten aanzien dezer republiek , in dier voege te angmente-

ren , dat hetzelve eens vooral werd gebragt op 4 bataillons ,

ieder van 8 kompagniën , & 150 hoofden sterk, benevens

4 kompagniën rijdende artillerie."

Met betrekking tot het invoeren van een ligter materieel

bij de rijdende artillerie , dan dat hetwelk gebruikt werd ,

schreven zij : „ Wel verre van te veronderstellen , dat de

actuele ingevoerde affntage aan geene verbeteringen zoude

onderhevig wezen , zijn de ondergeteekenden integendeel

allezins overtuigd , dat zich het vak der artillerie-constructie

nog meer en meer moet perfectioneren ; dan zij durven

desniettemin nog voor dit moment niet adviseren , om de

tegenwoordige veldaffutage in deszelfs respective bestand-

deelen, hetzij van hout of ijzer, eenigermate te verligten;

uit vrees van dezelve derwijze te verzwakken , om aan de

fatignes eener campagne niet te zullen resisteren ; en wel

zulks bijzonder voor de rijdende artillerie , alwaar deze

behoefte , uit hoofde van derzelver snelle manoeuvrering ,
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aanmerkelijk meerder dan bij de ordinaire veldartillerie heeft

te lijden. Waarschijnlijk heeft men den generaal Macors

het gewigt onzer veldaffuiten tot kort kanon & 6 ffi wat

zeer ruim opgegeven. Immers volgens Urtubie , Manuel

de fartilleur, bedraagt het gewigt van het fransche 8 f£

kanon met zijn affuit , voorwagen en beslagen coffret , ge

laden met 15 schooien, ongeveer 3355 ponden mare ge

wigt (poids de mare) en een bataafsch kort metaal kanon

& 6 ffi , met zijn affuit , benevens het kistje , tusschen de

zijdwangen en de munitie voorwagen , geladen met 35

schooten , bedraagt ongeveer 3326 ponden amsterdamsch

gewigt , dus een verschil van 29 ponden ten voordeele

van het bataafsche zesponder veldgeschut , behalve dat

hetzelve in zijn munitie voorwagen nog een voorraad van

20 schooten meerder met zich voert , hetwelk na beider

ondergeteekendens inzien veel aanmerkelijker is , als wel

het gebrek der zwaarte kan nadeelig zijn. 1) Doch zoo

wanneer men desniettemin mogt verkiezen , om de munitie-

kist van den voorwagen weg te laten en zich alleen met

het kistje tusschen de zijdwangen en een lossen daar naar

ingerigte voorwagen te vergenoegen, dan zal hierdoor eene

genoegzame verligting worden aangebragt en tevens gepre-

veniëerd het overwigt van den disselboom op den hals der

paarden , mitsgaders het slingeren van denzelven , hetwelk

men zonder zulks niet kan beletten."

Alle voorstellen én tot vergrooting van de rijdende ar-

1 ) // Het bloote fransche affuit a 8 S? , zouder voorwagen , weegt

1 1 67 ffi , en het bloote bataafsche affuit a 6 ffi , zonder zijn munitie

voorwagen weegt 1062 ffi; derhalve zoo bevindt er zich een zeer

geëvenredigd verschil van zwaarte tusschen het affuit a 8 fi? en a 6 ff."

Rapfort , kolonel Althuizen en inspecteur Paravicini di Capelli.
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tillerïe én tot verbetering van het materieel werden , zoo

als dit veelmalen gebeurde , „ gehouden in advies" ; het

is eene stilzwijgende voorwaarde geweest , dat daaraan geen

gevolg zou worden gegeven. Een nieuw materieel is eerst

in het jaar 1823 ingevoerd.

Omtrent de Ideeding van de bataafsche rijdende artille

rie , was bij besluit van den 22alen April 1796 bepaald,

dat , te rekenen van den l'len Augustus 1797 , zij zou

zijn : blaauw lalcenschen rok met kleppen van dezelfde

kleur , blaauw saaijen voering , roode staande kraag en op

slagen ; blaauw lakensch vest en broek , de laatstgemelde

met leder bezet en met roode koorden geboord ; blaauw

lakensche overbroek ; hoed met zwarten pluim en rooden

top ; hussaren-laarzen met koperen sporen ; en op den rok

twee kemelsharen epauletten.

;



TWEEDE GEDEELTE.

au 4«, \>a\au\sc\w n'yktwk arUlXtnc.

--—.—
-

De eerste krijgsverrigtingen , waaraan het bataafsche

leger deel nam, waren die, welke voorvielen in Duitsch-

land , alwaar Moreau , aan het hoofd van het fransche

leger, tegenover dat der Oostenrijkers stond.

Hoewel zij van zeer weinig beteekenis waren , wordt aan

hen hier ter plaatse evenwel herinnerd ; omdat bij de bataaf

sche legerafdeeling , welke , onder het bevel van den luitenant-

generaal Daendels , ter beschikking van den franschen

generaal Beurnonville werd gesteld , waren ingedeeld de twee

kompagniën rijdende artillerie. Dientengevolge was de

2*° kompagnie uit Groningen naar Nijmegen gemarcheerd.

Die afdeeling , welke , op voorstel van den generaal Beur

nonville , ten gevolge van een deereet van de Nationale

Vergadering, den 7d'o September 1796 was zamengesteld

geworden, bestond uit de brigaden van degeneraal-majoors

van Zuylen van Nyevelt en van Guericke, 1) en zou tot

1 ) De divisie — Daendcls was aldus zamengesteld :

Brigade — van Zuylen van Nyevelt.

31» bataillon der 1'lo, 4de en &iQ , en de 3bataillons der 2do halve

brigade infanterie, 2 eskadrons van elk van de 2 regimenten ka-

vallerie.
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versterking van de Noord- en Sambre- en Maaslegers

dienen.

Hoewel die bataafsche troepen bestemd waren om , onder

het opperbevel van den generaal Beurnonville , het leger

korps van Moreau , dat door de Oostenrijkers vervolgd

werd , te versterken , blijkt het evenwel niet dat zij iets

belangrijks hebben uitgevoerd.

Op den 6de° October was de geheele bataafsche legeraf-

deeling in en om Nijmegen vereenigd , en de beide kom-

pagniën rijdende artillerie waren toen te Hees en Neerbosch

gekantonneerd. 1)

Daarop is bij het dekreet van de Nationale Vergadering

van de bataafsche republiek, van den 21"en Maart 1797,

bepaald , dat de republiek weder eene bataafsche krijgs-

magt zou beschikbaar stellen , tot versterking van het

fransche leger , dat bestemd was geworden eene landing

in Ierland te doen.

Aan Hoche , den jeugdigen franschen generaal , werd

het opperbevel over dat leger opgedragen , en aan den

luiteuant-generaal Daendels, als de oudste in rang zijnde

bataafsche generaal , werd den 29""1 Junij 1797 het bevel

opgedragen over de bataafsche afdeeling, die aan dat leger

zon worden toegevoegd.

Onder de orders van den luitenant-generaal Dumonceau,

de generaal-majoors van Boecop, van Zuylen van Nyevelt

Brigade — van Gucricke.

3 bataillons der 5de halve brigade infanterie, 3 bataillons jagers,

2 eskadrons regiment hussaren , 4 eskadrons regiment dragonders en

2 kompagniën rijdende artillerie.

1) Blijkens rapport van den luitenant-generaal Daendels, van den

61ien October 1796, aan het Comité voor de algemeene zaken van het

bondgenootschap te lande.
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en van Guericke , de kolonels Rietveld , Gilquin , du Ry ,

Mascheck , Broux en Quaita , en den luitenant-kolonel ,

ingenieur Kraijenhoff werden de l"e , 2do , 4de , 5de , 6*° ,

7de halve brigade infanterie , het 3de bataillon der 3de halve

brigade , de 4 bataillons jagers , 2 eskadrons van elk van

de 4 regimenten kavallerie en de 2 kompagniën rijdende

artillerie tot eene afdeeling vereenigd , en den 4d'n en 5de0

Julij naar den Helder gezonden. De 2 kompagniën rij

dende artillerie waren toen te Utrecht , gesteld onder de

orders van den generaal-majoor van Boecop en vertrokken

den 5den Julij uit die stad. Reeds den 17den van die

maand waren alle vermelde troepen ingescheept op de

vloot , welke , onder de bevelen van den vice-admiraal de

Winter , aan den Helder lag.

Nadat verscheidene weken te vergeefs was gewacht op

eene gelegenheid om de vloot te doen uitzeilen , werd

eindelijk , ten gevolge van het mislukken der pogingen

van den generaal Hoche, die met zeven fransche linie-

schepen naar Ierland stevende , besloten van de onderneming

af te zien. Dien ten gevolge werden aan de bataafsche troe

pen de bevelen gegeven de vloot te verlaten. Den 9don

September waren zij reeds allen ontscheept , en nadat ,

van wege de Nationale Vergadering hen de tevredenheid

was betuigd over hun gehouden gedrag , vertrokken zij

van den Helder , de meesten naar hunne vorige standplaat

sen. De kompagnie rijdende artillerie n°, l , trok met de

divisie van den luitenant-generaal Dumonceau naar Gronin

gen , en bleef daar tot dat die divisie , tot verdediging van

de republiek zelve , naar Noord-Holland oprukte.
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1799.

Ten gevolge van eene nieuwe coalitie , tusschen Enge

land , Oostenrijk en Rusland gesloten , was aan Engeland

en Rusland de taak opgedragen , eene landing in Noord-

Holland te beproeven ; waartoe een vereenigd leger der

beide bondgenooten , onder het bevel van den hertog

Frederik van York , aan boord van eene engelsche vloot ,

den 21"°n Augustus 1799, onder den wal voor Kijkduin

verscheen.

Het gallo-bataafsche leger , dat den vijand het hoofd

zou bieden , was op dat oogenblik zeer verspreid en juist

de zes dagen , welke er verliepen vóór dat de landing kon

worden gedaan , waren noodig , om een gedeelte vau de

bataafsche krijgsmagt , de divisie van den luitenant-gene-

raal Daendels , op het bedreigde punt te vereenigen. Het

bedoelde leger werd aangevoerd door den franschen gene

raal Brune en onder hem waren de luitenant-generaals

Daendels en Dumonceau als bevelhebbers der l"e en 2de

divisie geplaatst.

Bij de l6le divisie, 6000 man sterk, was bij de 2d'

brigade (eerst aangevoerd door den generaal-majoor van

Guericke, doch kort daarna door den generaal-majoor van

Znylen van JJyevelt ,) ingedeeld de kompagnie rijdende

artillerie n°. 2 , die gekommandeerd werd door den kapi

tein N. F. d'Anguerand en onder wiens bevelen dienden

de l'te luitenant-adjudant J. B. Maes , de l"le luitenant

J. Mossel en de 2"° luitenants G. Gorissen en J. H. Aller -

waerd. Zij was den 8ile° Augustus 1799 sterk 101
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officieren en manschappen , 112 paarden 1) en voerde

met zich 4 kanons & 6 ffi , 2 houwitzers & 24 fÈ ijzer.

De kapitein d'Anguerand lag met eene halve kompagnie

toen te Haarlem , en de andere halve kompagnie te Alk

maar in bezetting.

Bij de 2de divisie , die te Groningen was geplaatst , was

bij de 2de brigade , aangevoerd door den generaal-majoor

Bonhomme , ingedeeld de kompagnie rijdende artillerie n°, l ,

die gekommandeerd werd door den kapitein C. F. Cordes

en onder wiens bevelen dienden de lste luitenant J. C.

Sprecher de Bernegg en de 2d' luitenants P. J. Straube

en J. S. Pistor. Zij was den l'"°1 Augustus 1799 sterk

114 officieren en manschappen en 100 paarden en voerde ,

even als de kompagnie n°. 2 , met zich 4 kanons & 6 6?

en 2 houwitzers & ;M" 'u,' ijzer.

Bij elke kompagnie behoorde eene trein-divisie. Die bij

de kompagnie n», l was sterk 2 officieren, 88 manschap

pen en 35 paarden , en die bij de kompagnie n°. 2 , 3

officieren , 69 manschappen en 60 paarden.

De divisie — Daendels stond reeds den 25"en Augustus

in stelling geplaatst. De regter vleugel, gekommandeerd

door den generaal-majoor van Guericke, breidde zich van

den Helder tot Schagen uit , de linker vleugel , gekom

mandeerd door den generaal-majoor van Zuylen van Nye-

velt , lag te Haarlem , Alkmaar en omstreken. De kom

pagnie n°. 2 behoorde tot den regter vleugel , en was te

Schagerbrug gekantonneerd.

1) Volgens Krayenhoff, GescMedkundige beschouwing van den

oorloff in 1799, bladz. 56, was de sterkte, op den 25lten Augustus,

149 officieren en manschappen.



De vijandelijke troepen , die den 27"« Augustus tegen

over de kleine-Keeten waren ontscheept , vielen onmiddelijk

de voorposten aan , die weinig tegenstand boden en met

groot verlies in wanorde werden uiteengedreven.

Daendels , met het oogmerk den vijand op zijne beide

flanken aan te vallen , hetwelk moeijelijk kon worden ten

uitvoer gebragt , daar de vijand reeds meester was van

het strand en de duinen , gaf bevel dien aanval te doen ,

die door den kolonel Crass , onder anderen ondersteund

door 2 stukken geschut van de rijdende artillerie onder

bevel van den kapitein d'Anguerand , met veel beleid werd

ten uitvoer gebragt ; doch zij mislukte geheel en na een

zeer groot verlies geleden te hebben , was men genood

zaakt terug te trekken. De rijdende artillerie kon door

het woelende zand niet dan met zeer veel moeite de stuk

ken behouden. 1)

Daendels nam daarop eene stelling in den polder van de

Zijp. Zijn regtervleugel sloot zich bij de Oudesluis aan de

Zuiderzee aan , en de linker vleugel aan de Noordzee bij

Petten , terwijl het hoofdkwartier te Schagerbrug gevestigd

werd. Keeds den 8Ü"e° Augustus , toen hij voorzag dat

de vijand eenen aanval op Petten zou doen , met het doel

1) In het werkje: Der Fcldzug in Nord-Holland , im Jahre

1799, noch dem Englischen detWakh, bearbeilet PO» Menu von Minu-

toli, Major am küningl. Kadctlenkorps nnd einiger gelehrten Oesell-

scJiaftcn Mitglicd. Berlin181O, dat ook door den hoogleeraar Bosscha

in Nefrlands heldendaden te land is aangehaald , leest men , omtrent

de verrigtingeu van de bataafsche rijdende artillerie op den 27"on

Augustus , bladz. 29 , noot *) , het volgende :

» Die Artillerie des Feindes würde an diesem Tage gut bedieunt;

uni der Kapitaiu d' Anguerand , der nachher als Oberst-lieutenant

starb , zeichnete sich besonders aus.
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tot Bergen voort te rukken en de divisie daarna van het

leger af te snijden , besloot hij de Zijp te verlaten , bragt

het hoofdkwartier naar Schermerhorn over en plaatste den

regter vleugel zoodanig , dat hij zich uitstrekte tot bij Aven-

horn , en den linker vleugel tot tegen Alkmaar ; eene han

deling die door velen , en vooral door den generaal Brune ,

zeer ongunstig is beoordeeld geworden.

Reeds den 2d'n September vestigde de opperbevelhebber

Brune zijn hoofdkwartier te Alkmaar en den 8"en daaraan

volgende kwam ook de 2de divisie — Dumonceau , die den

30"e° Augustus het bevel had ontvangen uit Groningen

op te rakken , bij het leger in Noord- Holland aan. Bij

die divisie bevond zich de kompagnie rijdende artillerie

n°. 1.

Denzelfden dag (8 September), toen het geheele gallo-

bataafsche leger bij Alkmaar vereenigd was , werd eene nieuwe

indeeling daaraan gegeven. 1)

Tot de eerste brigade van de eerste divisie — Daendels ,

uitmakende den regter vleugel , behoorde de kompagnie

n°. 2, te St.-Pancras geplaatst, 2) en tot de tweede

divisie — Dumonceau , uitmakende het centrum , behoorde

de kompagnie n°. l ; waarvan eene divisie bij de eerste

brigade te Koedijk en de overige stukken bij de achter

hoede te Alkmaar waren ingedeeld.

De linker vleugel van het leger bestond geheel en al uit

fransche troepen, omtrent 7000 man sterk, onder bevel

van den generaal van Damme.

1) Die zamenstelling is opgegeven bij Krayenhoff, Geschiedkundige

lesdioiacing enz., bladz. 112, en bij Bosscha, Ncérlands hcldeiidadcn

te land. III. bladz. 189.

2) Op den 15den September was die kompagnie 154 hoofden , en

de geheele divisie 6G98 hoofden sterk.
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Op die wijze was het gallo-bataafsche leger geplaatst ,

toen, op bevel van den generaal Brune , den 10a°n September

eenen algemeenen aanval zou worden beproefd.

De Initenant-generaal Daendels zou het dorp Eenigenburg

aantasten en zich meester maken van den Zyper-ringdijk.

Hiertoe verdreef hij den vijand uit Haringkarspel en Diks-

horn ; doch , verder willende voortrukken , stuitte hij op de

brigade van Bonhomme , die , door de verkeerde bevelen

welke hij ontvangen had , den weg naar Eenigenburg had

ingeslagen. Daendels trok daarop naar St.-Maarteu , en

beproefde zich van dat dorp meester te maken , dat eerst

scheen te zullen gelukken ; doch uit vrees zich te ver vooruit

te zullen begeven , zag hij daarvan af en trok des middags

in goede orde terug naar de stelling van den Langendijk.

Bij deze verrigtingen had zijne divisie verloren 10 dooden,

71 gekwetsten en 81 vermisten; waaronder, van de rijdende

artillerie , l officier , de 1'le luitenant-adjudant Maes , en

5 manschappen die gekwetst en 2 manschappen die vermist

werden.

In het rapport , dat hij aan den opperbevelhebber nog

denzelfden dag zond , schreef hij omtrent het gehouden

gedrag van de artillerie , welke bij zijne divisie was geplaatst :

„ l'artillerie surtout a mérité les plus grands dloges."

De luitenant-generaal Dumonceau zou den aanval doen

op den ringdijk , tusschen Eenigenburg en Krabbendam ,

na zich van laatstgemeld dorp te hebben meester gemaakt.

Hiertoe was de generaal-majoor Bonhomme gelast , over

Warmenhuizen en Tutgenhorn , op den Zyper-ringdijk aan

te rukken ; doch , zooals reeds is vermeld , kon hij , door

de verkeerde bevelen welke hij ontvangen had , dien dijk

niet bereiken en noodzaakte Daendels den aanval op St.-

Maarten , in plaats van op Eenigenburg te doen. Bon
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homme ontmoette den vijand bij Tutgenhorn , deed daarop

2 stukken van de kompagnie n°. l in batterij stellen en vuren ,

tegen den aldaar geplaatsten vijandelijken post , die daarop

werd aangevallen. Het hevige vuur des vijands noodzaakte

hem evenwel dien aanval te staken, en na eene meer ach

terwaarts gelegen stelling te hebben ingenomen , trok hij

des middags ten 3 uur terug.

De brigade van den kolonel Bruce was bestemd den aanval

tegen Krabbendam te doen , doch zij kwam te laat op het

slagveld ; zoodat de luitenant-generaal Dumonceau , in afwach

ting van de komst van die troepen , den aanval liet doen , door

een detachement van 100 man van de brigade — Bonhomme,

eene kompagnie hussaren , ondersteund door eenen houwit-

zer en aangevoerd door den luitenant-kolonel Vichery ;

terwijl kort daarop de versterking aankwam en de post te

Krabbendam met veel dapperheid vcrmeesterd werd. Bij

deze verrigtingen had zijne divisie verloren 86 dooden ,

427 gekwetsten eu 295 vermisten ; waaronder zich geene

officieren of manschappen van de rijdende artillerie bevonden.

Volgens' een berigt van den luitenant-generaal Dumonceau

aan den agent van oorlog , had de artillerie zich zeer wel

gehouden.

De generaal van Damme zou , onder aanvoering van den

opperbevelhebber, den aanval op Petten doen. Die gelukte

niet , en na een zeer groot verlies van 789 dooden en

verminkten , was men genoodzaakt in de vorige stelling

terug te trekken.

Omtrent het aandeel , dat de rijdende artillerie heeft

gehad aan de krijgsverrigtingen , welke zijn voorgevallen

op den 19den September , den dag op welken den slag van

Bergen plaats had , is niet veel met zekerheid bekend ge

worden.
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Bij de kompagnie n°. l werd de 2de luitenant Straube

door eenen geweerkogel aan het hoofd gewond , toen hij

met de divisie artillerie , waarover hij het bevel voerde ,

alleen de brug bij Schoorl tegen de Russen, vóór dat de

luitenant-generaal Dumonceau zijne troepen ditar verzameld

had , dapper verdedigde. Volgens de getuigenis van dien

generaal waren „ voor een gedeelte de voordeelen van

dien gedenkwaardigen dag , aan die manmoedige verdediging

toe te schrijven." 1)

Van dezelfde kompagnie werden dien dag nog 10 man

schappen gekwetst , l paard gekwetst en 4 paarden gedood.

Uit een berigt van den adjudant-generaal, chef van den

1) Getuigschrift , ten behoeve van den 2den luitenant Straube ,

door den luitenant-generaal Dumonceau, den 27"e» Januarij 1800

afgegeven. De luitenant Straube, in 1777 als vaandrig bij het re

giment infanterie van Raders in dienst getreden , werd in 1 793 als

wachtmeester bij de rijdende artillerie aangesteld en den 23°len Julij

1795 tot 2do° luitenant bij dat wapen bevorderd. Door de vermoeije-

nissen van de veldtogten , welke hij had bijgewoond en vooral door de

kwetsing, den 19de° September 1799 ontvangen, was hij genoodzaakt

zijn pensioen te vragen, nadat hij , zooals later zal blijken , in Duitschland

goede diensten had bewezen , doch niet in staat was dien veldtogt

verder bij te wonen. Het Vertegenwoordigend Ligchaam der bataafsche

republiek stond zijn verzoek om pensioen den 19den Maart 1801 toe,

uit overweging n dat de gemelde luitenant , door zijne dapperheid ia

de actie van den gedenkwaardigen dag van den 1 9den September 1799

zich welverdiend heeft gemaakt en de volkomenste blijken heeft gegeven ,

dat hij het als een zijner eerste pligten cousidereerde , het vaderland

tegen alle vijandelijke invallen te dekken en zich alstoen bij de brug te

Schoorl tegen het grootste gedeelte der Russen heeft gedefendeerd."

Aan » den verdienstelijken krijgsman P. J. Straube" werd bij dat

besluit niet alleen het pensioen van / 350 : toegelegd ; maar voor zijne

* meer dan gewone diensten aan het vaderland bewezen" , werd hem ,

boven dat pensioen , gedurende zijn leven , jaarlijks nog toegestaan

eene gratificatie van / 250,00. (Besluit Uitvoerend Bewind van den

10de° April 1801 n°. 8.)
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generalen staf Dardenne , vau den 19den September, blijkt,

dat ook een gedeelte der bataafsche rijdende artillerie ,

van de kompagnie n°. l , dien dag , met twee bataillons

infanterie en een gedeelte der hussaren , heeft deel genomen

aan de krijgsverrigtingen der Franschen , onder den generaal

van Damme , welke troepen , volgens de getuigenis van den

vermelden adjudant-generaal, zich dapper gedragen hadden.

De kompagnie n°, ü , ingedeeld bij de divisie van den

luitenant-generaal Daendels , heeft dien dag hoogstwaar

schijnlijk deel genomen aan de gevechten, welke bij Oud-

Karspel zijn geleverd , en is , nadat de luitenant-generaal

Dumonceau was gekwetst geworden , met eenige andere

troepen , onder het bevel van den generaal-majoor van

Zuylen van Nyevelt , tot versterking van de divisie —

Dumonceau derwaarts gezonden.

Bij die kompagnie zijn dien dag geene verliezen geleden.

Met veel onderscheiding werd , zoowel door den luitenant-

generaal Daendels als door den opperbevelhebber Brune,

gewag gemaakt van het gedrag der bataafsche artillerie ,

op den l Dde° September.

De luitenant-kolonel Martuchewitz , die het bevel voerde

over de bataafsche artillerie , werd op het slagveld door den

generaal Brune tot kolonel bevorderd , „ une exception ,"

zooals hij schreef „ faite en faveur d'un officier digne ii

tous égards de ce nouveau grade."

Den agent van oorlog aanbevelende , zij die zich dien

dag zoo dapper gedragen hadden , te beloonen , schrijft de

generaal Brune : „ l'armée , elle a besoin des plus grands

encouragemens et l'arme de l'artillerie surtout , dont les

services nous sont d'une extreme utilité," 1) terwijl hij

1) Brief van den generaal Brune, van den 29"e° September

1799, aan den agent van oorlog.
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door de order van den dag, den 20"e° September aan het

leger bekend maakte , dat „ de artillerie zich op de luister

rijkste wijze had gedistingueerd."

Uit eene lijst der sterkte van debataafsche artillerie, op

den 10den October 1799 opgemaakt door den kolonel

Martuchewitz , blijkt dat op dien dag :

bij de divisie van den luitenant-generaal Daendels , de

artillerie te voet sterk was 8 officieren en 186 onderoffi

cieren en manschappen , ter bediening van 17 kanons & 6 ffi

en 3 houwitzers tl 24 ü? ijzer , 22 kaissons voor kanons &

6 8, 4 idem voor houwitzers, 13 idem met infanterie- en

jagerpatronen, 13 fourgonsen wagens van verschillende soort

en 369 paarden ; de rijdende artillerie (kompagnie n°. 2) 8

officieren en 85 onderofficieren en manschappen , ter bedie

ning van 4 kanons 5, 6 'S en 2 houwitzers & 24 $È ijzer ,

6 kaissons voor kanons & 6 ft , 4 idem voor houwitzers , 3

fourgons en wagens van verschillende soort en 203 paarden ;

De luitenant-generaal Daendels schreef aan den generaal Brune ,

in zijn rapport van den 20sten September 1799, met zeer veel lof over

de verrigtingen van de artillerie ; hij eindigde dat rapport aldus :

' Je vous indiquerai incessamment les noms d'autres personnes , qui

se sont distingués, surtout de quelques officiers d'artillerie , dont

plusieurs sont blessés et qui ont bien des titres a la réconnaissance

publique ; entre autre Ie citoyen van Alphen , sous-lieutenant, pour qui

jedemande legrade de lieutenant". Bij de rijdende artillerie was door

den generaal Brune, waarschijnlijk om te vervullen de plaats van

den gekwetsen luitenant Straube , den 23s|eD September tot luitenant-

snrnumerair aangesteld de kadet-kanonnier Donat Porsecki , die, hoewel

toen slechts 27 jaren oud , reeds als kapitein in poolschc dienst was

geweest en den 13den April 1797 bij de rijdende artillerie was geplaatst.

Hoewel hij zeer waarschijnlijk gedurende den veldtogt van 1799 , na

de benoeming van de generaal Brune , als officier der rijdende artillerie

de dienst zal hebben verrigt , is hij evenwel door het Bestuur van

Oorlog in de bataafsche republiek nimmer tot 2do luitenant bij de

rijdende artillerie aangesteld geworden.
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bij de divisie van den luitenant-generaal Dumonceau: de

artillerie te voet sterk was 9 officieren en 208 onderofficieren

en manschappen , ter bediening van 2 kanons & 12 ft' en 14

kanous tl 6 ffi ijzer , 2 kaissons voor kanons il 12 9? , 14

idem voor idem & 6 ffi , 7 idem met infanterie- en jager-

patronen , 15 fourgons en wagens van verschillende soort

en 276 paarden ; de rijdende artillerie (kompagnie

n°. 1) 3 officieren en 83 onderofficieren en manschappen ,

ter bediening van 4 kanons & 6 ffi en 2 houwitzers üi

24 ffi ijzer , 6 kaissons voor kanons & 6 ffi , 4 idem voor

houwitzers , 3 fourgons en wagens van verschillende soort

en 207 paarden ;

bij het park zich bevonden 13 officieren , 203 onder

officieren en manschappen, 1) 9 kanons & 12 ffi, 7 kanons

si 6 ÏC, 4 kanons & 3 ffi , 16 houwitzers & 24 ffi ijzer,

16 kaissons voor kanons il 12 ffi , 24 idem voor idem &

6 ffi , 6 idem voor idem & S 'S , 12 idem voor houwitzers,

45 idem met infanterie- en jager-patronen , 20 fourgons

en wagens van verschillende soort en 741 paarden , niet

medegerekend 234 paarden , die ziek waren.

Na den slag van Bergen tot den 2de° October, viel er

bij de beide legers niets voor. Op dien dag beproefde

de vijand echter op nieuw eenen aanval , met het doel om

Bergen te vermeesteren , welk dorp bezet was door de

fransche divisie van den generaal van Damme.

Tegelijkertijd naderde eene divisie onder den engelschen

1) Onder de absente manschappen werden er 126 vermeld als

krijgsgevangen te zijn gemaakt. De stukken geschut , welke in stelling

wareu geplaatst, zijn begrepen ouder het aantal, dat vermeld werd

zich in het park te bevinden. De in den tekst bedoelde sterkte-lijst

is aan den agent van oorlog gezonden , door den generaal-majoor van

Boecop, bij zijnen brief van den 5de'1 October 1709.
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bevelhebber Abercrombie het strand , met het doel de

Iranschen op hunne linker flank te overvleugelen.

Tegen over die krijgsmagt werd ook een gedeelte der

bataafsche troepen gesteld en wel de hussaren , die des

namiddags ten 5 uur van Brune het bevel ontvingen, zich

naaj het strand bij Egmond-aan-Zee te begeven , waarhenen

ook de bataafsche rijdende artillerie gezonden werd.

Waarschijnlijk zijn diïar de twee kompagniën vereenigd

geweest ; want de luitenant-generaal Daendels had de kom-

pagnie n°. 2 , het regiment dragonders en 2 battaillons tot

versterking derwaarts gezonden.

Nadat de hussaren den aanval tegen de vijandelijke rui

terij had gedaan , welke aanval in de duisternis , onder een

hevig vuur des vijands , geschiedde en niet aan de verwach

ting, welke men daarvan had gehad, beantwoordde, ver-

eenigde de kolonel Quaita zijn regiment voor het front van

de bataafsche rijdende artillerie en in die stelling bragten zij

den nacht door. Van de kompagnie n°, l waren op dien

dag 2 paarden gesneuveld , 2 manschappen en 3 paarden

gekwetst en l man en 4 paarden vermist geworden.

Het was niet twijfelachtig , door wie van de beide strij

dende partijen de voordeelen op dien dag waren behaald.

Reeds den volgenden dag gaf de generaal Brune het bevel ,

de stellingen voor Alkmaar te verlaten. De divisie — Du-

monceau nam eene stelling tusschen Uitgeest en Wijk-aan-

Zee , en de divisie — "Daendels trok terug op Purmerend ;

terwijl het groot hoofdkwartier te Beverwijk werd geplaatst.

Deze nieuwe stellingen waren ingenomen , toen de hertog

van York zijnen intogt in Alkmaar deed.

Hoewel eenige gevechten op de voorposten te Limmen

en Bakkum plaats hadden , viel er niets noemenswaardigs

voor , vóór den 6den October , den dag op welken het pleit bij
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Castrikum werd beslist , en de bataafsche hussaren en in

fanterie vooral zich zoo bijzonder hebben onderscheiden.

Bijzonderheden omtrent de krijgsverrigtingen van de

rijdende artillerie op dien dag en volgende dagen zijn niet

bekend. Alleen vindt men daaromtrent opgeteekend , dat

eene halve kompagnie bataafsche rijdende artillerie , op last

van den brigade-generaal Aubrée , met eene kompagnie

fransche rijdende artillerie en eenige fransche troepen des

morgens van den 6dc° October het hoofd boden aan eene

sterke kolonne Engelschen , welke langs het strand van

Egmond-aan-Zee naderde.

Van de rijdende artillerie werden op dien dag slechts

3 paarden , van de kompagnie n°, l , gekwetst en meer

verliezen heeft zij na dien dag niet geleden.

Den 18de° October sloot de generaal Brune eene over

eenkomst met den hertog van York , en den 19deD Novem

ber daaraanvolgende hadden alle engelsche en russische

troepen Noord-Holland verlaten.

Wanneer men nagaat, hetgeen in den veldtogt van 1799

in Noord-Holland door de artillerie is verrigt geworden ,

dan zal men zeker gaarne hulde brengen aan de wijze ,

waarop zij hare verpligtingen heeft voldaan.

Die hulde bragt de luitenant-generaal Dumonceau aan

dat korps, in zijnen brief aan den agent van oorlog, van

den l'"° November 1799, waarin hij schrijft:

„ De artillerie van ligne heeft in alle actiën blijken

gegeven , dat zij onverbeterlijk is ; waarlijk dit korps is

zeer achtingswaard ," en vervolgens : „ De rijdende artil

lerie , onder de orders van den kapitein Cordes , is verre

boven alle lof. Geen artillerie bestaat er , die braver is.

Bij alle gelegenheden heeft zij blijken gegeven van hare
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alles overtreffende behendigheid , en voornamelijk den 2de°

October te Egmond-op-Zee manoeuvreerden de kanonniers

tot aan de knieën toe in zee ; hun vuur , hetwelk uitmun

tend zich souteneerde , was misschien het allerhevigst 't geen

men immer hoorde , en ik durf zeggen dat deze kompag-

nie op dien dag de grootste diensten aan de fransche kolon-

ne bewezen heeft." terwijl die generaal in het slot van

zijnen brief de getuigenis aflegt , dat de frausche generaals ,

welke eenige bataafsche troepen hadden gekommandeerd ,

hem verklaard hadden , „ dat het onmogelijk is , dat men

meer schoone hoedanigheden vereenigd vind als de talenten ,

de intelligentie , de ijver en de onversaagtheid van

onze artillerie, kavallerie en voornamelijk rijdende artille

rie en hussaren , welke zij hebben aan den dag gelegd."

Eene vleijende betuiging , van de door hem en zijne

kompagnie bewezene diensten gedurende de gevechten ,

op den 2de° October en volgende dagen voorgevallen , ont

ving de kapitein Cordes van den generaal van Damme,

den 9dcD daaraanvolgende.

De agent van oorlog , aan wien die kapitein den brief

had medegedeeld , gaf den braven bevelhebber der kom

pagnie n°. l daarop , bij zijnen brief van den lldeD No

vember 1799, het volgende antwoord: „ Met het groot

ste genoegen vernam ik uit denzelven, dat gij en de kom

pagnie welke gij kommandeert , zich voor den vijand op

eene allezins loffelijke wijze hebben gedragen en daardoor

de bijzondere achting van voornoemden generaal hebben

waardig gemaakt."

„ Gaat steeds voort dit spoor te volgen , en bij alle ge

legenheden , waarin gijl. tot verdediging der goede zaak ,

namelijk die des vaderlands , wordt geroepen , te toonen ,

dat gij ware Bataven zij t, die niets anders kennen dan de

4
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vervulling hunner pligten. Zoo zult gijl. niet alleen bij

het vaderland wel verdienen maar ook daarin uwe beloo

ning vinden van door alle braven bemind te worden." 1)

Op de order van den dag van den 30"e° October , gaf

ook de generaal Brune zijne tevredenheid te kennen over

de wijze , op welke de rijdende artillerie onder Cordes zich

van hare pligten had gekweten.

Deze getuigenissen gaven den kapitein Cordes niet die

voldoening welke hij vermeende te mogen verlangen ; omdat

op eene order van den dag van den 2 1"e° October, door

den generaal Brune de namen van eenige artillerie-officieren

waren opgegeven , die wegens de vele blijken , welke zij

gedurende den veldtogt gegeven hadden , van militaire kennis ,

«nz. te bezitten , werden aanbevolen , bij de eerstvolgende

bevordering bij de artillerie te worden verhoogd in rang ,

en dat zijn naam daaronder niet werd aangetroffen.

Behalve de kapiteins der bataafsche artillerie Probsting ,

van Dieren , Mauvillon en Radijs van Sickinga , de luite

nants Holtsman , Steffens , Arentz , van Gils , Stuijvelaar

1) De reden , waarom de kapitein Cordes den agent van oorlog

met den brief van den generaal van Damme bekend maakte, blijkt

uit zijn schrijven van den 28"l1;o October , aan den vermelden agent.

a De onverdiende wijze , op welke men mij personeel en mijne brave

kompagnie in de Haagsche Courant van den I3den September 1. 1.

heeft gelasterd en in veel gevallen nog zoekt te doen ," zoo schreef

hij , had hem genoodzaakt de vleijende getuigenis van den generaal

van Damme ter kennis van het Gouvernement te brengen , opdat zij

n alle weldenkenden zou overtuigen , hoe zij steeds hebben getracht ,

om als brave soldaten overal hunnen pligt te doen." De brief, welke

de generaal van Damme aan den kapitein Cordes had geschreven , is

niet voorhanden. Op verzoek van den kapitein Cordes , // omdat

die brief een eigendom was van de kompagnie ," is hij met den brief

van den 11de° November 1799 door den agent van ooilog terugge

zonden.
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en Steinmetz , was op de bedoelde dagorder ook genoemd

de kapitein van de rijdende artillerie , bevelhebber der

kompagnie 1i°. 2 , d'Anguerand , en daardoor vermeende

Cordes door den generaal Brune in ancienneteit beneden

zijnen kameraad te zijn geplaatst geworden , hetgeen hij

vermeende niet te hebben verdiend.

„ Mijne eer en de eer van mijne geheele kompagnie

(ala met mij gecompromiteerd wordende) ," schreef Cordes

den 25"e° November 1799, aan den agent van oorlog,

„ eischen nadere uitlegging van het gouvernement."

„ De geheele armee ," zoo vervolgde die dappere bevel

hebber , „ weet , dat ik ruim zooveel aandeel , als ieder

der in de order vermelde kapiteins , in de onderscheidene

actiën heb gehad en dat mijne geheele kompagnie bij elke

gelegenheid hare pligt heeft gedaan ; en ofschoon het nim

mer aan armzalige werktuigen heeft ontbroken , om mij en

mijne kompagnie op alle mogelijke wijzen te lasteren ,

verdacht te maken en te declmeren , zoo kan ik echter

uiet veronderstellen , dat door de vroegere order van den

21"e° October de intentie van den generaal en chef is

geweest, om mij in het avancement achter den kapitein

d'Anguerand terug te zetten."

De luitenant-generaal Dumonceau had omtrent Cordes

aan den agent van oorlog toen reeds zoodanige gunstige

berigten gegeven , dat er niet aan gedacht kon worden ,

tem in ancienneteit te stellen beneden den kapitein d'An

guerand ; hetgeen dan ook niet geschied is.

Hoewel in minderen rang bij de rijdende artillerie ,

gedurende den veldtogt van 1799, gediend hebbende, is

liet hier de plaats , in de geschiedenis van dat korps aan

te teekenen den naam van een braaf krijgsman , dio reeds



52

sedert de oprigting van de twee brigaden rijdende artillerie,

in het jaar 1793, in alle omstandigheden, waarin hij ge

plaatst werd , zich door meer dan gewone verdiensten , be

leid en dapperheid buitengewoon onderscheiden en ook in

den afgeloopen veldtogt belangrijke diensten bewezen had.

Het is de eerste- of opperwachtmeester van de kompagnie

rijdende artillerie n°, l, Johannes Scholtus , door wiens te

vroegtijdigen dood het korps , zooals toen algemeen werd

erkend , een gevoelig verlies leed , en eenen bij dat korps

reeds roemrijk geworden naam werd uitgewischt in het

stamboek , waarin hij weldra als officier zou hebben geprijkt.

Scholtus, van wien de kapitein Cordes in al zijne be-

rigten met den meesten lof gewaagde, wien hij noemde

„ mijnen gedistingueerden , onvergelijkelijken eerste- wacht

meester ," was , op voordragt van den kapitein Cordes en

op dringende aanbeveling van den kolonel en chef der

artillerie Althuizen en van den luitenant-generaal Dumon-

ceau, door den agent van oorlog reeds aan het Uitvoerend

Bewind voorgesteld , om in plaats van den adjudant Maes ,

die tot l"e luitenant bij de kompagnie was aangesteld , te

worden bevorderd , toen het berigt werd gegeven , dat hij ,

ten gevolge van zijnen overdreven ijver , bij eene zeer

bezwaarlijke dienst te velde , den 23"e° November 1800

te Heusenttam was overleden.

Op het voorstel van de chefs , die hem allen zoo zeer

genegen waren geweest , werd aan de wednwe van den

overledene een gratificatie toegelegd , en daardoor , zoo

als de luitenant-generaal Dumonceau schreef, „ eeniger-

mate vergoed de diensten , welke hare verdienstvolle man

gedurende zijn leven bewezen had."

De billijkheid eischt , dat bij de namen van de officieren ,

welke bij de nederlandsche rijdende artillerie in eervolle
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herinnering moeten blijven , ook de naam van den een

maal tot adjudant voorgedragen opperwachtmeester Scholtus

niet worde vergeten.

In de eerste helft der maand November verliet het

grootste gedeelte der korpsen van het bataafsche leger

Noord-Holland.

De kompagnie n°, l vertrok weder naar Groningen en

kwam den 15den van die maand aldaar aan. 1)

De kompagnie n°. 2 vertrok naar Haarlem , alwaar het

depot was geplaatst. 2)

Hadden de bataafsche troepen in het algemeen en de

bataafsche rijdende artillerie in het bijzonder zich aan het

vaderland verdienstelijk gemaakt , tot verdediging van zijn

grondgebied , niet minder laauweren , dan in den veldtogt

van 1799, plukten zij in de twee volgende jaren, toen

zij , vereenigd met het fransche leger , buiten het grond

gebied van de republiek , in de gelegenheid werden gesteld ,

de eer van hunne wapenen op te houden.

Veldtogt aan den Mcin.

1§OO.

Terwijl door de bataafsche troepen in Noord-Holland

dapper gestreden werd , om de engelsche en russische legers

1) Op dien dag was de kompagnie, behalve de kleine staf, 3

officieren , 97 manschappen en 99 paarden , en de daarbij behoorende

trein 2 officiereu , 65 manschappen en 1 1 7 paarden sterk.

2) Op den 6den December 1799 was deze kompagnie , behalve da

kleine staf, 3 officieren , 95 manschappen en 70 paarden , en de

daarbij behoorende trein 2 officieren, 66 manschappen en It6 paarden,

sterk.
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uit het land te verdrijven , was Frankrijk het tooneel vau

groote gebeurtenissen.

Napoleon Bonaparte uit Egypte teruggekeerd , was als

eerste consul aan het hoofd des bestuurs geplaatst. Die

verandering had ten gevolge het terugroepen van den

franschen generaal Brune, die in het bevel over de fransche

troepen binnen de bataafsche republiek , door den generaal

Augereau vervangen werd.

Brune verliet daarop de republiek ; doch nam vooraf van

het fransch-bataafsche leger bij de volgende dagorde afscheid :

„ Camarades !"

„ Le gouvernement qui a fait choix du général Auge

reau, pour commander l'armée & ma place, vient de me

donner une marque particulière de son estime ; en m'at-

tachant ïv son conseil , il a voulu recompenser dans la

personne de son gónéral les services signalés de l'armée."

„ Je pourrai donc concourir , braves amis , au bonheur

que nous préparent l'héroisme et l'amour de la patrie; je

pourrai aussi quelques fois retracer vos vertus et votre

intrépidité constante au gouvernement , qui s'occupe sans

relftche de vos besoins et de votre gloire ; et si la fortune

me favorise au point de me remettre iX votre tête , pour

combattre les ennemis de notre république , je pourrai sans

fol orgueil prévoir, que nous marcherons encore ensemble

u la victoire."

„ Et vous , Bataves ! dont j'ai dirigé Ie courage , pour la

défense de votre liberte', et dont Ie sang s'est mêlé avec

celui des Francais , dont l'amitié secondait la justice de

votre cause , n'oubliez jamais , que les guerriers républicains

sont une seule famille."

Bij het leger, aan wiens hoofd thans de generaal Augereau

stond , en dat bestemd werd om te dienen tot dekking van
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den linker vleugel van het hoofdleger onder Moreau , moest

worden ingedeeld eene bataafsche legernfdeeling van 7000'

man , met het doel , om ook buiten het grondgebied van

de bataafsche republiek te worden gebruikt.

Bij de besluiten van het Uitvoerend Bewind van den

14d» 1 I7d«en20"« Junij 1800> Iitt C C1 NN1 enSS. ,.

en later bij dat van den 9d°D Julij 1800 n°. 42, werd da

zamenstelling van die bataafsche legerafdeeliiig bevolen. Zij

zou bestaan uit 11 bataillons infanterie , 6 eskadrons ka-

vallerie , 3 kompagniën artillerie te voet , en de kom-

pagnie rijdende artillerie n°. l , sterk zijn 9543 hoofden ,

en gekommandeord worden door den luitenant-generaal Du-

monceau.

Zij verliet reeds den 18de° Julij daaraanvolgende het

vaderland , na zich , in het kaïnp bij Eindhoven , met het

legerkorps van Augereau te hebben vereenigd , en den 22""

daaraanvolgende aanvaardde de generaal Dumouceau te

Keulen het bevel over de bataafsche troepen.

De kompagnie rijdende artillerie n°. l , welke een deel

uitmaakte van de vermelde legerafdeeling, was uit Groningen,

naar het vermelde kamp gemarcheerd ; zij werd gekommau-

deerd door den kapitein C. F. Cordes , en daarbij waren

geplaatst de 2"' kapitein D. E. Bode, de l"e luitenant

J. H. Allerwaard (die gepensionneerd werd en niet mede te

velde trok 1) en de 2d° luitenants P. J. Straube (die

den 16den November wegens ziekte het leger verliet en

daarna is gepensionneerd geworden) en J. S. Pistor. Volgens

de zamenstelling , welke bij besluit van het Uitvoerend

Bewind van den 15de° Januarij 1800 n°, l , aan de rijdende

1 ) Eerst bij besluit van het Uitvoerend Bewind vau den 22"e° De

cember 1800, werd de 1sto luitenant Allerwaard vervangen door don,

bij dat besluit tot !"• luitenant benoemden adjudant, J. B. Maes.
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artillerie was gegeven geworden , zou zij sterk zijn geweest

5 officieren , 103 manschappen en 113 paarden , doch zij

telde bij den uitmarsch slechts 4 officieren , 97 manschappen

en 96 paarden. Zij trok te velde met :

4 kanons & 6 Ï»! , 2 kanons il 3 'S , en 2 houwitzers

a 24 'S? ijzer , 6 kaissons en 4 voorwagens a 6 6? ,

waarin 502 patronen met kogels a 6 ffi, en 374 patro

nen met blikken dozen a 6 'S? , 2 kaissons a 3 ffi , met

392 patronen met kogels a 3 ffi , en 140 patronen met

blikken dozen a 3 ffi ;

4 kaissons en 2 voorwagens voor de houwitzers , met

310 patronen , 40 blikken dozen , 18 brandkogels en 248

geprepareerde granaten voor de houwitzers, 251 dozijn

gezwind-pijpjes , 524 zunders, 400 ft' lont, en 8 ffi crepee

pulver.

De bataafsche troepen rukten den 26'lim Julij op naar de

Lahn, bezetteden eerst de linie van de Nidda (7 Augustus) ,

die daarna werd uitgestrekt tot Laubach aan den linker

vleugel, en tot Bornheim aan den Mein aan den regter

vleugel; terwijl het hoofdkwartier toen te Friedberg was.

Een wapenstilstand, te Parsdorf geteekend, was toen

geëindigd, en de keizer van Oostenrijk, zijne goedkeuring

niet willende geven aan de vredesvoorwaarden , zoo als

die te Parijs waren vastgesteld, werd het begin van den

oorlog weder aangekondigd.

Aan de bataafsche troepen geschiedde dit door den

luitenant-generaal Durhonceau , bij de order, die hij den

29"en Augustus te Friedberg uitvaardigde:

„ Bataven !" zoo sprak die achtenswaardige bevelhebber

tot zijne troepen, „ onze medeburgers, landgenooten , en.

vrienden hebben de oogen op ons gevestigd."
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,, Met regt verwacht het gouvernement, dat de overwin

naars van Noord-Holland , even als zij zulks te Bergen

hebben weten te doen , ook hunnen roem zullen staande hou

den , in het bevechten van de verwerpers van den vrede

in Duitschland. Ziedaar de taak die wij zullen voldoen ;

maar om te overwinnen hebt gij pligten te volbrengen ;

het is alleen door kracht van deugd , dat de regtschapen

man sterkte van moed erlangt. Het vertrouwen in uwe

bevelhebbers , hunne ondervinding zal de rigtsnoer van uw

gedrag zijn. Volvoert stiptelijk den raad en de bevelen

die gij dagelijks van hen zult ontvangen , als den grond

zuil van eene goede dienst."

„ Bataafsche wapenbroeders ! in naam van het vaderland

dat u dierbaar is , gevoelt deze waarheid ; zij moet uwen

roem , uwe eer volmaken !"

Onderscheiden veranderingen vonden daarna plaats , in

de stellingen , welke door die troepen waren bezet. Den

19de° November werd het hoofdkwartier te Amorbach , op

den linker oever van den Tauber, geplaatst en langs die

rivier werden de troepen opgesteld.

De divisie — Dumonceau was toen zamengesteld op de

volgende wijze :

De voorhoede , aangevoerd door den kolonel Crass , die

zijn hoofdkwartier te Kulzheim had , bestaande uit : het

grenadier-battaillon en het W bataillon der 5de halve bri

gade infanterie ;

De regter brigade , aangevoerd door den generaal-

majoor Bruce , die zijn hoofdkwartier te Bisschofsheim

had , bestaande uit : het 1'le , 2de en 3d8 bataillon van de

2de halve brigade infanterie ;

De linker brigade, aangevoerd door den kolonel Gel

derman , die zijn hoofdkwartier te Freudenberg had , be
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staande uit: het 3'" bataillon der 5de halve brigade en het

3d' bataillon der 6da halve brigade infanterie ; „ eene afdee-

ling gedetacheerd aan de avantgarde," bestaande uit:

het 4de bataillon jagers , 2 eskadrons van het regiment ba-

taafsche hussaren , de kompagnie rijdende artillerie n°. l ,

die gekantonneerd was in de dorpen Schafheim , Herres-

heim , Cappelle en Grosostheim , eene kompagnie artillerie

te voet , het reserve artillerie-park , de reserve kavallerie ,

enz.

De rijdende artillerie , de hussaren en het 4ide bataillon

jagers werden toen gesteld onder de onmiddelijke bevelen

van den opperbevelhebber Augereau , allen in de omstreken

van Aschaflenburg , welke stad , gelegen aan den regter

Mein-oever , door de Oostenrijkers was bezet.

Den 24"e° November deden de Oostenrijkers eenen aan

val op die troepen , waardoor zich voor de hussaren en de

jagers de gelegenheid opdeed , zich bijzonder te onder

scheiden. 1)

Het blijkt niet, of de rijdende artillerie heeft deel ge

nomen aan die krijgsverrigtingen ; maar het blijkt wel , dat

zij met de hussaren en de jagers te Aschaft'enburg zijn

binnengerukt en den vijand vervolgd hebben.

Bij het daarop in bezit nemen van de vesting Wurtzburg

en het belegeren van de citadel, het kasteel Mariënburg

(l'len December 1800 — 6de° Januarij 1801), waarbij de Ba

taven zich weder hebben onderscheiden , 2) was de rijdende

artillerie niet tegenwoordig ; zij was toen met het 4de ba-

1) Zie daaromtrent de bijzonderheden, Geschiedenis van het regi-

utent /tollandscte hussaren. bladz. 48 en volgende.

2) Geschiedenis van het regiment hottandsche htasaren. bladz. 51 en,

volgende.
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taillon jagers , de hussaren en dragonders , allen van het

bataafsche leger , onder het bevel van den kolonel Quaita ,

ingedeeld bij de divisie van den luitenant-generaal Duhes-

rne, met welke zij den marsch naar de rivier de Rednitz

vervolgden.

Den 2den December joeg de kolonel Quaita, aan het hoofd

van 600 man Franschen en Bataven, 1200 Oostenrijkers,

van Oberschwach naar de andere zijde van Burg-Weinin-

gen , op de vlugt , en trok , ten gevolge van het daartoe

ontvangen bevel, op het klooster Eberach terug, 1) waarna

op den volgenden dag , den 3deD December , het gevecht

bij het dorp Burg-Eberach plaats had.

Aan dit gevecht had ook zeer werkelijk deel genomen

de rijdende artillerie , die sedert den Z4fle° November geen

rust had genoten. Hoewel alle stukken , de eenigste die zich

bij de kolonne bevonden , in het vuur waren geweest , was de

schade welke zij leden meer veroorzaakt door de moeije-

lijkhedcn van het terrein , dan wel door het vijandelijk

vuur, dat evenwel zeer sterk was geweest.

\Vei nige dagen na het gevecht te Burg-Eberach , den

9d« December, werd de kompagnie in drie divisiën (sectiën)

verdeeLd en toegevoegd aan onderscheidene kolonnes , die

steeds voorwaarts trokken. De kaissons en de reserve waren

te Aschaffenburg achtergebleven. 2)

In het gevecht , dat den 21Blen daaraanvolgende bij Neun-

kirchen plaats had, dat zeer hevig was en tot in den avond

duurde , was de rijdende artillerie genoodzaakt geweest ,

naar Beijersdorf terug te trekken en den volgenden dag

1) GescJuedenii van het regiment Iwllandsche Jiussaren. bladz. 55.

2) Brieven van den generaal Dumonceau van den 13deD December

1800 n°. 83 , en 29"« December 1800 n°. 100.
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zelfs tot Forcheim. In eene stelling voor laatstgemelde

stad geplaatst , werden de troepen den 23"e° door de Oos

tenrijkers aangetast. Nadat die aanval mislukt was deden

zij aan den .generaal Duhesme het voorstel , tot het sluiten

van eenen wapenstilstand tot den volgenden dag , dat ook

aangenomen werd.

De kapitein Cordes berigtte, omtrent de krijgsverrigtin-

gen van de- rijdende artillerie , in zijnen brief van den

25"en December , aan den generaal Dumonceau het volgende :

„ In de onderscheidene affaires , welke wij sedert den l 3de°

dezer met afwisselend geluk in deze streken hebben bijge

woond, ben ik met mijne batterij wederom bijzonder gelukkig

geweest , ten aanzien van het verlies van manschappen en

paarden ; want met in begrip van de affaire van Burg-

Eberach op den 3de° dezer, bestaat het uit 3 geblesseerde

kanonniers en 2 geblesseerde kanonrijders (waarvan een op

den 23"'n een been is afgeschoten geworden , de overigen

zijn allen ligt geblesseerd) ; aan paarden bestaat mijn verlies

bij de batterij uit 5 dooden en 6 geblesseerden , en bij den

trein uit 2 dooden en 3 geblesseerden ; ook is een kanon-

rijder met 2 paarden vermist. Ten aanzien van den toe

stand van mijn geschut , kaissons en munitie , begint de

zaak er slecht uit te zien. Bij de affaire oj> den 21'ten,

is ons een kanon door de vijandelijke artillerie gedemonteerd

geworden , welke op de flank van onze stelling ageerde ;

doch hetwelk nu wederom is hersteld. Een kaisson a 6

ffi en een dito van houwitzer is ons bij die affaire zoodanig

onbruikbaar geworden , dat wij de eerste (nadat wij de

munitie meerendeels geborgen hadden) bloot met zijn achter-

raders hebben moeten laten staan , en de andere wordt

heden geheel gesloopt , om met het goede der afbraak an

deren te kunnen herstellen."
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,, Drie kaissons u G % en 2 van houwitzers ziju reeda

ledig geschoten , behalve eene , welke wij nog uit het reserve-

park hebben ontvangen ; zoodat wij thans nog 3 komplete

kaissons a 6 'S en 2 dito voor houwitzers over hebben ,

doch welke , wegens het vele en gezwind marcheren , i»

eenen slechten toestand zijn." 1)

Den 25"en December sloot Moreau te Steier eenen wa

penstilstand met den opperbevelhebber van het oosten-

ryksche leger , den aartshertog Karel , en daarmede hielden

de vijandelijkheden op. Hij was de voorbode van den vrede,

die den 9de° Februarij 1801 te Luneville werd bekrachtigd.

Toen de hiervoren bedoelde wapenstilstand gesloten was,

werd daarvan bij de volgende dagorder aan het leger kennis

gegeven :

„ Le général en chef prévient l'armée , que Ie gouver

nement a acceuilli avec la plus vive satisfaction la nouvelle

de la victoire de Neurenberg ; il témoigne sa satisfaction

;iu •-. généraux et aux braves officiers et soldats , qui ont

vaincu sous leurs ordres."

„ La victoire de Neurenberg et les combats qui l'ont

suivis , terminent de la manière la plus glorieuse pour

l'armée gallo-batave sa campagne sur Ie Hein."

„ L'armée prendra ses cantonnements , un nouvel armistice

vient d'ètre conclu ; l'empéreur a consenti & traiter sépa-

rement de l'Angleterre."

„ Cette condition et quelques autres de l'armistice nous

font espérer une paix prochaine. Les Anglais , qui par

toua les moyens possibles ont cherché & en faire éluder la

conclusion , viennent de provoquer Ie plus horrible attentat.

1) Brief van den generaal Dumonceau , van den 29sten December

1800 n°. 100, -waarbij het berigt van den kapitein Cordes is overge

legd.
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Le 3 (Nivose) au soir , Pexplosion d'une machine infernale ,

placée dans une rue, ou devait passer Ie li°r consul, a

mis ses jours dans Ie plus grand danger ; mais , comme Ie

dit Ie ministre de la guerre dans sa lettre , Ie Genie de

la république veille sur ses magistrats , comme sur ses

guerriers."

Het hoofdkwartier werd toen te Wurtzburg geplaatst.

Door het sluiten van den vrede , het doel van den veld-

togt bereikt zijnde , werd , op bevel van den franschen

oorlogs-minister , aan de bataafsche troepen den 25""

Maart 1801 de order tot den terugtogt naar het vaderland

gegeven.

De kompagnie rijdende artillerie n°, l verliet dienten

gevolge het kantonnement te Heidingsfeld nog denzelfden

dag , trok over Aschaflenburg naar Frankfort , alwaar zij den

30slen van die maand aankwam , en , na aldaar eenen rustdag

te hebben gehouden , over Coblentz en Keulen naar Nijme

gen , welke vesting zij den lSden April binnentrok.

Van die plaats marcheerde zij naar Haarlem alwaar het

depot lag. 1)

1) Volgens den sterkte-staat vau de bataafsche legerafdeeling, opge

maakt te Wurtzburg, den 20"« Februarij 1801 , was de kompagnie

rijdende artillerie n', 1 op dien dag sterk 3 officieren, 96 manschappen,

en 88 paarden. Zij was uit het garnisoen naar Dmtschland gemar

cheerd met ! officieren , 97 manschappen en 96 paarden , en had gedu

rende den veldtogt tot versterking gekregen van het depot 1 man en

1 paard , 1 man aangenomen en 5 paarden gekocht. Het verdient op

merking, dat volgens den bedoelden sterkte-staat onder de 1645

manschappen , welke gedurende den veldtogt waren gederserteerd ,

niet één man van de rijdende artillerie werd geteld.

De rijdende artillerie was het eenigste korps, dat geene manschappen

wegens desertie had behoeven af te voeren.

(Brief van den adjudant-generaal Vichery , van den 3"e° Februari)

1801 , aan den agent van oorlog.)
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De onderscheidene berigteu van den luitenant-geueraal

Dumonceau aau den agent van oorlog , nog aanwezig ,

leveren het bewijs , dat de bataafsche troepen ook aan den

afgeloopen veldtogt roemrijk hadden deel genomen ; hetgeen

bevestigd wordt door eene getuigenis , welke door eenen

franschen divisie-generaal , den chef van den generaleu

staf van het leger , Andréossy , van het gedrag der Bata

ven is gegeven geworden ; eene getuigenis eervol vooral

voor het leger , dat in dien tijd in zijnen eigen vader

land niet genoeg naar verdienste schijnt te zijn gewaar

deerd geworden. „ Les Bataves" , zoo schrijft hij „ en don-

nant pendant toute cette campagne des preuves de bravou

re, de patience et d'une extrême exactitude dans Ie ser

vice , appelèrent Ie souvenir de leurs antiques vertus ; ces

qualités assigneraient aux Bataves un des rangs les plus

distingués parmi les troupes de l'Europe , si l'état mili

taire etait plus honoré , qu' il ne Test chez cette nation

d'ailleurs si estimable." 1)

De diensten, welke de rijdende artillerie gedurende den

veldtogt bewezen heeft, waren niet onopgemerkt gebleven.

De luitenant-generaal Dumonceau gaf in een zijner

berigten, betrekkelijk den veldtogt, daarvan het volgende

verslag :

„ Het zij mij vergund" , zoo schreef die bevelhebber

aan den agent van oorlog, „ door dezen u rapport te

doen, over de aanhoudende goede conduite en activiteit van

den kapitein Cordes, kommanderende de l"te kompagnie

bataafsche rijdende artillerie; de ijver en ambitie, waarmede

1) Campagne sur Ie Mein et Ie Redniti. pag. 89. De hoogleeraar

Bosscha heeft diezelfde woorden reeds genomeu tot motto , aan het

hoofd van de afdeeliug » De irinterecldtogt aait den Mein." Helden*

daden , enz. III. bladz. 233.
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die officier voortvaart zijn vaderland te dienen, verdient

allen lof. De kompagnie, aan zijn kommando toevertrouwd,

ia steeds in de beste orde, allen de daarbij behoorenden

schijnen door het voorbeeld, hun door den kapitein gegeven ,

ten sterksteu opgewekt te zijn, tot het betrachten van

hunne dienst met de meeste emulatie; terwijl een en

dezelfde geest bij hen doorstraalt. In één woord , burger

agent! het is een zeer achtenswaardig korps, 't welk door

den kundigen Cordes op den besten voet gebragt is.

Het geluk, dat die kompagnie gehad heeft, van geen een

kanonnier door desertie te hebben verloren, doet den

kapitein de meeste eer aan; vermits het zeker is, dat zijn

beleid en de wijze waarop hij zijne ondergeschikten kom-

mandeert en ambitie weet te inspireren, daar grootendeels

oorzaak van is. Bijzonder aangenaam zou het mij zijn ,

burger agent ! indien u kondet goedvinden, dien officier uwe

tevredenheid over zijn militair gedrag te kennen te geven;

vermits de satisfactie, die hij daardoor zal gevoelen, hem

niet weinig zal aansporen, om zijne pogingen tot welzijn

van de dienst te verdubbelen, in het vak, waarin hij zich

geplaatst ziet."

Van den agent van oorlog bleef eene voor de rijdende

artillerie en voor den kapitein Cordes vooral, zeer vleijende

dankbetuiging voor de door haar bewezen diensten niet

achterwege. Hij schreef aan den hiitenant-generaal Bumon-

ceau daarop het volgende: „ Het kon mij niet dan hoogst

aangenaam zijn, uit uw missive den lof te vernemen, dien

gij den kundigen Cordes met zooveel regt toezwaaidet. Is

het den braven man genoeg , zichzelve bewust te zijn ,

zijnen pligt te hebben betracht , nimmer kan het hem onver

schillig zijn te zien, dat zijne voortreffelijke handelingen

niet onopgemerkt blijven , en het genoegen , hetwelk de
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kapitein Cordes over de orde , waariu hij ziju korps ziet en

de welwillendheid waarmede onder zijn kommando het vader

land gediend wordt, kan niet dan ten hoogste vermeerderd

worden, door de openlijke blijken van erkentenis, hem

door zijne superieuren gegeven."

„ En het is hierom dat ik n bij deze verzoeke, den

kapitein Cordes, kommanderende.de l'" kompagnie rijdende

artillerie, op de meest plegtige wijze te willen betuigen,

dat zijn roemwaardigst gedrag en buitengewone ijver

voor de dienst des vaderlands het aandachtig oog van het

gouvernement bij uitnemendheid tot zich trekt, en ik het

mij inzonderheid tot een genoegen reken, hem door u mijne

hoogste tevredenheid over zijn militair gedrag, in het

moeijelijk en gewigtig vak waarin hij zich geplaatst bevindt ,

te kennen te geven; terwijl ik u, burger generaal! ver

zoeke , mij bij voortduring in staat te stellen , die officieren

bij uitzondering te leeren kennen, wier ijver en pligtsbe-

trachting de goedkeuring der natie en van het gouvernement

verdienen."

Deze getuigenissen waren voor het korps vooral daar

om zeer vleijend, omdat de rijdende artillerie in dien

veldtogt met zeer vele moeijelijkheden had te kampen gehad ;

die voornamelijk waren veroorzaakt, door de minder goede

inrigting van het materieel. De zwaarte van dat materieel,

tot het verbeteren waarvan de kapitein Cordes, zoo als hij

schreef aan den agent van oorlog, reeds vijf jaren achter

eenvolgend te vergeefs alle moeite had aangewend, had de

dienst zeer bezwaarlijk gemaakt, zelfs zoo, „ dat na elken

marsch , den geheelen nacht door , onder den blooten hemel

moest worden gearbeid , om al het gebrokene te repareren ;

waardoor de rijdende artillerie, zoowel als door de gruwelijke

5
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zwaarte der kaissons, den marsch der kolonnes zeer heeft

opgehouden." 1)

Het was de laatste veldtogt, waarin de kapitein Cordes

tot den roem van de bataafsche rijdende artillerie heeft

kunnen bijdragen. Aan hem, die in de onderscheidene

rapporten van den luitenant-generaal Dumonceau aan den

agent van oorlog en in die van den agent aan het Uit

voerend Bewind, steeds „ den verdienstelijken bevelhebber

der kompagnie n°. l" wordt genoemd, is de rijdende

artillerie het verpligt, dat bij den vreemde het eerst aan

dat korps eenen bijzonder goeden naam is toegekend.

Hoewel, zoo als men hierna nog dikwijls zal kunnen

opmerken, door zijne opvolgers die goede naam is gehand

haafd en vergroot geworden, komt aan den kapitein Cordes

de eer toe, van dien het eerst gevestigd te hebben.

Veldtogt aan den Hmtnu.

lSOS.

Naauwelijks waren er twee jaren verloopen , nadat de bataaf

sche legerafdeeling, met roem overladen, van den veldtogt

aan den Mein in het vaderland was teruggekeerd , of de

Bataven werden andermaal opgeroepen , om mede te werken tot

uitvoering van het grootsche ontwerp van Napoleon , om de

Engelschen in hun land te gaan bestrijden.

Bij besluit van het Staatsbewind , van den 25"e° Novem-

1) Brief van den kapitien Cordes aan den agent van oorlog, ge

schreven uit Bamberg, den 8'le° December 1800. Aan het einde

van zijn betoog , omtrent de ondoelmatige inrigting vau het materieel ,

schreef hij : oen zulk eene belemmerende inrigting noemt men in ons

land rijdende artillerie!"
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ber 1803 n°. 26 , l'. B. , werd de zamenstelling van de

daartoe bestemde legerafdeeling bepaald. 1) Zij werd inge

deeld bij het Zd' groot legerkorps van den generaal Mar-

mont en gesteld onder het bevel van den luitenant-generaal

Dumoncean.

Daarbij waren geplaatst 4 kompagniën artillerie te voet 2)

en l kompagnie rijdende artillerie.

Eerst had het voornemen bestaan, bij de afdeeling geene

rijdende artillerie te plaatsen, maar slechts 8 kompagniën

artillerie te voet daarbij in te deelen.

De luitenant-generaal Dumonceau vermeende evenwel , dat

de rijdende artillerie volstrekt noodig was , en daarom schreef

hij aan den seeretaris van staat voor het Departement van

Oorlog, in zijnen brief van den 21"en November 1803 , het

volgende :

„ In eene expeditie van den aard die wij staan te onder

nemen , is de rijdende artillerie nuttiger dan de andere ;

dierhalve stel ik voor , de 8 kompagniën artillerie te ver

minderen en deze vermindering door eene kompagnie rij

dende artillerie te vergoeden."

Tengevolge van dat voorstel werd dan ook in het ontwerp

van zamenstelling eene wijziging gemaakt en bij het ver

melde besluit bepaald, dat bij de bataafsche legerafdeeling,

njdende artillerie zou worden ingedeeld.

In het begin van het jaar 1804 werden de bataafsche

troepen , tot de expeditie bestemd , door den generaal Mar-

1) Betrekkelijk die zamenstelling zie men : Geschiedenis van het

regiment hollandsche hussaren. bladz. 63 en volgende , en bijlage n°. 3.

2) Elke kompagnie artillerie te voet zou, volgens die zamenstelling,

zonder trejp , sterk zijn 84 man. Op voorstel van den opperbevelhebber

Marmont werd die sterkte , bij besluit van het Staats-Bewlnd van den

*dn September 1804 n'. 29 , bepaald op 100 man,
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mout in -oogenschouw genomen \ en uit de volgende leger

order van dien generaal kan blijken , hoe de gesteldheid

van die troepen toen was.

„ Au quartier général du Helder , Ie 7

Germinal (27 Maart) an 12 (1804) de la

république franfaise." '

„ Le général en chef témoigne avec plaisir k la division

batave , destinée ïl l'expédition , la satisfaction qu'il ;\

éprouvé , en la passant en revue , tant de sa bonne tenue ,

de sa discipline et du bon esprit dont elle est ani

mo; , que du contentement , que lui ont manifesté tous

les corps qui la composent , d'être appellés :\ partager

la gloire d'une expédition , dont Ie résultat sera de

réduire l'Angleterre , d'augmenter la prosperité de la

France et de rendre s\ la Hollande avec son commerce ,

son ancien place parmi les nations de l'Europe. Le

général en chef engage les officiers-généraux et chefs de

corps de cette division , & faire souvent excercer leurs trou-

pes , aux manoeuvres qu'il leur a fait faire ; ce sont celles

de la guerre , et il leur prévient qu'incessamment on fera

traduire en hollandais et remettre & tous les corps, les

commandements et explications nécessaires & leur exécntion.

L'opinion , que Ie général en chef a con?u de l'instruc-

tion des troupes bataves , d'après ce qu'il leur a fait exé-

cuter , dans la dernière revue qu'il en a passé , lui donne

l'assurauce, qu'elles seront en peu de temps ü l'iustar des

troupes les plus instruites ; il se plait u leur rendre d'avance

•ce témoignage."

(signé) „ Marmont." 1)

1) Aan den secretaris van staat voor de zaken van oorlog schreef

de generaal Marmont, 8 Germinal an 1 2 (28 Maart 1804) , « Ilm'est
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De kompagnie rijdende artillerie, welke tot de legeraf-

deeling behoorde, was die n", l, toen gekommaudeerd door

den kapitein Bode, 1) en was in het begin van de maand

April 1804, te 's Gravenhage , alwaar zij toen in bezetting

lag, op voet van oorlog gebragt.

Zij betrok daarop, met het legerkorps van den generaal

Marmont , het kamp te Zeist , hetwelk in de laatste da

gen van- October werd opgebroken, en vertrok daarop naar

's Gravenhage terug, alwaar toen de geheele brigade rijdende

artillerie vereenigd was.

Bij een nieuw besluit was intnsschen de zamenstelling

van het bataafsche leger veranderd en dientengevolge werd ,

bij het staatsbesluit van den 9deD Julij 1805 n°. 41 , ook

eene verandering gemaakt in de zamenstelling van de ba

taafsche legerafdeeling , welke voor de expeditie bestemd was.

De 4 kompagniën artillerie te voet werden tot eene sterkte

van 600 hoofden , en de kompagnie rijdende "artillerie tot

200 hoofden gebragt. 2)

Spoedig daarop werden de bevelen gegeven , tot het doen

inschepen der troepen aan den Helder. Het legerkorps ,

agtéable , citoyen ministre , a l'instant , oü je viens lerminer la revue

de détail des troupes bat aves , destinés a l'expédition , de vous cntre-

tenir des justes éloges que je leur dois. Elles ont un bon esprit et

feront, j 'en suis certain , très bien la guerre. Elles ont aussi beau-

coop d'inatruction. Elles méritent a tous égards, citoyen ministre,

votre solUcitude."

1) Zij was op den I6d°'' December 1 803 bij het depot te Lejdeu,

ea was sterk 5 officieren, 100 manschappen en 106 paarden; Ier-

wijl de daarbij behoorende trein sterk was 42 manschappen en 71

paarden.

2) Zie : Geschiedenis van het regiment hollandsche hussareu. bladz.

W, noot *). ïoeu de troepen waren ingescheept , was de kompagnie

rijdende artillerie , met den trein , sterk 1 76 officieren en manschappen.
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dat toen weder in het kamp bij Zeist vereenigd was , ver

liet dat kamp den 30"« en 31"e° Julij , en reeds den 7dwl

Augustus bevonden zich alle bataafsche troepen , behalve

het 6de en 8"e regiment infanterie, aan boord der onder

scheidene schepen.

De gebeurtenissen , welke in het zuiden van Europa

voorvielen , waren evenwel oorzaak , dat zeer spoedig daarop

van de expeditie naar Engeland werd afgezien.

-

Het verbond, namelijk, dat den 11de° April 1805 tus-

schen Engeland , Rusland en Zweden was gesloten , was den

1gden Augustus van dat jaar ook door Oostenrijk onder-

teekend geworden. Die coalitie , de derde die reeds tot

verijdeling van de heerschzuchtige plannen van Napoleon

was tot stand gebragt, moest verbroken, en de trouwloos-

heid van Oostenrijk jegens Frankrijk, op eene geduchte

wijze gestraft worden. Tot uitvoering van die voornemens

kreeg de generaal Marmont den 23"e° Augustus van den keizer

het bevel , zich gereed te houden , op de eerste aanzegging

zijn leger te ontschepen en onmiddelijk naar Meintz te doen

vertrekken; en reeds den 2den September ontving de luite-

nant-generaal Dumonceau den last, tot het ontschepen der

troepen , waarvan een gedeelte , dat bestemd werd voor

den veldtogt, den 4de° daaraanvolgende naar Nijmegen mar

cheerde , om van daar tot Meintz voort te rukken.

De rijdende artillerie vertrok den 4de° September naar

't Zand, voorts over St.-Paneras , Weesp, Sloterdijk, Breu-

kelen , Wageningen naar Lent, en kwam aldaar den lldeD

aan ; verder over Donsbrugge , Kevelaar , Hulst , Budgen

tot Keulen , alwaar zij rustdag hield den 17de° , van daar

over Bornheim , Breysich , Coblentz , Boppert , Bacharach ,

Ober-Engelheim , Mentz , Haddesheim , Hamstadt , Stock
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stadt , Lautenbach tot Kreutz-Wertheim , in welke plaat»

zij den 30"e° van die maand aankwam , toen het hoofd

kwartier van de legerafdeeling te Wertheim werd gevestigd.

De artillerie, bestaande uit eene kompagnie rijdende artil

lerie en eene kompagnie artillerie te voet , beiden onder

het bevel van den kolonel Martuchewitz , was op dien dag

sterk 7 officieren , 244 manschappen en 280 paarden ,

waarvan l officier en 3 manschappen in de hospitalen waren,

achtergebleven. 1)

Het begin van den oorlog werd daarop bij de volgende

legerorder , door Napoleon te Augsburg uitgevaardigd , den

l"" October aangekondigd :

„ Soldats !"

., La guerre de la troisième coalition est commeucée.

L'armée autrichienne a passé l'Inn , violé les traités , atta

qué et chassé de sa capitale notre allié. . . ."

„ Vous-mêmes , vous avez du accourir & marches forcées

a la défense de nos frontières. Maïs drja. vous avez passé

Ie Ehin ; nous ne nous arrêterons plus que nous n'ayons

assuré l'indépendance du corps germanique, secourru nos

alliés et confondu l'orgeuil des injustes agresseurs. Nous

ne ferons plus de paix sans garantie; notre générosité ne

trompera plus notre politique."

„ Soldats ! votre empereur est au milieu de vous. Voua

n'êtes que l'avant-garde du grand peuple ; s'il est nécessaire

1) Volgens den sterkte-staat , door den adjudant-generaal Vichery

bij den brief van den 1 2dc° October 1805 , aan den seeretaris van staat

voor de zaken van oorlog gezonden.

Op den 30stc° September was de geheele afdeeling sterk 6163 man

schappen , daarbij niet mcdegerekend 273 man , die in de hospitalen

waren achtergebleven en 94 man , die van de afdeeling waren gede

tacheerd geworden.
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il se levera tuut entier & ma voix , pour confondre et dis-

sondre cette nouvelle ligue , qu'ont tissue la haine et Tor

de l'Angleterre." '

„ Mais , soldats ! nous aurons des marches forcées a

faire , des fatigues et des privations de toute espèce ïi

endurer ; qnelques obstacles qu'on nous oppose , nous les

vainerons , et nous ne prendrons de repos , que nous n'ayons

planté nos aigles sur Ie territoire de nos ennemis."

Zoo sprak de keizer zijne troepen aan , op het oogenblik

dat hij de bevelen gaf tot die doeltreffende bewegingen,

waardoor reeds den 8'M October het oostenrijksche leger

overvleugeld werd.

Marmont had van den keizer bevel ontvangen , met 24

stukken geschut , al de kavallerie en eenige infanterie

van het 2d' legerkorps naar Ulm op te rukken , en dienten

gevolge had hij het 8"e regiment infanterie, de kavallerie,

onder het bevel van den generaal-majoor Quaita, en de

rijdende artillerie , allen van de bataafsche troepen , zijn

legerkorps doen volgen.

Den 14den October kwamen die troepen te Illertissen aan

den Iller aan , en werkten daarna mede tot het insluiten van

Ulm , dat den 15de° October plaats had, en ten gevolge waarvan

de oostenrijksche generaal Mack en zijn geheele leger in

handen der Franschen viel ! Het was dus niet zonder reden

dat de keizer , na zulke gelukkige uitkomsten te hebben

verkregen , tot het leger zeide : „ Je suis content de mon

armée ; soldats ! ce succes est dft & votre confiance sans

bornes dans votre empereur , ;\ votre patience Ji supporter

les fatigues et les privations de toute espèce , u votre rare

intrépidité." 1)

1) Dagorders van den 28"e° en 29ste° Vendcmaire (191"° en 20»l«

October.)
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"Na de vermeestering van Ulm moest door de vereenigde

\egerkorpsen van Davoust , Marmont en Bernadotte , den

linker vleugel van het russisch-oostenrijksche leger wor

den omgetrokken ; waartoe Marmont met zijn legerkorps

de rivier de Ems bij Steier overging. Hij stuitte daar

op het korps van den generaal Meerfeld , dat door

Davoust te Maria ZeIl geheel verslagen werd en bleef te

Brnck en Leoben , daarna te Gratz , om te beletten dat

troepen , enz. uit Tyrol of Italiën den vijand konden te

hulp komen.

Nadat de vrede te Presburg , den 26"e° December 1805 ,

•was geteekend geworden , bleven de reeds vermelde bataafsche

troepen , die onder het bevel van Marmont stonden , met

het 2de legerkorps vereenigd. Eerst den 12den Februarij

1806 kwamen zij , onder bevel van den generaal-majoor

Qnaita , aan de Lahn , en vereenigden zich da&r met die

welke, onder het bevel van den luitenant-generaal Dumon-

ceau , gedurende den veldtogt , Augsburg , Passau , de Do-

naubrug , Weenen hadden bezet en die daarna , ingedeeld bij

het 7de legerkorps onder Augereau , den 8"e° Februarij naar

de Lahn waren vertrokken.

In 4 kolonnes 1) rukte de bataafsche legerafdeeling

van de Lahn op. Bij de 3de kolonne , aangevoerd door den

kolonel Martuchewitz , bevond zich de rijdende artillerie ,

alsmede de artillerie te voet en de pontonniers.

In Maart 1806 kwam die afdeeling „ uit den veldtogt

met roem beladen in het vaderland terug ," 2) en de rij-

1) De eamenstelling van deze kolonnes is medegedeeld door den

heer van Löben-Sels , in zijn werk : Bijdragen tot de krijgsgeichiedemi

va» Napoleon. I. bladz. 462.

2) Het zijn de woorden ran den raadpensionnam Schimmelpen-
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dende artillerie vertrok daarop naar het depot der brigade,

dat toen te 's Gravenhage gevestigd was.

Die krijgsverrigtingen zijn de laatsten gefeest , welke

in het tijdvak van het bestaan van de bataafsche republiek

zijn voorgevallen.

Naar hetgeen in de vorige bladzijden is vermeld , zal

men moeten erkennen , dat , aan het bataafsche leger in het

algemeen en aan de bataafsche rijdende artillerie in het bij

zonder , een regtmatig aandeel toekomt , in den krijgsroem ,

welke door de verbondene legers gedurende dat gewigtig

tijdvak is ingeoogst.

Wat de geoefendheid van het bataafsche leger betreft ,

zij was , volgens de getuigenis van de fransche bevelheb

bers zelve , in vele opzigten beter dan die van het fransche

leger, en wat zijne dapperheid in den strijd aanging , daar

voor zijn de bewijzen geleverd , dat het daarin voor het

laatstgemelde niet heeft ondergedaan.

Aangevoerd door eenen bevelhebber , den luitenant-

generaal Dumonceau , die door den hoogsten tot den laag-

sten in rang niet alleen hooggeacht, maar zelfs bemind

werd , en die bij de kundigste veldheeren van het fransche

leger in groot aanzien stond , hebben de Bataven door

hunne verrigtingen bij dat leger eene roemvolle herinnering

achtergelaten.

De bataafsche artillerie te voet, en de rijdende artillerie

vooral , waren door hunne zamenstelling en geoefendheid bij

het fransche leger naar waarde geschat , en in de vorige

•.

ninck. Zie : Geschiedenis van het regiment Iiollandscfle hussaren. bladz. 71 ,

alwaar het besluit van dien staatsman, van den 21olen Maart 1806

n°. 731., in zijn geheel is medegedeeld.
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bladzijden is dikwijls kunnen worden opgemerkt , hoe krachtig

daartoe , voor zooveel de rijdende artillerie betreft , is me-

degewerkf door den verdienstelijken kapitein Cordes.

Onder aanvoering van dappere bevelhebbers heeft de rij

dende artillerie zich, ook in het volgende tijdvak, van zijne

pligten eervol gekweten , en haar goede naam is door offi

cieren en manschappen , naar het voorbeeld van Cordes en

d'Anguerand , ook in dat tijdvak vergroot. Dit zal blij

ken uit hetgeen in het volgende hoofdstuk zal worden ver

meld.



DERDE HOOFDSTUK.

KONINGRIJK HOLLAND.

1806—1810.

EERSTE GEDEELTE

ÏMIVUM\I\\VM) , MM.. MIMV Ai \\o\\ai\4»c\\i

De raadpensionaris Kutger Jan Schimmelpennick had

het bestuur over de bataafsche republiek nedergelegd. Door

den wil van Napoleon was daarop aan prins Lodewijk

Bonaparte de koningskroon, in naam van het hollandsche

volk, aangeboden en spoedig daarna, den 10den Junij

1806 , kort nadat de bataafsche legerafdeeling van den

Donau was teruggekeerd , werd hij binnen 's Gravenhage

als koning van Holland gehuldigd en begroet.

Waneer meu zou willen beuordeelen , hetgeen door koning

Lodewijk , gedurende den korten tijd zijner regering ,

met betrekking tot het hollandsche leger is gedaan , dan

dient men na te gaan , op welke wijze hij dat leger

zamenstelde, welke beginselen hij daarbij had aangenomen ,

hoe die zamenstelling aan de verwachting, die men daarvan
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had , heeft beantwoord , en hoe , tot verzekering van de

belangen van het leger, in verband met de diensten die

daarvan geeischt werden , die beginselen al of niet de goed

keuring van een onpartijdig nageslacht kunnen verwerven.

"Wanneer men dat alles nagaat, wanneer men heeft gele

zen , hetgeen daaromtrent elders reeds is opgegeven , dan

zal men ongetwijfeld de overtuiging verkrijgen , dat tot

de bijzonderheden , welke de regering van koning Lodewijk

hebben gekenmerkt , ook die 'behoort , dat hij als opper

hoofd van de hollandsche landmagt, in zeer vele opzigten

^onberaden de indrukken van het oogenblik volgde.

Welligt in niet één land, in een tijdvak van driejaren,

zijn zooveel verschillende zamenstellingen aan de onder

scheiden deelen van een leger gegeven geworden , als in het

koningrijk Holland , gedurende de regering van Lodewijk

Bonaparte.

De volgende bladzijden , waarin zal worden aangetoond ,

hetgeen ten opzigte van de rijdende artillerie door koning

Lodewijk is bepaald , gewijzigd , en weder veranderd , zul

len de overtuiging geven , dat deze meening niet overdre

ven is.

Het korps rijdende artillerie , dat bij de oprigting in twee

brigaden verdeeld, doch daarna slechts ééne brigade uit

maakte, werd, bij besluit van den 18den Julij 1806 n°. 44,

ingedeeld bij het regiment artillerie te voet , met dien

verstande , dat de kompagniën d'élite van het 2d' en 3d'

bataillon zouden zijn de kompagniën rijdende artillerie; 1)

1) De zamenstellingen , welke aan het korps rijdende artillerie

gedurende de regering van koning Lodewijk zijn gegeven geworden,

ziju medegedeeld in bijlage u". 2.
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doch reeds bij besluit van den 23'le° November 1806

n°. l, werd bepaald, dat de rijdende artillerie weder een

afzonderlijk korps zou uitmaken , en genaamd zou worden

regiment rijdende artillerie ; behalve de kompagnie rijdende

artillerie van de garde des konings, 1) bestaande uit 2

eskadrons , elk eskadron sterk 2 kompagniën , en 2 kom-

pagniën van den trein.

Het regiment was toen slechts 2 kompagniën sterk ,

en moest dus met even zooveel worden vermeerderd ; het

geen niet geschiedde; integendeel, bij beschikking van den

minister van oorlog, van den 11de° December daaraanvol-^

gende , werden op last des konings de bevelen gegeven ,

te rekenen van den l"en van die maand , het regiment rij

dende artillerie op te heffen, de kompagnie n°. l te doen

overgaan in de garde des konings , en die van n°. 2 in te

deelen , als eene kompagnie d'dlite , in het l "e bataillon

van het regiment artillerie te voet. Maar ook deze beve

len werden niet ten uitvoer gebragt ; want op verbale last

van Z. M. werd den 16'1'° daaraanvolgende vastgesteld ,

„ dat , bij nadere overweging , het besluit tot supprimeren

voorals nog geen effect zou sorteren."

In plaats van de rijdende artillerie op te heffen , werd

den 27'"°1 daaraanvolgende de kommandant van het korps,

de luitenant-kolonel Bode, die, den 8"en Augustus 1808

tot kolonel-kommandant van het regiment artillerie te voet

bevorderd , vervangen werd door den luitenant-kolonel J.

W. Verkouteren , gelast , met den meesten spoed eene

derde kompagnie zamen te stellen ; 2) terwijl tot het za-

1) In bijlage n°. 3 zijn eenige bijzonderheden medegedeeld , betrek-

kdijk de kompagnie rijdende artillerie van de garde.

2) Om bij die kompagnie te worden geplaatst, moesten de man-
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menstellen eener nieuwe trein-kompagnie , sterk 97 officieren

en manschappen en 161 paarden, te gelijkertijd de bevelen

werden gegeven.

Bij de besluiten van den koning , van den 3de° en 5de°

Januarij 1807, werden bij die kompagnie n°. 3 geplaatst

de volgende officieren , als :

als l"e kapitein-kommandant , de 2de kapitein H. R. Trip;

als 2de kapitein , de 1"e luitenant G. A. Kuytenbrouwer ;

als l"e luitenants , G. J. Holsman , en J. H. Weytlandt ,

luitenant-adjudant en l"e luitenant bij het regiment artillerie

te voet;

als 2de luitenants , J. F. Martuchewitz , 2de luitenant bij het

regiment artillerie te voet, en J. H. Böning, luitenant-

adjudant bij de artillerie van de garde.

In den tijd van ruim vijf maanden , van 18 Julij tot

27 December 1806, was alzoo , bij onderscheidene beslui-

jchappcn zijn : niet kleiner dan 5 voet , 7 duim rij al. , niet ouder dan

30 jaar , niet gehuwd , zindelijk op hunne kleeding en wapenen , vlug

en van een goed gedrag. De batterij zou bestaan uit :

4 kanons a 6 ffi l ,

2 bouwteers a 24 ffi ƒ besp. met 6 paarden. . 36 p., 18 mansch.

1 reserve affuit a C ffi | blijven onbespannen

la n houwitzer J bij het depot.

4 losse voorwagens a 6 ffi ] , . 0 _, . „ .,
\ besp. met 2 paarden. . 12 » , 6 »

2 a /r houwitzer J

8 kaissons a 6 a¥ l , , „ ,

4 , houwiteer } besp. met 6 paarden. . ,2 , , 36 .

1 divisie wagen 6 // , 3 o

1 bagage wagen l blijven onbespanaen

ifourage "wagei1s j bij het depot.

2smids wagens 8 » , 4 »

Totaal .... 34 voertuigen, 134 p., 67 mansch.

Het depot , dat te Leijdeu was , werd dienzelfden dag naar Haar

lem verplaatst , en was toen sterk 36 officieren en manschappen en

24 paarden. Kort daarna was het depot weder te 's Gravenhage.
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ten , de rijdende artillerie ingedeeld bij het regiment artil

lerie te voet , daarna met twee kompagniën vermeerderd ,

gebragt tot een regiment , daarna , als afzonderlijk bestand

deel vau het hollandsche leger , geheel opgeheven , eindelijk

weder bij dat leger behouden , ja zelfs met eene kompagnie

vermeerderd !

Ten gevolge van het bepaalde , bij besluit van den

l?de° September 1806 n». 19 , dat de korpsen artillerie

en genie tot één korps vereenigd zouden worden , werd

de zamenstelling daarvan vastgesteld , bij besluit van den

26"e° December 1807 n°. 1. Daarbij werd bepaald, dat

elke kompagnie rijdende artillerie sterk zou zijn 5 offi

cieren en 78 manschappen, en, volgens het besluit van

den 8"e° Augustus 1808 n', l , zou het personeel der

officieren bij de brigade rijdende artillerie zijn zamengesteld

als volgt :

als kapiteins van de l "'klasse, de kapiteins H. R. Trip ,

C. E. Hogerwaard en F. W. van Brienen van Oosterom;

als kapiteins van de 2do klasse , de kapitein A. Bijleveld

en de 1"e luitenants A. Petter en J. A. Paets;

als l"c luitenants, de l"e luitenants F. F. J. d'Angue-

rand, E. Paravicini di Capelli , L. J. Worbert, C. F.

Krahmer en de 2lta luitenants J. Martuchewitz en A. R.

W. Gey;

als 2de luitenants , de 2d' luitenants J. P. Paravicini di

Capelli , J. A. H. de la Sarraz en P. A. Ramaer.

Het depot der brigade , dat , zooals reeds vermeld is ,

in het begin van het jaar 1806 te 's Gravenhage was , werd

daarop naar Leijden en den 27"e° December van dat jaar

naar Haarlem overgeplaatst.

In laatstgemelde stad bleef het tot den 19den December

1807, wanneer het weder te 's Gravenhage werd gevestigd,
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in welke plaats toen ook de kompagnie rijdende artillerie

n°. 3 1) in bezetting lag.

Naanwelijks één jaar is de laatstvermelde zamenstelling

onveranderd gebleven. Het schijnt wenschelijk te zijn

voorgekomen , de twee wapens van de artillerie en genie

weder van elkander te scheiden ; ten minste het maken van

een ontwerp van zamenstelling daartoe werd , op last van

den minister van oorlog , opgedragen , voor zooveel de ar

tillerie betrof, aan de luitenant-kolonels H. Muller en G.

"W. Fracht , en , voor zooveel de genie betrof , aan den

luitenant-kolonel C. C. van Hooft' en den kapitein , aide-

de-camp H. Camerlingh.

Die maatregel schijnt een gevolg te zijn geweest van

de noodzakelijkheid die bestond , om de rijks uitgaven ,

en mitsdien ook de kosten van het leger , zooveel mogelijk

te verminderen. Treurig verschijnsel , in een oogenblik ,

dat hulptroepen tot het voeren van oorlog in Spanje moesten

•worden geleverd , en dat eene groote krijgsmagt noodig

was , om de Engelschen , die in Zeeland waren geland ,

het verder voortrukken te beletten !

Het bedoeld ontwerp werd den 20"le° September 1809 den

minister aangeboden. De sterkte van het wapen der artil

lerie zou, volgens dat ontwerp, 3142 hoofden zijn, en

de kosten daarvan zouden bedragen ƒ883,269: .11: 12. 2)

Dat wapen zou voorts worden zamengesteld 'uit : eenen

1) Op 'skonings last was die kompagnie den iZ*e° Junij 1807

naar Rotterdam gemarcheerd, om op het eerste bevel van den minister,

ouder de orders van den luitenaut-kolonel Bode , naar Walcheren op te

rukken , bijaldien door de Engelschen eene landing mogt worden be

proefd. Zij bleef daar tot den 19den Augustus van dat jaar , toen zij

bevel kreeg naar 'sGravenhage terug te keercn.

2) De bezuiniging, die zou verkregen worden, bedroeg/ 2,129.

6
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staf, aan het hoofd waarvan een inspecteur-generaal

stond ; een regiment artillerie te voet ; eene kompagnie

rijdende artillerie, sterk 4 officieren en 100 manschap

pen , welke als kompagnie d'élite aan het regiment

artillerie te voet zou worden toegevoegd , en door een

luitenant-kolonel zou worden gekommandeerd ; en een ba-

taillon trein.

De vermindering van de rijdende artillerie tot ééne kom

pagnie was door den minister van oorlog bevolen ; maar

daarom schreef de vermelde commissie , betrekkelijk haar

ontwerp , voor zooveel de rijdende artillerie betrof : „ dat

zij , tot ééne kompagnie gereduceerd zijnde , niet wel eenen

afzonderlijken staf kon worden toegevoegd. Uit hoofde ,

en om te strekken tot een kern , waaruit eventueel door

middel van dedoublement eene tweede kompagnie zal kun

nen worden te zamengesteld ; mitsgaders om aan deze

kompagnie het gevoel van de groote reputatie der konink

lijke hollandsche artillerie te paard te doen bijbehouden ,

is zij tot eene élite kompagnie aan het hoofd van het re

giment artillerie te voet geplaatst , en tot meerder decorum

een luitenant-kolonel aan dezelve toegevoegd."

Dat ontwerp is daarna , in overleg met de bedoelde

commissie , door den minister van oorlog , den 8"e° Octo-

ber 1809 , aangenomen , „ om in den eerst te houden

raad den koning te worden aangeboden."

Het blijkt evenwel niet dat dit is geschied , en door

koning Lodewijk is ook nader geen besluit genomen ,

waarbij de nieuwe zamenstelling van het wapen der artil

lerie is vastgesteld.

Bij het besluit van den 17'"°1 October 1809 litt. W.,

zijn evenwel eenige bepalingen gemaakt , omtrent de za

menstelling van het hollandsche leger , om die in verband
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te brengen met de som , welke voor de dienst van het

jaar 1810 was toegestaan.

Daarbij werd bepaald, dat de rijdende artillerie zou be

staan uit : eene brigade , van twee kompagniën , behalve

die van de garde , van dezelfde sterkte als die welke zij

toen hadden.

Dientengevolge moest één van de twee , uit Duitschland

teruggekomen , kompagniën worden opgeheven en wel die

n°. 1. Aan den generaal-majoor , inspecteur-generaal van de

artillerie en genie, Martuchewitz , werd de uitvoering van

dien maatregel opgedragen ; het materieel werd opgelegd in

het magazijn van oorlog te Delft en de manschappen en

paarden werden , voor zooveel dit noodig was , ingedeeld

bij de kompagnie n°. 2 , bij de divisie garde 'rijdende ar

tillerie, of bij het regiment artillerie te voet.

Zooals dit blijkt uit het rapport van den generaal-majoor

Martuchewitz , was in het laatst van de maand December

de brigade volgens het laatste besluit zamengesteld. De

brigade rijdende artillerie was dus ternggebragt op eene

sterkte van twee kompagniëu.

De kompagnie n°. 2 , thans n°, l genaamd , was toen

ingedeeld bij het Noorder-leger , dat onder de bevelen van

den maarschalk Dumonceau in Zeeland stond.

De kompagnie n°. 3 , thans n°. 2 genaamd , was inge

deeld bij het fransche leger in Spanje.

Het depot der brigade was onder het bevel van den

Juitenant-kolonel Verkouteren te 's Qravenhage gevestigd.

Vervolgens werden bij het besluit van den 13den No

vember 1809 n°. 3, bij de rijdende artillerie de volgende

officieren geplaatst, als:

bij de kompagnie n°. l , als bevelhebber , de kapitein

Ho^erwaard , en onder zijne bevelen de kapitein van de 2'"
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klasse Bijleveld , de l"s luitenants E. Paravicini di Cappelli

en Worbert en de 2de luitenant J. P. Paravicini di Capelli;

bij de kompagnie n°. 2 , als bevelhebber , in plaats van

den tot luitenant-kolonel bevorderden kapitein Trip , de

kapitein van Brieneu van Oosterom, en onder zijne bevelen

de kapitein van de 2"° klasse Paets , de l"e luitenants

d'Anguerand 1) en Gey en de 2de luitenant Ramaer. Op

deze wijze bleef het korps zamengesteld , tot dat Napoleon

de inlijving van Holland in het fransche keizerrijk veror

dende; tengevolge waarvan de brigade hollandsche rijdende

artillerie het 7de regiment fransche rijd*ende artillerie werd.

Zooals koning Lodewijk zelf getuigt , 2) was het hol

landsche artillerie-korps reeds bij den aanvang zyner rege

ring „ een schoon korps."

Het trad dus met eenen goeden naam het tijdvak in ,

dat voor onze krijgsgeschiedenis zoovele belangrijke bouw

stoffen-heeft opgeleverd.

Jammer dat op het einde van dat tijdvak , waarin die

goede naam zoo zeer is vergroot geworden , de onderdeelen

van het geheel , dat zooveel goeds bevatte , uit elkander

gerukt , het vaderland ontnomen , en tot vergrooting van

den franschen krijgsroem gebezigd zijn geworden !

1) De 1"e luitenant d'Anguerand was toen bij het depot en vertrok

eerst in het laatst van de maand Maart l S 10, met den kapitein van

Brienen van Oosterom , naar Spanje , om den luitenant Verdooren ,

welke bij die kompagnie was gedetacheerd geweest , af te lossen. De

1"e luitenant Gey is bij het depot gebleven.

2) Lodewijk schrijft in , Documem hutoriques et refcxions sur Ie

gouvernement de la Hottande. éd. Bruxelles, 1820. I. pag. 98. » II

y avait un beau corps d'artillerie."



TWEEDE GEDEELTE.

xan At V\o\\o,\\A«c\u njAiwk avUXYmt.

Veldtogt In Ztci'.vtlsch-l'uinmwrn en

fruitten. 1)

1*00 - 1809.

Na den vrede van Presburg, den 26"« December 1805

tnsschen Frankrijk en Oostenrijk gesloten , had Napoleon

in het zuid-westelijk gedeelte van Duitschland eene krijgs-

magt van 170,000 man gelaten en zijne heerschappij al

daar werkelijk gevestigd. Daarop eischte Pruissen de

ontruiming van het duitsche grondgebied , door de fran-

sche troepen ; en vóór dat de dag , den 8"e° October

1806 , op welken Napoleon op die eischen zou moeten

geantwoord hebben , daYir was , was reeds het keizerlijke

fransche leger in aantogt , om het hoofd te bieden aan

het pruissische leger , wiens lot kort daarna in de velden

bij Saalfeld en Jena is beslist geworden.

1) Vele bijzonderheden, betrekkelijk dien veldtogt , vindt men in:

Précis hittorique de la campagne faite e» 1807 dans la Pamèrame sni-

doite , par Cher. Vigier. Limoges 1825.
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Aan dien oorlog moest ook deelnemen een gedeelte der

hollandsche krijgsmagt , dat in een kamp bij Zeist ver-

eenigd werd , 1) en waarbij , voor zooveel de artillerie be

treft , volgens het besluit van den llden September 1806

n°. l , werden geplaatst 36 stukken geschut , als :

6 der kompagnie rijdende artillerie n„. l ,

'> D » » » » * 1

beiden aangevoerd door den luitenant-kolonel van de

brigade ;

8 der l'le kompagnie , 2de bataillou artillerie te voet ,

8 r dn Ode
)> u ft u ï° ïï ïl ï>

elk aangevoerd door eenen luitenant-kolonel ;

8 der reserve , welke stukken door de artillerie der

garde , onder bevel van hunne kapiteins , zouden worden

bediend.

De staf der artillerie zou bestaan uit:

l chef van den staf , 2 kapiteins aide-de-camp , l lui-

tenant-adjudant , l directeur van het park, l onderdirec

teur , l magazijnmeester , 2 konducteurs der artillerie , 2

geëmploijeerden bij het burean.

Het park zou bestaan uit :

26 kaissons met infanterie-patronen , 5 kaissons met

kavallerie-patronen , 6 munitie- en legerwagens, 12 wagens

voor de ambulance, 23 wagens voor de vivres, enz. 17

bagagewagens voor de staven , enz.

Een gedeelte van de bedoelde krijgsmagt vertrok den

25""° September naar Wezel, alwaar koning Lodewijk

den 7den October het bevel daarover aanvaardde; terwijl

een ander gedeelte, waarbij de twee kompagniën rijdende

1) Bijzonderheden, betrekkelijk die krijgsmagt, leze men in de Ge-

iMedcnis van het regiment hollan&chc hussarcn. bladz. 87 en volgende.
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artillerie , onder de bevelen van den luitenant-generaal

Dumonceau , in het kamp bleef.

De kompagnie n°, l , gekommandeerd door den kapitein

C. E. Hogerwaard , en waarbij waren geplaatst de 2de

kapitein F. W. van Brienen van Oosterom , de l'le luite

nants A. Bijleveld en F. F. J. d'Anguerand, de 2de lui

tenants N. C. Ampt en C. F. Krahmer , vertrok , tot ver

sterking van het leger te Wezel , den 7*n October uit

het kamp en kwam den lldM aldaar aan; terwijl de kom

pagnie n°. 2 , gekommandeerd door den kapitein J. J.

Pistor , en waarbij waren geplaatst de 2de kapitein A. Pet-

ter, de l"e luitenants E. Paravicini di Capelli en L. J.

Worbert , de 2de luitenants J. P. Paravicini di Cappelli

en J. A. II. de la Sarraz , eerst den 9de° November , met

de legerafdeeling onder den luitenant-generaal Dumonceau ,

3de divisie genaamd , te Hameln aankwam. 1)

Na het vertrek van koning Lodewijk uit het leger ,

werd het 8"e legerkorps onder Mortier aanmerkelijk ver

sterkt , zoowel door fransche als hollandsche troepen. De

kompagnie n°. l werd geplaatst bij de eerste divisie —

Michaucl , later Grandjean , en de kompagnie n°. 2 werd

ingedeeld bij de tweede divisie — Dupas.

1) Deze divisie heeft den 21"en en 25'l1m November daaraanvol

gende de inneming van Hameln en Nieuburg bewerkstelligd. Daarbij

waren geplaatst 2 kompaguiën artillerie te voet , als :

de 1»te , gekommaudeerd door den luitenant-kolouel A. J. J. de la

Paissières; waarbij dienden de 2"' kapitein G.F. Arentz , de 1ste lui

tenants L. E. Marius , J. C. Gadclenus en J. Hofman , de 2de luitenants

W. F. Heidenreich , A. K. "VV. Gey cu J. F. Martuchewitz ;

de 2de , gekommandeerd door den luitenant-kolonel A. Gey ; waarbij

waren geplaatst de 2do kapitein F. A. Brouerius van Nidck , de 1''•

luitenants l'. C. F. J. Steinnietz , C. T. Frucht , L. H. du Bois en P.

R. Crussier , de 2do luitenants P. R. Falter , Dibbets en D. Ovcrtóth.
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Den 15"e° November rukte dat legerkorps Hauover bin

nen , kwam over Gelle , Chafstal , Ulsen en Lunenburg

bij Zollerspijker en Artlenburg over de Elbe en vestigde

zich te Hamburg en in de omstreken van die stad , zich

regts naar Mecklenburg uitstrekkende.

Later Zweedsch-Pommeren binnen trekkende, werd het

hoofdkwartier van Hanover naar Hamburg verlegd ; ver

volgens te Schwerin en daarna, den 12doo December 1806,

te Anklam verplaatst.

Het legerkorps trok den 28""' Januarij 1807 bij An-

klam en Demmin de rivier de Peene over , met het oog

merk de Zweden , die binnen Straalsund waren terugge

trokken , naauwer in te sluiten. Het was toen aldus

zamengesteld :

eerste divisie — Grandjean ; (waarbij het 2"° regiment

hussaren en de kompagnie n°. l der rijdende artillerie ,

van het hollandsche leger.)

tweede divisie — Dupas ; (waarbij het 2"° regiment

kurassiers en de kompagnie no. 2 der rijdende artillerie ,

mede van het hollandsche leger.)

Mortier vertrok daarop den 29"en Maart , aan het hoofd

van eene legerafdeeling , waarbij zich het 2de regiment

hollandsche kurassiers bevond , naar Kolberg , en liet het

opperbevel over de voor Straalsund blijvende troepen aan

den generaal Grandjean.

De vijand van het vertrek van Mortier onderrigt , liet

den 8 0"e° Maart eene verkenning en den l"en April eenen

uitval, over de geheele linie en voornamelijk op den lin

ker vleugel van het leger , doen. Men werd daardoor

genoodzaakt , eerst op het midden en daarna , het terrein

voet voor voet verdedigende, tot Greifswald terug te trek^
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ken en voorts over Auklam , Ukermunde , Falkenwalde

naar Stettin , alwaar men den 7de° April aankwam.

In dezen noodlottigen terugtogt bewezen de hollandsche

infanterie en de hollandsche hussaren van het 2de regiment

groote diensten. 1)

Maar niet minder dan die troepen overlaadde de hol-

landsche rijdende artillerie zich met roem ; zooals blijkt

uit den brief van den luitenant-generaal Gratien , wien

het bevel over de hollandsche troepen bij het 8"e leger

korps was opgedragen , geschreven aan den generaal Du-

monceau uit Anklam , van den 5de° Mei , waarin men om

trent die artillerie het volgende leest : „ En général l'artil-

lerie legère s'est couverte de gloire , elle a protégé la

retraite du l" Avril." 2)

Bij den terugtogt naar Anklam verloor men eenige

voertuigen en bagage der artillerie , tot de kompagnie

n°. 2 behoorende. De kapitein Pistor had namelijk den

3d'0 April bevel ontvangen , met l stuk geschut en l

honwitzer naar Demmin op te rukken en even zooveel

geschut , onder bevel van den l'te° luitenant Worbert , met

de kaissons en wagens , onder bevel van den l"e° luite

nant van den trein Bronsma , te Görke te laten , terwijl

hij met 2 stukken geschut en eene kaisson te Stolpe zich

had opgesteld. Deze stelling verliet hij evenwel spoedig ,

ten gevolge van het bevel van den generaal Grandjean , om

met het gedeelte der kompagnie , de legerafdeeling , naar

Demmin op marsch , in draf te volgen.

1 ) Zie Ocschiedtnis van /iet regiment taasaren. bladz. 88 en volgende.

2) Men vindt ook nog vermeld , dat de wachtmeester T. Heyblek

bij dezen terugtogt het bevel was toevertrouwd over eenen houwitzer

en bij die gelegenheid in een gevecht met de Zweden geraakte.
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Hij haalde ze bij Jarmen in , en nadat de generaal Grand-

jean was onderrigt geworden , dat de Zweden in Demmin

waren , keerde die legerafdeeling naar Auklam terug ; al

waar men naeenen vermoeijenden marsch van meer dan 10

uren, des avonds ten 10 uur aankwam.

De l"e luitenant Worbert werd daarop gelast, met zijne

stukken en trein naar Anklam op te rukken , en kwam

daar des avonds ten 11 uur aan. De trein plaatste zich

in het park, alwaar 18 fransche en alle hollandsche kaissons

en de voorwagens der reeds te Anklam zich bevindende

stukken stonden. De 2de luitenant de la Sarraz , die de

wacht had , rukte , tengevolge der ontvangen bevelen van

den kapitein Pistor , bij het hooren van alarm , met de 4

stukken geschut op de hoogte in de voorstad van Anklam ,

plaatste zich daar in eene stelling , die hij op bevel spoe

dig verliet , en onderwijl zich vereenigde met de stukken ,

welke onder bevel van den l"« luitenant Worbert stonden ,

waarna ze gezamelijk naar Ukermunde terugtrokken.

De luitenant Bronsma van den trein , die met het park

was achtergebleven , ontkent eenig bevel te hebben ontvan

gen , en had daarom zijnen post niet verlaten. Het park

werd dan ook des morgens ten 5 uur door de Zweden over

vallen. Twee kaissons en drie voorwagens trachtte hij bij

den terugtogt mede te nemen , doch de gewapende boeren

maakten er zich meester van en namen de manschappen ,

die er bij waren , gevangen , behalve die van de voorwagens ,

die de strengen hadden losgesnedeu en zich door de vlugt

met moeite reddeden.

Hoewel de kapitein Pistor betuigt, tot het doen volgen

van het park bevelen te hebben afgezonden , zijn die even

wel niet overgebragt.

Omtrent dat verlies schrijft de luitcnant-generaal Gratien :
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„ il aurait peut-étre pu voir par lui-même , si son pare

suivait , ainsi qu'il en avait donné l'ordre , ce que mr. Ie

général Grandjean m'avait assuré."

De kapitein Pistor beklaagt zich daarentegen , over de

strenge bevelen die hij ontvangen had , van den komman-

dant der artillerie , de generaal La Combe St.-Michiel ,

om niets zonder order te doen , een bevel dat , zooals die

kapitein te kennen geeft , „ mij en de geheele kompagnie

welligt in handen der Zweden had kunnen doen vallen."

Nadat het leger te Passewalk den 8'"°' April eene stelling

had ingenomen , kwam de maarschalk Mortier met eenige

troepen daar aan. Hij stelde het legerkorps op nieuw te

zamen ; doch de kompagnie rijdende artillerie n°. l bleef

bij de eerste divisie — Grandjean , die n°. 2 bij de tweede

divisie — Dupas ingedeeld.

Eeeds den 16de° daaraanvolgende , des morgens ten 2

uur , stelde het geheele leger zich in beweging en trok

met goed gevolg , niettegenstaande het weder allerongunstigst

en de marsch zeer vermoeijend was , voorwaarts.

De voorposten van den vijand werden bij Belling aange

tast , teruggedreven, en tot Ferdinandshof , alwaar hij

eerst stand hield , vervolgd.

In zijne stellingen d&ir aangetast , sneed men zijnen

linker vleugel van de hoofdmagt af, ten gevolge waarvan

deze genoodzaakt werd naar Ukermunde terug te trekken.

De Zweden , met het oogmerk het verder doordringen

aan Mortier te beletten , hadden S stukken geschut van

eene batterij rijdende artillerie , door huizen gedekt , in

stelling geplaatst. Daarop gaf de kapitein van Brienen

van Oosterom 1) last , de 2 houwitzers van de kompagnie

1) De 2de kapitein van Brieuen van Oosterora voerde sedert den
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n», l , gekommandeerd door den l"e° luitenant Bijleveld ,

voorwaarts te doen rukken , waarna de granaten , die daar

uit over de bedoelde huizen geworpen werden , den vijand

zeer spoedig noodzaakten zijne stelling te verlaten.

Bij die gelegenheid onderscheidden zich de hollandsche

infanterie en hussaren , die een der stukken op den vijand

veroverden.

Bij Sprengfelde, een dorp omringd door bosch en water ,

waarvan de gemeenschap was afgesneden , doordien de

bruggen door den vijand waren vernield geworden , hield

hij weder stand , waarop een hevig geweervuur geopend

werd, tusschen het 15de fransche infanterie-regiment en de

vijandelijke jagers , die zich in de bosschen en achter de

huizen genesteld hadden ; doch nadat uit de twee vermelde

houwitzers nog eenige granaten geworpen waren , werden de

jagers ook vanddiir verdreven, en nadat de bruggen waren

hersteld , vervolgde men den vijand met versnelde marschen

tot het dorp Altcosenow , waarachter hij, 3000 & 3500 man

sterk , in drie quarrés zich in stelling had geplaatst.

De kavallerie , bestaande uit de hollandsche hussaren en

het 3d' fransche regiment jagers te paard, die den vijand

vervolgde , kon door de rijdende artillerie niet spoedig ge

noeg gevolgd worden , daar deze , door het oponthoud , dat

door de herstelling der bruggen veroorzaakt werd , eerst

haar vuur tegen den vijand kon openen , toen de infan

terie het dorp reeds was binnengetrokken.

Eenigen tijd stonden 2 stukken van de kompagnie rijdende

artillerie , onder bevel van den l"M luitenant d'Anguerand ,

et bevel over die kompagnie ; daar de kapitein Hoger

waard bij den terugtogt naar Stettin , op dien dag , was gewond ge

worden , en de kompagnie daarom niet had kunnen volgen.
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die bij de voorhoede waren ingedeeld, bloot aan het vijan

delijk vuur uit eene batterij van 6 stukken ; doch de kapitein

van Brienen van Oosterom , bevel ontvangen hebbende , tot

ondersteuning van die stukken met de overigen voorwaarts

te rukken , kwam ter juister tijd te hulp , daar de amu-

nitie van die stukken bijna geheel verschoten was. Nadat

het vuur nog een uur had aangehouden , werd de vijand

genoodzaakt zijne stelling te verlaten , en op Anklam en

daarna over de Peene terug te trekken, bij welke gelegen

heid onderscheidene manschappen en paarden van den vij

and in onze handen vielen. J.)

Nog denzelfden dag , des avonds , trok men Anklam

binnen en den volgenden, den 17den April , hernam Mortier

de stelling, die het leger vroeger voor Straalsund had in

genomen.

Daarbij onderscheidde zich de l"' luitenant Worbert , van

de kompagnie n°. 2 , die bevel ontvangen hebbende eene stel

ling op den linker oever van de rivier de Uker te nemen ,

bij die gelegenheid eene vijandelijke kanonneerboot vermees-

terde.

Van de rijdende artillerie waren slechts 13 man door

den vijand krijgsgevangen gemaakt , als : 5 van de kompagnie

n°, l en 8 van de kompagnie n°. 2 , alle welke manschappen

in de onderscheidene hospitalen lagen en den vijand daar

door in handen waren gevallen.

Van den artillerie-trein werden 13 man krijgsgevan

gen gemaakt , en 38 treinpaarden , 5 kaissons , 4 voor-

1) Deze bijzonderheden zijn ons bekend geworden uit de rapporten

ian den kapitein van Brienen van Oosterom , waarvan de minuten ,

door dien officier eigenhandig geschreven , ons welwillend ter inzage

zijn afgestaan , door zijnen bloedverwant , den heer 3. L. Ie Houx te

' 's Gravenhage.
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wagens , 2 hulp-affuiten , l smidswagen en 2 transport

wagens , met al de bagages van de officieren der artillerie

en van den trein , benevens de boeken en papieren van de

administratie , waren den 4d1°' April den Zweden , bij de

verovering van het park , in handen gevallen.

Nadat door Mortier met den zweedschen generaal , baron

von Essen , den 18ie° April eenen wapenstilstand was

gesloten , werd , bij dagorder van den 19de° April , over

de plaats gehad hebbende krijgsverrigtingen zijne tevreden

heid aan de troepen betuigd ; 1) terwijl koning Lodewijk ,

bij besluit van den 28"on Mei 1807 , onder anderen , tot

ridder der orde van de unie benoemde, den l"en luitenant

der rijdende artillerie Worbert.

Mortier werd , op last des keizers , in het bevel opge

volgd door den maarschalk Brune, en verliet daarop

den 9den Mei met eene afdeeling het leger , om de ves

ting Kolberg in het oog te houden.

Bij die afdeeling werd eene divisie onder den luite-

nant-generaal Gratien geplaatst , bestaande uit : de brigaden

van den generaal-majoor van Hasselt , sterk 4 bataillons

van de hollandsche infanterie , en van den generaal-majoor

du Ry , 2) zamengesteld uit 8 eskadrons hussaren van

het 2de regiment , 2 eskadrons van het 2Je regiment ku-

rassiers en uit de 'beide kompagniën rijdende artillerie.

Later , nadat de vesting Dantzig den maarschalk Lefebvre ,

den 24""l Mei , bij verdrag was in handen gevallen , liet

Mortier een gedeelte der troepen voor Kolberg , enz. ach-

1) Die dagorder is medegedeeld , in de Geschiedenis van het regi

ment fiollandsc/ie hmsaren, bladz. 02.

2) Deze had den generaal-majoor Maschek vervangen.
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ter , en nam vervolgens met het 8'le legerkorps deel aan

de krijgsverrigtingen van het groote leger ; waarbij ook

tegenwoordig waren : van de brigade van du Ry , het 2de

regiment hollandsche kurassiers , en de kompagnie n», l ,

der hollandsche rijdende artillerie , die toen was ingedeeld bij

de divisie — Dupas , bestaande uit het 15de en 58'le regi

ment van ligne , het 4do regiment ligte infanterie , eene brigade

infanterie van Nassau-Usingen , een regiment van den

groot-hertog van Berg, en een regiment van den hertog

van Wurtzburg. 1)

De kompagnie hollandsche rijdende artillerie n°. 2 bleef

bij de legerafdeeling onder Gratien voor Kolberg.

§lag bij

14 .luiiij ISO7.

Na de vermeestering van Dantzig, toen men beducht

was, dat Napoleon aanvallenderwijze zou te werk gaan,

besloten de verbondene russische en pruisische veldheeren,

dit te voorkomen , en dien ten gevolge werd reeds den

44n Junij de aanvallende beweging door het pruissische

leger aangevangen. Daarop volgde de slag van Heilsberg ,

den l 0den Junij , die den terugtogt de? Russen naar

Friedland ten gevolge had.

Den 14de° des morgens, stonden 163 bataillons jagers ,

1) Brief van den chef vanden generalen staf der armée (hollandsche)

Carteret , van den 18d1"1 Mei 1807, aan den minister van oorlog. Vol

gens van Löben Sels , Bijdragen. II. bladz. 255 , was de divisie —

Dupas slechts sterk , 2 regimenten van linie en 1 regiment ligte in

fanterie.



200 eskadrons en 19 regimenten kozakken , hebbende met

de artillerie eene sterkte van 75,000 , volgens sommigen

slechts 55,000 man , onder het opperbevel van den generaal

Benningen , in eene stelling op den linker oever van de

rivier de Alle , en reeds met het aanbreken van den dag

was ook de maarschalk Lannes met de reserve in de na

bijheid van Friedland aangekomen ; terwijl de legerkorpsen

van Mortier , Ney en lictor , de keizerlijke garde en 5

divisiën der reserve kavallerie last hadden bekomen , ten

spoedigste op te rukken.

Het 8"e legerkorps — Mortier kwam omstreeks 7 uur

bij Friedland aan ; het werd opgesteld aan den linker vleugel

bij Heinrichsdorf.

Door Mortier werden de russische divisiën , op den

uitersten regter vleugel staande , aangetast. Hij noodzaakte

ze te wijken , de Alle over te gaan , en , na met groot

verlies den regter oever van die rivier bereikt te hebben ,

verzamelde de russische krijgsmagt zich tusschen Klosschenen

en Friedland en trok des avonds ten 9 uur naar Allenburg

terug.

De Franschen bleven meester van het slagveld ; het 8sl°

legerkorps voor en bovenwaarts Friedland op beide oevers

der rivier.

De kompagnie hollandsche rijdende artillerie n», l , nog

steeds tijdelijk aangevoerd door den 2de° kapitein van Brie-

nen van Oosterom, was des nachts ten l uur naar Fried

land opgerukt , en na in eene niet onvoordeelige stelling

te zijn geplaatst geworden , was zij gedurende den geheelen

dag, onder een verschrikkelijk vuur van de vijandelijke

artillerie en infanterie , werkzaam geweest.

Nadat al de voorraad verschoten was , bleef zij in hare

stelling staan , in de hoop nieuwen voorraad te erlangen ;
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tot dat eindelijk de maarschalk Mortier gelastte de kom-

pagnie te doen teruggaan , met uitzondering van één ka

non a 6 'S, dat onder bevel van den 2d"' luitenant

Krahmer in de linie bleef.

Uit den voorraad van eene in de nabijheid staande fransche

batterij kon de luitenant Krahmer nog 160 schoten doen,

toen het stuk onbruikbaar, en het affuit daarvan door

eenen vijandelijken kogel beschadigd was geworden.

Van die kompagnie sneuvelden de kanonnier J. de Beer

en de treinsoldaat A. Welle ; de brigadiers J. van Nes-

selen en J. C. Funkelaar , de kanonnier L. Verspijk en

nog twee andere manschappen werden gewond. Zij verloor

daarenboven 26 paarden ; doch dit verlies werd hersteld ,

doordien kapitein van Brienen van Oosterom zich meester

maakte van 31 paarden, die door de Russen, na den slag

van Heilsberg, waren achtergelaten.

Met grooten lof werd door dien kapitein berigt gegeven

van het moedig gedrag , door alle officieren en manschappen

van de kompagnie in den slag betoond. Vooral hadden

zich , van de manschappen , onderscheiden de wachtmeester

J. G. Reichard 1) en de vuurwerker A. Bossij, die, niet

tegenstaande hij zwaar gewond was , met veel dapperheid

een hem toevertrouwd stuk geschut bij eenen vijande.

lijken aanval verdedigde, voor welk feit hij op het slag

veld met vijftig dukaten is vereerd geworden.

De maarschalk Mortier , de generaals Dupas en Genlis ,

en meer fransche hoofdofficieren getuigden , dat den vijand ,

door het goed aangebragte vuur der hollandsche rijdende

1) Tot de organisatie van het jaar 1809 bleef de wachtmeester

Reichard bij het korps ; toen werd hij overgeplaatst bij het regiment

artillerie te voet.

7
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artillerie , en voornamelijk uit de twee houwitzers , gekom-

mandeerd door den l'le° luitenant Bijleveld , groote ver

liezen waren toegebragt. 1)

De maarschalk Mortier had dan ook reeds op het slag

veld , over het gehouden gedrag der rijdende artilleristen ,

zijne groote tevredenheid aan den kapitein van Brienen

van Oosterom betuigd , en hem de verzekering gegeven ,

dat hij tot het verkrijgen van het ridderkruis der orde

van het legioen van eer , aan den keizer was voorgedragen

geworden.

Hoewel het de bedoeling niet heeft kunnen zijn , de

rijdende artillerie, bij het uitreiken van die kruizen daar

van uit te sluiten , zoo zijn evenwel de zes daartoe bestemde

en door den keizer aan koning Lodewijk toegezondene ,

allen aan de officieren van het hollandsche regiment kuras-

siers vereerd.

De 2de luitenant Krahmer is evenwel later nog door

den keizer , bij gelegenheid eener groote wapenschouwing ,

voor zijn gedrag in den slag van Eriedland , tot ridder

van het legioen van eer benoemd.

Koning Lodewijk liet van de verrigtingen van de hol

landsche troepen in de Staats-Courant van het koningrijk

een berigt plaatsen, en benoemde den 7den Januarij 1808,

1) Rapport van den kapitein van Brienen van Oosterom.

Dat de diensten , welke de hollandsche rijdende artillerie op het

slagveld van Friedland bewezen heeft, belangrijk zijn geweest kan

men afleiden , uit hetgeen de heer ïhiers daaromtrent mededeelt , in

zijn werk : Histoire du consulat et de tempre, éd. Bruxelles. Meline ,

Cans et cie. , 7' livr. , pag. 881. Aldaar leest men het volgende :

* L'artillerie de Mortier surtout, dirigée par Ie colonel Balbois (dit

moet zijn Baltus) et par un excellent officier hollandms, Mr. van

Brienen , leur causa des dommages incalculables."
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den kapiteia van Brienen van Oosterom en ook den kapitein

Hogerwaard tot ridders der orde van de unie ; zooals men

mag onderstellen, tot belooning van de door hen in den

veldtogt van het jaar 1807 bewezene diensten.

De keizer Napoleon betuigde ook zijne tevredenheid

over de verrigtingen van het geheele leger op het slagveld

van Friedland , en vaardigde in het legerkamp te Tilsit ,

den 22"en Junij , de volgende proclamatie uit :

„ Soldats!"

„ Le 5 Juin nous avons été attaqué dans DOS canton-

nements , par l'armée rasse. L'ennemi s'est mépris sur les

causes de notre inactivité ; il s'est apercu trop tard , que

notre répos était celui du lion ; il se repent de l'avoir

troubléV'

„ Dans les journées de Gutstad , de Heilsberg , dans

celle ;\ jamais mémorable de Friedland, dans dix jours de

campagnes enfin nous avons pris 120 pièces de canon , 7

drapeaux , tué , blessé et fait prisonniers soixante mille

hommes russes , enlevé & l'armée ennemie tous les maga-

sins , ses höpitaux , ses ambulances , la place de Konings-

berg , les 300 b&timents qu'étaient dans ce port , chargés

de toute espèce de munitions , cent soixante mille fusils ,

que l'Angleterre envoyait pour armer nos ennemis."

„ Des bords de la Vistule nous sommes arrivés sur ceux

du Niemen avec la rapidité de l'aigle , vous célébrates u

Austerlitz l'anniversaire du couronnement , vous avez cette

année dignement célébré celui de la bataille de Marengo ,

qui mit fin u la guerre de la seconde coalition."

„ Francais ! vous avez été dignes de vous et de moi.

"Vous rentrerez en France , couverts de tous vos lauriers ,

et après avoir obtenu une paix glorieuse , qui porte avec
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elle la garantie de sa durée. Il est temps que notre patrie vive

en répos, & l'abri de la maligne influence de l'Angleterre."

„ Mes bienfaits prouveront ma reconnaissance et toute

l'étendue de l'amour que je vous porte."

Daarop werd den 7dcB en 9de° Julij te Tilsit de vrede

gesloten , tot het verkrijgen waarvan de hollandsche rijdende

artillerie en kurassiers het hunne roemvol hadden bijgedragen.

Na den slag kreeg de kompagnie rijdende artillerie bevel

naar Tilsit, vandaar naar Grodno en vervolgens naar Stettin

te marcheren ; welke marsch is volbragt in 24 dagen ,

hebbende zij in dien tijd afgelegd 230 uren. Zij is

daarop van het 8'l° legerkorps gescheiden en naar Hamburg

gemarcheerd , om zich te voegen bij de hollandsche divisie ,

onder de bevelen van den maarschalk Dumoncean.

Het 8"e legerkorps verlatende , werd de kapitein van

Brienen van Oosterom vereerd met het volgende vleijende

getuigschrift , van den bevelhebber der artillerie van dat

legerkorps.

„ Au quartier général du 81*°" corps &

Elbing, V" Aoüt 1807.

„ Moi sousigné certifie , que la liére compagnie d'artillerie

& cheval hollandaise, attachée & l'artillerie du 8"""' corps,

depuis Ie mois de Novembre dernier a mérité depuis lors,

par sa manière de servir , les éloges de monsieur Ie maré-

chal Mortier , ainsi que des généraux et officiers superieure

d'artillerie; que Ie 16 Avril dernier, H l'-affaire contre les

Suédois , ou elle fut la seule compagnie d'artillerie qui fut

mise en batterie, elle a, par' la bonne direction de son feu,

forcé l'armée suédoise , a se retirer ;i la position d'Alt-

cosenow ; qu'& la bataille de Friedland , oü elle fut en
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batterie sous mes ordres , depuis sept \eures du matirv

jusqu'a neuf heures du soir , elle s'y est parfaitement

montrée ; qu'elle a contribué par sa bravoure et par la bonne

direction de son feu , & arrêter les colonnes russes , qui

manoeuvraient sur leur droite, pour forcer la gauche de

l'armée francaise ; que les officiers , sous-officiers , canon-

niers , ainsi que ceux du train y attaché , ont Ie dit jour ,

14 Juin , servis avec beaucoup de zèle , de sang froid et

surtout de courage. En foi de quoi je l'ai délivré la

présente attestation qu'elle mérite & tont égard.

„ Le colonel commandant l'artillerie du 8]im' corps,

a l'absence de M'. Ie général Mossel."

(Signé) „N. Baltns."

Hiervoren is reeds opgemerkt dat het bevel over de

troepen in Zweedsch-Pommeren den 9de° Mei door den

maarschalk Brune was aanvaard. Die troepen waren spoedig

versterkt met de uit Italiën gekomen divisiën Boudet

en Molitor en nog eenige spaansche troepen , en bestonden

toen uit 36 bataillons en 1Z eskadrons , te zamen uitma

kende de reserve der groote armée.

Het hoofdkwartier van den maarschalk was toen te

Schwerin, en zijne troepen waren zoodanig geplaatst, dat

de regter vleugel zich aan de Oder en de linker vleugel

zich aan de Wezer aansloot.

Van de hollandsche troepen , welke tot dat legerkorps

behoorden, hebben die , onder bevel van den generaal-majoor

van Hasselt , en de hollandsche hussaren van het 2de regi

ment deel genomen aan de belegering van de vesting

Kolberg , alwaar met waardigheid de roem van de hollandsche

wapenen werd opgehouden ; welke belegering evenwel ,
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ten gevolge van den met Pruissen gesloten wapenstilstand ,

werd gestaakt.

Die onder Gratien , welke niet met het 8"e legerkorps —

Mortier waren opgerukt , namen deel aan de krijgsverrig-

tingen tegen de Zweden , nadat de koning van Zweden

den 30"en Junij den wapenstilstand , door Mortier en von

Essen gesloten, had opgezegd. 1)

Een uur nadat de wapenstilstand was geëindigd , des

morgens ten 3 uur van den 13deD J ulij , stelden de troepen

zich in beweging.

De voltigeurs van het 2d' regiment hollandsche infanterie,

aan het hoofd van welke de kapitein aide-de-camp van

den generaal Gratien, Michelin , zich bevond, trokken de

rivier de Peene over en vervolgden , met de beijersche

troepen (tireurs) , den vijand tot het dorp Zithen , alwaar

nog een honderdtal Zweden op de vlugt werden gejaagd ;

terwijl de werken , die de vijand gemaakt had om den

overtogt over de rivier te beletten , reeds waren ingenomen.

Den volgenden dag, den Ie"e° Julij, trok de generaal

Gratien , aan het hoofd van het 2de regiment hollandsche

infanterie, de kompagnie hollandsche rijdende artillerie

n°. 2 en het regiment chevaux-légers van den hertog van

Aremberg , gevolgd door de beijersche troepen , voorwaarts

tot Greifswald , welke stad des morgens reeds door de

Zweden verlaten was.

1) In bijlage n°. 5 , is medegedeeld de dagorder van den maar

schalk Brune, waarbij aan hef leger wordt kennis gegeven van het

weder aanvangen der vijandelijkheden tegen de Zweden. Om de bij

zonderheden die daarin worden vermeld , betrekkelijk de zamenkomst

tusschen den koning van Zweden en den maarschalk Brune, te

Schlatkow den 4d« Junij 1807, heeft men vermeend dat die mede-

deeling niet ongevallig zou zijn.
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Den 15d«des middags nam die afdeeling eene stelling

in , ter regter zijde van Straalsnnd , over het eiland Rugen.

Deze legerafdeeling werd daarna versterkt door de troe

pen welke Kolberg hadden verlaten , en werkte alzoo mede

tot de insluiting (15 Julij) en de belegering van de vesting

Straalsnnd, welke den 19de° Augustus door de Zweden

werd ontruimd.

Door de hollandsche artillerie, 1) gekommandeerd door

den kolonel Martuchewitz, werd een werkzaam deel genomen

aan die belegering. Zij was eerst met eenige kompagniën

fransche , spaansche en duitsche artillerie vereenigd gewor

den, in een kamp, twee uren van Straalsund verwijderd.

De hollandsche officieren , die daarbij dienden , waren de

luitenant-kolonels Gey en de la Paissières, de kapitein

Steinmetz , de l"' luitenant Marius en de 2d' luitenants

Falter , Schukan en Heijdenreich.

Na de inneming van Straalsund werden door de holland

sche artillerie 2 batterijen opgeworpen tegen het eiland

d'Annholm , waarvan eene bewapend werd met zweedsch

1) Uit eene door den kolonel Martuchewitz, den 25"len Mei 1807

aan den minister v.-m oorlog gezonden situatie-lijst van de artillerie

te voet, blijkt, dat op den 25st«1 Mei 1807, sterk was:

de staf 4 officieren.

!st• divisie.
{artillerie 7

trein 1

{artillerie 4

trein 1

g

ir

rr •

112 mansch.

112 // 73 paarden.

89 »

112 " 161 »
1". ,

f

f artillerie 5 g 46 v

reserve. ) » werkl. 1

j pontonn. 2

(^ art. trein. 4

g

g

21

44 "

g 113 '/ 76 '/

Al de artillerie , treia ,

pontonniers . behalve de

rijdende artillerie , . . 29 , «10 '/ 310
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geschut. Uit die batterijen werd den 23'"° Augustus, des

middags ten 2 uur, een hevig en goed aangebragt vuur

geopend tegeu de vijandelijke kanonneerbooten , die te digt

genaderd waren; terwijl ook het vuur tegen het eiland

d'Annholm werd gerigt. Uit eenen mortier van 40 duim ,

van de batterij waarop de 2de luitenant Heijdenreich was

geplaatst, werd een bom geworpen in den ingang van het

bomvrij kruidmagazijn , waardoor het magazijn sprong en

27 zweedsche kanonniers het leven verloren. Het vijande

lijk vuur werd onmiddelijk gestaakt en des nachts (24—25

Augustus) werd het eiland dan ook vermeesterd en 550

Zweden gevangen gemaakt.

Zooals de kolonel Martuchewitz getuigde, had de hol-

landsche artillerie te voet „ eenen onvermoeiden ijver bij

den arbeid en eene voorbeeldelooze onverschrokkenheid , in

de ter verdediging van de haar toevertrouwde redouten ,

aan den dag gelegd." 1)

Na de inneming van Straalsund werden de hollandsche

troepen weder vereenigd, en door den maarschalk Dumon-

ceau, volgens de daartoe ontvangen bevelen van den prins

van Ponte-Corvo , eene stelling in Oldenburg en Oost-Vries-

land aangewezen , ten gevolge waarvan , in de maand Septem

ber 1807, de kompagnie rijdende artillerie n°, l te Loe-

ningen , en die n°. 2 te Lingen , beiden onder het bevel van

den kolonel Martuchewitz, werden gekantonneerd ; 2) ter-

1) Brief van den maarschalk Dumonceau aan den minister van

oorlog , mededeelende een rapport van den kolonel Martuchewitz ,

geschreven uit Gustrow, den W'° September 1807.

2) Zie , omtrent de bewegingen van het leger onder Dumonceau ,

van Junij tot Augustus 1 807 , GescMedenit van hei regiment hoüandiche

Jmtsaren. bladz. 98 en volgende.
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wijl door latere beschikking van den generaal-majoor Ber-

thier, in de eerste dagen van October, de kompagnie n°. l

te Hornebrug, en die n°. 2 te Ham bij Hamburg werd

geplaatst.

De kompagnie n°. 2 bleef evenwel slechts korten tijd in

die stelling , en rukte den l ld'a November naar het Olden-

burgsche op, spoedig gevolgd wordende door de geheele

hollandsche legerafdeeling , welke den 23"°n van die maand

uit hare kantonnementen naar den linker oever van de We-

zer tot de grenzen van Oost-Vriesland werden verplaatst,

met oogmerk de kusten te dekken en alle gemeenschap

met de Engelschen te beletten.

Door die verandering in de stelling , door hollandsche

troepen bezet , werd het hoofdkwartier van den maarschalk

Dumonceau te Oldenburg , van de l"e divisie te "Varel ,

van de 2de divisie te Hoija verplaatst , terwijl de kompag

nie rijdende artillerie n°. l te Delmerhorst en die n°. 2 te

Lingen werden gekantonneerd.

Op last van den prins van Ponte-Corvo, den lld" Febru

ari} 1808 aan den maarschalk Dumonceau gegeven , vertrok

de 2de divisie — Gratien , zamengesteld uit de regimenten

infanterie n°. 6 , 7 , 8 en 9 en de kompagnie rijdende ar

tillerie n°. 2 , gekommandeerd door den kapitein Pistor , 1)

den 25 'len van die maand naar Bremen en werd, eene maand

daarna naar Hamburg en later naar Lubek vertrekkende ,

vervangen door de eerste divisie, toen de maarschalk Du-

1) Die kompagnie was den 161i« Maart 1808 sterk:

7 officieren , 76 manschappen , 75 paarden ;

de trein: 3 officieren, 103 manschappen, 175 paarden.

Zij voerde met zich :

171 schoten met kogels, 61 idem met druiven, voor ieder stuk;

316 granaten, 54 druiven, voor de twee houwitzers.
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monceau zijn hoofdkwartier te Bremen vestigde , in welks

plaats ook de kompagnie rijdende artillerie n°, l werd

geplaatst.

In de maand Maart verliet de maarschalk Dumonceau

het leger, dat toen onder bevel van den luitenant-generaal

Gratien aan de Elbe en Wezer opgesteld bleef; een gedeelte

daarvan , waarbij de kompagnie rijdende artillerie n°. l ,

betrok in de maand Augustus het kamp bij Rendsburg ,

dat door de divisie van den franschen generaal Boudet

was verlaten geworden , en trok den 4de° September daar

weder uit , om in bezetting te blijven in de stad Altona ,

alwaar het hoofdkwartier zou zijn.

Er viel bij dat leger overigens niets bijzonders voor ;

alleen zij hierbij opgemerkt , dat op dat tijdstip een ge

deelte der artillerie naar Holland werd terug gezonden.

De fransche minister van oorlog had , nadat daartoe te

vergeefs herhaalde malen aanzoek was gedaan , eindelijk

aan den hollandschen minister van oorlog , in naam des

keizers de vergunning gegeven , de helft der artillerie van dat

leger naar Holland te doen terugkeeren. Daarop werd de

luitenant-generaal Gratien den 21"en September gelast, terug

te zenden eene van de beide kompagniën rijdende artillerie

en de helft der artillerie te voet ; doch aan dien last werd

slechts gedeeltelijk voldaan. De beide kompagniën rijdende

artillerie 1) en de kompagnie voetartillerie, gekommandeerd

door den kapitein Arentz , vermeende men bij de divisie in

Duitschland te moeten houden , en slechts drie kompagniën

voetartillerie , eene kompagnie pontonniers , een gedeelte

1) Op den 1 5de° October 1808 was de kompagnie n°, 1 sterk, 5

officieren , 1 chirurgijn en 81 manschappen ; en die ir. 2 sterk , 5

officieren , l chirurgijn en 73 manschappen.
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van den trein en eenig materieel werd den 15d'D October

uit Bremen naar Holland teruggezonden.

Den kolonel Bode , toen bevelhebber der artillerie te

velde , werd deze handeling zeer ten kwade geduid ; hoe

wel hij beweerde dat zulks op last van den luitenant-

generaal Gratien had moeten geschieden.

Den 22"e° November waren de hollandsche troepen aldus

geplaatst :

generale staf , het 6de en 7de regiment infanterie , het

2i' eskadron van het 2de regiment kurassiers , de kom-

pagnie rijdende artillerie n°. l, het park en de ambulance

te Bremen en omstreken ;

het 8'l' regiment infanterie , het 1"° eskadron van het

2de regiment kurassiers en de kompagnie rijdende artil

lerie n". 2 te Altona en omstreken ; en

het 9de regiment infanterie en het 3de eskadron van het

2d° regiment kurassiers te Hamburg.

Eerst in het laatst van April 1809 namen de krijgs-

bewegingen eenen aanvang.

Vóór dat de bewegingen van de hollandsche divisie zullen

worden gevolgd , van het oogenblik dat zij , op last des

keizers werd ingedeeld bij het 10d' legerkorps, dat toen

zamengesteld en aangevoerd zou worden door koning Jé-

rome , is het noodig het een en ander in herinnering

te brengen , omtrent hetgeen bij het personeel der beide

kompagniën rijdende artillerie was voorgevallen ; en omtrent

de veranderingen , die bij het korps waren gemaakt.

Hiervoren zijn reeds medegedeeld de namen der officie

ren , welke in het begin van den veldtogt (October 1806)

bij die twee kompagniën waren geplaatst.

Sedert dien tijd waren in dat personeel veranderingen

gebragt.
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Bij de kompagnie n°. l was de 2de kapitein van Brienen

van Oosterom , die in den slag van Friedland tijdelijk het

bevel daarover had gevoerd , vervangen door den l"e° lui

tenant Bijleveld , de 2do luitenant Krahmer tot l"en luitenant

bevorderd en de 21" luitenant J. P. Paravicini di Capelli

van de kompagnie n°. 2 overgeplaatst , ter vervanging

van den 2den luitenant N. C. Ampt.

Bij de kompagnie n°. 2 was de kapitein Pistor gepen-

sionneerd 1) en vervangen door den kapitein van Brienen

van Oosterom ; de Z"° luitenant N. C. Ampt , van de kom

pagnie n°. l werd , in plaats van den , bij besluit van

den 17den Augustus 1808 n°. 2 , bij de rijdende artillerie

van de garde als l"en luitenant overgeplaatsten 2den luite

nant J. A. H. de la Sarraz , daarbij ingedeeld.

Ook is reeds in het eerste gedeelte medegedeeld , dat

den Z7'le° December 1806 eene derde kompagnie rijdende

artillerie was opgerigt.

De drie kompagniën nu , welke tot de zamenstelling

van den 17de° October 1809 het regiment rijdende artillerie

hebben uitgemaakt , hebben allen deel genomen aan de

krijgsverrigtingen gedurende de jaren 1808 en 1809.

De kompagniën n°, l en 2, ingedeeld bij de divisie van

den luitenant-generaal Gratien , hebben gestreden in Duitsch-

land en medegewerkt tot de nederlaag van Schill; de kom

pagnie n°. 2 heeft daarna ook nog deel genomen aan de

krijgsverrigtingen in Zeeland tegen de Engelschen ; de

kompagnie n°. 3, ingedeeld bij de brigade onder bevel

van den generaal-majoor Chassé, doch reeds bij den inmarsch

in Spanje geplaatst bij de divisie van den generaal Sebastiani ,

1) Hy overleed den 2de° December 1809.
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heeft gestreden in de gelederen van het fransche leger ,

dat Jozef, broeder van Napoleon , op den troon van Spanje

zou brengen.

In de volgende bladzijden zullen de bijzonderheden

omtrent die krijgsverrigtingen van de drie kompagniëu

worden medegedeeld.

Nederlaag van Schil!.

31 nel 1§OO.

Hiervoren is vermeld dat de hollandsche divisie , onder

de bevelen van den l uitenant-generaal Gratien , in de eerste

helft van het jaar 1809 werd ingedeeld bij het 10de leger

korps , aan wiens hoofd de koning Jérome stond , en dat

daarbij waren geplaatst de kompagniën hollandsche rijdende

artillerie n°. l en 2 , aangevoerd door de kapiteins Ho

gerwaard en van Brienen van Oosterom. Zij stonden ,

met eene kompagnie voetartillerie en den trein, onder het

bevel van den kolonel der artillerie Bode , die den tot

generaal-majoor benoemden kolonel der artillerie Martu-

chewitz had vervangen.

Reeds in het laatst der maand April rukte een gedeelte

der divisie — Gratien, 1) het 6"' en 9de regiment infanterie ,

het 2de regiment kurassiers , dat gekommandeerd werd door

den kolonel Trip (van Zoutland) , de twee kompagniën

rijdende artillerie en eene kompagnie voetartillerie uit

Bremen en Hamburg op , en kwam , na zich in Hanover

vereenigd te hebben , over Elzen , Eimbeek , Göttingen ,

J) De zatnenstelling der divisie op dat tijdstip is medegedeeld bij

ran Löben Sels , Bijdragen enz. II. bladz. 521 en volgende.
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Duderstadt , Bleichenröde , Nord-Hausen , Blankenburg ,

Halberstadt , Oscherleben , Neu-Halmersleben , Burgstal ,

Stendal , Bismark , Salzwedel en Dannenberg te Lunen-

burg aan.

Op den 23"e° Mei brak het leger van daar op, met

het oogmerk om de Hanzé-steden tegen de ondernemingen

van Schill te beveiligen , en om , zoo mogelijk , het fort

Domitz , gelegen aan den regter oever van de rivier de

Elbe , in te sluiten.

De hollandsche divisie trok de Elbe bij Sollerspicker ,

over eene schipbrug , over ; doch de vijand reeds naar

Straalsund teruggetrokken zijnde , rukte ook die divisie

derwaarts , op haren marsch zich vereenigende met een

deensch hulpkorps van 1500 man , dat aangevoerd werd

door den generaal Ewald.

Over Ratzeburg , Wismar , Rostock , Damgarten en Rich-

tenberg werd de marsch voortgezet tot Straalsund , in de

nabijheid van welke vesting de vereenigde krijgsmagt den

31"e° Mei, des morgens ten 10 uur, aankwam.

Hoewel bij het opstellen van het leger in slagorde

aan de rijdende artillerie werd gelast zich in sectiën van

twee stukken te verdeelen , om bij de bataillons te worden

geplaatst, zijn evenwel de twee kompagniën rijdende artil

lerie weder vereenigd geworden , toen de hollandsche troe

pen oprukten , om den aanval tegen de Kruiperpoort der

vesting te doen ; 1) twee stukken van die artillerie bleven

bij de voorhoede geplaatst.

Die voorhoede werd spoedig daarop versterkt, onder an

deren door de vier houwitzers der rijdende batterijën ,

1) Men vergelijke: van Löben Sels, Bijdragen enz. u. bladz.

526 en 527, noot (1) en plaat n°. VI; Bosscha, Neérlandt Mden-

daden enz. III. bladz. 261 en volgende.
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die , door den 2de'' kapitein Petter aangevoerd , in ver

snelden gang in eene voordeelige stelling werden gebragt,

in welke ook later de overige vuurmonden werden geplaatst.

De hollandsche artillerie , bestuurd door den kolonel

Bode, opende haar vuur uit kanons & 6 ffi eu houwitzers,

tegen het vijandelijk geschut , dat bestond uit kanons :\

24 t?. Met juistheid werden de granaten in de vijande

lijke batterijen geworpen. Zij bragten ontmoediging onder

de verdedigers te weeg en men verdubbelde het vuur,

toen , omstreeks ten l uur , op bevel van den luitenant-

generaal Gratien , de storm werd aangevangen.

De luitenant-generaal Carteret , aan het hoofd van het

9d' regiment infanterie , geleidde de kolonne. De verhak

kingen werden vermeesterd , men trok de grachten over

en beklom de borstwering, rukte voort en kwam door de

openstaande poort , met den moedigen generaal Carteret

aan het hoofd , de stad binnen.

Daarop volgde een moorddadig stratengevecht waarbij

vele hollandsche dapperen sneuvelden , waaronder 5 offi

cieren en onder hen de luitenant-generaal Carteret ;" waar

door het vaderland in den onverschrokken bevelhebber

der bestormers van Straalsund een krijgsman verloor,

die zich in den veldtogt van 1799 reeds zeer had onder

scheiden en ook bij het leger hoog in aanzien stond.

Bij deze gelegenheid onderscheidden zich de kurassiers ,

onder den kolonel Trip , die de vijandelijke kavallerie nit

elkander sloeg.

Om 3 uur des namiddags was de hollandsche divisie

meester van Straalsund. 800 man werden gevangen geno

men , en daaronder 200 ruiters , die te Demmin aan de

Pruissen werden overgeleverd.

Schill had bij dit gevecht al strijdende het leven verlo
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ren en , zoo als de luitenant-generaal Gratien den 9de° Julij

aan den koning Lodewijk schreef: „ il a éié tué je ne

sais par qui , mais il est certain qu'il a été tué non par un

hussard , mais bien par un fantassin , puisque Ie coup mortel

qu'il a reen , est une balle qui , traversant la tête du bas

en haut , lui a fracturé la cr&ne. Le coup de sabre qu'il

a recu sur Ie front , parait avoir été donné . après la mort ;

car il n'a fait que couper la pean." 1)

Van de rijdende artillerie waren 7 manschappen ge

kwetst geworden.

Van diegene der officieren , welke zich bij de vermees-

t) Men vergelijke hiermede Bosscha, Nêerlands heldendaden. HL

bladz. 271 ; die het verhaal omtrent het uiteinde van Schill ontleend

heeft aan het Militair Conversations-Lezicon. De brief van Gratien

van den 9deD Julij 1809 werd door den koning aan den minister van

oorlog gezonden, en berust nog in het verbaal van den 3i"en Decem

ber 1809, onder n°. 76.

Een verhaal omtrent de krijgsverrigtingen bij Straatsund is mede

gedeeld door de Gaiette de Leydf ; daaromtrent schrijft Gratien in

dienzelfdeu brief het volgende : » Comme il pourrait se faire , que

votre Majesté eut quelque incertitude sur l'exactitude de mon rapport

detaillc , sur l'affaire de Stralsund , après avoir lu celui du général

Ewald, inseré dans la gasette deLeyde, et pour ainsi dire en opposi-

tion avec Ie mien , je dois aux troupes de votre Majesté , je dois aux

braves offiiciers qui les commandent, de déclarer que mon rapport

est en tout conforme a la plus stricte vérité; je dois dire que c'est Ie

gième regiment, qui est entré Ie premier dans la ville".

Men vergelijke daarbij nog Bosscha, Néerlandi heldendaden. III. bladz.

269, en van Löben Sels, Bijdragen enz. II. bladz. 518 en volgende.

Omtrent de bijzonderheid dat het hoofd van Schill eerst het eigen

dom van den beroemden hoogleeraar S. J. Brugmans is geweest,

daarna is bijeezet in het eeregraf, dat bij Brunswijk ter herinnering

aan Schill was opgcrigt , leze men de belangrijke mededeelingen , die

door den hoogleeraar Bosscha , in Nêerlands heldendaden. III. bjjidz. 272,

noot (f) , en 275 , noot (*) , zijn bekend gemaakt.
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tering van Straalsund hadden onderscheiden , werd door den

koning alleen beloond : de luitenant-generaal Gratien , die

vereerd werd met het kommandeurskruis der orde van de

nnie met diamanten , terwijl aan eenige officieren , die

daartoe waren voorgedragen , werd te kennen gegeven dat

zij geplaatst waren op de lijst van hen die in aanmerking

zouden komen , om te worden benoemd tot ridders der

orde van de unie , zoodra daartoe , wegens het bepaalde

getal ridders die er mogten zijn , de gelegenheid zou

bestaan.

Voor zooveel betreft het geven van belooningen aan de

onderofficieren, en manschappen , daartoe waren van de

rijdende artillerie door den luitenant-generaal Gratien

voorgedragen1 , als zich bijzonder te hebben onderscheiden ,

de volgende personen , als :

tot het verkrijgen van de gouden medaille, 1) de op

perwachtmeester E. Augustijns 2) en de wachtmeester

J. H. Boonebakker , beiden van de kompagnie n°. 2 ; (Zij

kregen evenwel beiden de zilveren medaille , en gedu

rende hun leven werd hun een jaarlijksch pensioen , be

dragende de helft van hunne jaarlijksche bezoldiging ,

toegekend.)

tot het verkrijgen van de zilveren medaille , de wacht

meester Thomas van den trein , en de brigadier J. F.

Arrissen van de kompagnie n°. 2 ; (Zij kregen geene me-

1) Deze medaille was ingesteld bij besluit van koning Lodewijk,

van den 18de[' Julij 1808 n', t1", en werd gedragen aaneen blaauw

lint. Op de medaille was gegraveerd de uaam van hem, die er mede

vereerd werd , en daarop was tevens vermeld de daad , waardoor hij

zich had onderscheiden.

2) Hij is den 13don October 1813 fot 2de luitenant en den IS"'*

Februari) 18H tot I sl° luitenant bij het korps bevorderd. Zie bijlage n°. 1.

8



114

daille , doch eene gratificatie ; de eerstgemelde van één

honderd gulden , de laatstgemelde van tachtig galden.)

Van den vuurwerker A. Bossij , l ) van de kompagnie

n', l , werd eervolle melding gemaakt , en aan hem werd

ook eene gratificatie van tachtig gulden toegekend.

De koning , die zich had voorgenomen in persoon de

uit Duitschland teruggekeerde troepen te Utrecht te ont

vangen, en zelf de toegekende belooningen aan de brave

krijgslieden uit te deelen , werd daarin door ongesteldheid

verhinderd , en droeg daarom die vereerende taak op aan

den minister van oorlog, den generaal-majoor Krayenhoff,

die den 6den September die belooningen te Utrecht op eene

• plegtige wijze uitreikte.

Voorts is bij besluit des konings van den 29'ten Sep

tember 1809 n°. 3 aan alle militairen, zonder onderscheid

van rang , welke vóór Straalsund waren gekwetst gewor

den , vergund, op de linkerzijde van hunnen dienstrok te

dragen het onderscheidingsteeken , (eenen in goud gebor-

duurden sabel) dat was ingesteld geworden bij besluit

van den 8alen September 1809 n°. 2 , tot belooning van

hen , die bij het weder in bezitnemen van het fort Bath ,

den 4l*n September 1809 , waren gekwetst.

Dientengevolge werd , voor zooveel de rijdende artillerie

betrof, bij besluit van den 29"en September 1809 n°. 3,

die vergunning gegeven :

aan den brigadier W. Heuving en den kanonnier F.

Karniwalli van de kompagnie ir. l ; aan den brigadier

J. Smekes en de kanonniers P. Janssen , W. Veraard , J.

1) De vuurwerker Bossij is reeds eervol jermeld op bladz. 07.

Hij werd, bij de reorganisatie van het korps in het jaar 1809, over

geplaatst bij het regiment artillerie te voet.
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van Gulik en J. Vermeulen van de kompagnie n°. 2. 1)

De hollandsche divisie vertrok den 9den en 10den Junij

1809 in twee kolonnen uit Zweedsch-Pommeren.

De eerste werd aangevoerd door den generaal-majoor

Anthing , en daarbij was ingedeeld de kompagnie rijdende

artillerie n°. 1.

De tweede werd aangevoerd door den luitenant-generaal

Gratien zelve , bij afwezendheid van den generaal-majoor

van Hasselt , die , door ziekte daarin verhinderd , eerst te

Brunswijk bij die kolonne kwam ; daarbij was ingedeeld

de kompagnie rijdende artillerie n°. 2.

Over Triebsee , Laage , Gustrow , Parchim en Grabow ,

marcheerde men tot Domitz voort , in welke plaats de

divisie den 14de° Junij aankwam.

Die stad had, zoowel door het korps van Schill als

door het bombardement, waardoor 18 huizen waren afge

brand, zeer veel geleden. Daarom ging de divisie dadelijk

de Elbe over en marcheerde door tot Daunenberg. Daar

aangekomen ontving de bevelhebber van den koning van

Westphalen, Jérome, het bevel om met versnelde marsenen

naar Brunswijk voort te rukken. De eerste kolonne kwam

den 17d'n, de tweede den 18de° Junij daar aan. Reeds den

19den en 20Ëlen verlieten zij weder die plaats , en kwamen

over Hessen , Halberstadt , Blankenburg , Nord-Hausen ,

Frankenhausen , Barnstedt, den 26'"°1 Junij te Leipzig,

te gelijk met het l 0de legerkorps, waarvan zij een gedeelte

uitmaakten ; welk legerkorps toen stond tegenover een

oostenrijksch leger, ruim 10,000 man sterk.

1) Van de hier bedoelde personen werd, bij de reorganisatie van

de rijdende artillerie in 1809, de kannonnier Veraard gepensionneerd ;

de overigen bleven bij het korps.
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De Initenant-generaal Gratien, door den koning Jérome

gesteld aan het hoofd der hollandsche, westphaalsche era

Saksische troepen , vertrok den 28"en Junij met het Gde ,

8"' en 9dc regiment hollandsche infanterie en de kompag-

niën rijdende artillerie naar Dresden. 1)

Het geheele 10d' legerkorps rukte daarop den 4de° Julij

uit die stad , over Freyberg , Chemnitz , Lichtenstein ,

Zwickau, Limbach, Plauën, Schleitz, Cahla naar Erfurth ,

alwaar het den 15de° Julij aankwam. Met het doel om

het leger van den hertog van Brunswijk-Oels te vervolgen ,

trok de hollandsche divisie den 29"e° Julij van Erfurth

over AVeissenzee , Eisleben , Ascherleben , Halberstadt ,

Wolfenbuttel , Peijna, Celle naar Waltzrode, welke plaats

zij den 5"e° Augustus bereikte.

De hertog van Brunswijk-Oels de gelegenheid gevonden

hebbende naar Hanover en van daar over zee te ontvlugten ,

kreeg de luitenant-generaal Gratien bevel op Hanover

terug te trekken, en daar zijn hoofdkwartier, dat in die

stad den 1 1d« Augustus gevestigd was , tot nader order

te houden.

Intusschen was in naam van koning Lodewijk den 5don

Augustus reeds aan den luitenant-generaal Gratien gelast ,

met zijne divisie naar het vaderland terug te keeren.

Aan dien last werd eerst in het laatst van die maand

voldaan , en daar de luitenant-generaal Gratien verlof en

spoedig daarop een eervol ontslag uit de hollandsche dienst

kreeg, werd het bevel over de divisie opgedragen aan den

generaal-majoor van Hasselt.

1) Het 21" regiment hollandsche kurassiers , dat door de langdurige

marschen zeer veel geleden had, bleef te Leipzig bij het hoofdkwar

tier van den koning Jérome.
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Den 29"'o Augustus kwam de l'le brigade, en den vol

genden dag de 2de brigade te Delden aan. De kompagniën

rijdende artillerie alsmede de kavallerie marcheerden ver

der naar 's Hertogenbosch en Nijmegen , en van daar naar

het kamp bij Naarden; zooals later zal worden vermeld.

Hiermede eindigde , voor zooveel de hollandsche divisie

aanging, de veldtogt in Zweedsch-Pommeren en Pruissen';

waaraan de kompagniën rijdende artillerie n°. l en 2 ge

durende bijna drie jaren onafgebroken hadden deel ge

nomen.

De beschrijving van de krijgsverrigtingen daar bedreven

beslaat eene schoone plaats in de nederlandsche krijgsge-

schiedenis. Zij is eervol ook voor het wapen der artillerie;

omdat men daarin het bewijs zal kunnen vinden , dat de

hollandsche rijdende artillerie met de hollandsche artillerie

te voet , gedurende dien veldtogt , heeft gewedijverd om

de eer van haar wapen te handhaven.

Veldtogt In Spanje.

ISO*, 1SO9 en 1S1O.

l

Toen Napoleon , den 15den Junij 1808 , te Bayonne

door afgevaardigden uit het geheele rijk trouw aan zijnen

broeder Jozef, als koning van Spanje, had doen zweren,

waren reeds vier groote legerafdeelingen , tot vestiging van

die monarchie , Spanje binnengerukt. Een opstand , te

Madrid uitgebroken , spreidde zich al verder en verder

uit , en tot demping daarvan werden krachtiger mid

delen geëischt dan die , welke op het spaansch grondge

bied voor den keizer ter beschikking waren.



118

Tachtig duizend beproefde soldaten en bevelhebbers

werden naar de Pyreneën gezonden , en eene nieuwe lig-

ting van 160,000 man werd in Frankrijk bevolen.

Uit Duitschland moesten hulptroepen worden gezonden,

en ook van den koning van Holland werd het opzenden

van een hulpkorps van 3000 man gevorderd.

Aan die vordering werd toegegeven , en met veel spoed

werd toen , ingevolge kabinetsorder des konings van den

2ost"1 Augustus 1808, te Breda zamengesteld de brigade,

waarover het bevel werd opgedragen aan den generaal-

majoor D. H. Chassé.

Met die zamenstelling werd meer bijzonder belast de

maarschalk Dumonceau , waarschijnlijk omdat de generaal-

majoor Chassé toen reeds een bevel had ontvangen , naar

het leger in Duitschland te vertrekken.

De brigade zou bestaan uit : het 3de regiment jagers ,

waarvoor later in de plaats werd gesteld het 1"e bataillon,

2de regiment , infanterie en het 2de bataillon , 4de regiment ,

infanterie , onder bevel van den kolonel A. Lyklama &

Nyeholt ; het 3de regiment hussaren , onder bevel van den

kolonel O. F. van Goes ; eene kompagnie mineurs en sap-

peurs , onder bevel van den kapitein G. Lambert ; de kom

pagnie rijdende artillerie n°. 3 , gekommandeerd door den

kapitein H. R. Trip, waarbij behoorde eene treinkom-

pagnie, beiden onder het bevel van den majoor Steinmetz.

Hoewel in de vorige bladzijden reeds is opgegeven

hoedanig de kompagnie rijdende artillerie n°. 3 is zamen

gesteld geworden, 1) vertrok zij evenwel van het depot

te 's Gravenhage , den 22"en Augustus , eenigzins anders

toegerust , en wel met 4 kanons & 6 ffi , 2 houwitzers

1) Zie bladz. 79.
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LI 24 ft ijzer , 6 kaissons \ 6 8 , 4 kaissons voor hou-

witzers & 24 ffi , 3 divisie- of reserve wagens , 2 ledige

trein-handwagens tot berging van mineurs- sappeurs- en

pionniersgereedschappen , een kaisson met 600 scherpe ka-

vallerie- , en vervolgens aangevuld met infanteriepatronen

en vaursteeneu , en twee smidswagens.

Onder den kapitein Trip waren als officieren daarbij ge

plaatst : de 2de kapitein Paets , de l"e luitenant Martnche-

witz en de 2de luitenants Ramaer en "Verdooren , welke laatst-

vcrmelde , behoorende tot het regiment artillerie te voet ,

tijdelijk bij de rijdende artillerie was ingedeeld. Zij kwam

den 27"ln van die maand te Breda aan en vertrok daarop

naar Bergen-op-Zootn. Den 4den September daaraanvolgende

nam de marsch van de geheele brigade eenen aanvang.

Over Gent , Kortrijk , Kijssel , Arras en Amiens trok

zij naar St.-Denis , defileerde daar in de laan naar Nenilly ,

den 20"e° September , voor de koningin van Holland ,

Hortense, en werd door deze feestelijk onthaald, terwijl

zij den volgenden dag , tusschen St.-Cloud en Sèvre , op

de zoogenaamde Place-de-Sablons , door Napoleon werd in

oogenschouw genomen ; alwaar , door de voortreffelijkheid

van paarden en bespanning en de houding der man

schappen, de hollandsche rijdende artillerie aller oogen tot

zich trok. 1)

Vervolgens marcheerde men over Ie Mans , Nirort en

Bordeaux tot Bayonne , welke plaats men den 24st°n Octo-

ber bereikte , en zette den marsch den volgenden dag over

St.-Jean-de-Luz , Yrun en Tolosa naar Mondragon voort ,

alwaar de brigade zich vereenigen zou met het legerkorps

^n den maarschalk Lefebvre, hertog van Dantzig.

1) Bosscha, Xeérlands heldendaden. III. bladz. 321.
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Vóór dat de brigade te Mondragou was aangekomen ,

ontving de generaal-majoor Chassé den 28"e° October be

vel , de rijdende artillerie en de mineurs alleen derwaarts

te zenden , 1) en voorts met het overige gedeelte der bri

gade naar Durango voort te rukken. Bij het posthuis

van Bergara , alwaar de geheele brigade des avonds ten 7

uur van dien dag aankwam , werden de voormelde troepen

van de brigade gescheiden en zetteden hunnen marsch naar

Mondragon voort. De brigade vertrok naar Durango , al

waar zij den 29bl°D aankwam ; waarop reeds den volgenden

dag de krijgsverrigtingen , door die brigade in Spanje be

dreven , eenen aanvang namen. 2)

De kompagnie rijdende artillerie , die ook reeds den

29"e° te Mondragon , de verzamelplaats van de artillerie

van het geheele leger van Spanje , was aangekomen , bleef

in die stad tot den 5de° November , en trok toeu over

Yitoria naar Ariniz , een dorp gelegen op twee uren

afstand van Vitoria , aan den weg naar Burgos. Dat

dorp geheel bezet zijnde door de fransche artillerie ,

was er noch gelegenheid tot huisvesting der manschap

pen , uoch stalling en voeder voor de paarden aanwe

zig ; zoodat de kompagnie rijdende artillerie het dorp

Mondagama , een uur van daar verwijderd , bezettede.

Tot den 15den November bleef zij aldaar gekantonneerd ,

1) De gcneraal-majoor Chassé schreef aan den minister van oor

log, den 2G'"en September 130!), dat de reden waarom de rijdende

artillerie reeds bij den inmarsch in Spanje van de brigade was ver

wijderd geworden , was , » dat de bekende reputatie der hollandsche

rijdende artillerie den keizer hebben bewogen , om ze bij voorkeur

meer disponibel te houden."

2) Omtrent die krijgsbedrijven zie men Bosscha, Ncérlandt hel

dendaden. III bladz. 314 en volgende.
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en marcheerde toen over Miranda, Briviesca naar Burgos,

kwam in laatstgemelde stad den 17den aan, en liet daar,

uit hoofde van het onvoldoende getal paarden tot bespan

ning der voertuigen , op last van den franschen generaal

der artillerie Lariboisière , 2 kaissons & 6 1Ê op het fort

achter , trok den 22'lcn , onder de bevelen van den gene

raal prins van Ysenburg , over Villasandino , Castroxeriz

naar Carrion ; alwaar het hoofdkwartier van het 4de leger

korps gevestigd was. Dat legerkorps , waarbij de hol-

landsche rijdende artillerie toen werd ingedeeld , werd

aangevoerd door den maarschalk Lefebvre , hertog van

Dantzig , en stelde zich reeds den 29"e° daaraanvolgende

in beweging , trok over Palencia , Valladolid tot de rivier

Duero , die men ongehinderd overging , en verder over

Yaldestillas , Olmedo , Santa Maria de Nieva , Segovia, de

met sneeuw bedekte bergketen der Guadarama , tot voor

de poorten van Madrid en van daar naar El Pardo , al

waar de keizer denzelfden dag , den 8"e° December , des

middags ten 4 uur was aangekomen.

Daar hield Napoleon over het 4de legerkorps eene wa

penschouwing , en den volgenden dag , toen het op Madrid

trok , werd de kapitein Trip gelast , met zijne kompagnie,

te vertrekken naar Aravaca , een dorp twee uur van daar

gelegen. 1)

Den 13den des morgens ten 8 uur stond de kompagnie

weder bij de brug van Segovia vóór Madrid en was

tegenwoordig bij de wapenschouwiug , welke de keizer nog

maals over het 4de legerkorps hield.

1) Daar verloor de kompagnie 1 brigadier en 4 kanonniers, die

naar een nabijgelegen dorp waren gegaan , om levensmiddelen te halen ,

en waarschijnlijk door de boeren zijn vermoord geworden.
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De keizer, over de hollandsche rijdende artillerie zijne

tevredenheid te kennen gevende , gelastte , onder het defi

leren, aan den kapitein Trip zich te voegen bij de voor

hoede , onder de bevelen van den generaal Monpetit , en

deelde zijn kompagnie toen bepaaldelijk in bij de divisie

van den generaal Sebastiani , welke bestond uit het 28'te ,

32'1e, 58"o en 75"e regiment infanterie en eene kompagnie

fransche artillerie te voet.

Het bevel over de artillerie van die divisie werd , den

19den December, opgedragen aan den luitenant-kolonel

Chantal , die in het bevel over de artillerie van het 4P'

legerkorps vervangen werd door den kolonel van de garde-

artillerie Dogueran.

Met de voorhoede rukte de hollandsche rijdende artil

lerie nog denzelfden dag, den 13den des middags ten 3

uur , voort tot de rivier de Guadarama. De overtogt

over die rivier geschiedde met veel moeite , waardoor

zij eerst den volgenden dag te Casarubios aankwam.

Zij trok van daar over Santa Olalla en kwam den

17den te Talavera de la Reyna , in welke plaats zij

bleef tot den 23"e° , toen zij , nadat de maarschalk Le-

febvre het legerkorps had in oogenschouw genomen , van

de voorhoede overgeplaatst werd bij de 1"° divisie —

Sebastiani.

De toestand , waarin de rijdende artillerie zich op dieii

tijd bevond, was, wat hare bespanningen betrof, niet

gunstig. Na eenen marsch van bijna twee maanden , van

het vertrek uit Bergen-op-Zoom tot de aankomst te Mon-

dragon , hadden de paarden veel geleden : slechte wegen ,
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ilecht weder en zelfs gebrek aan voeder, 1) hadden hen

zoodanig afgemat , dat hun verlies groot werd. Dit verlies

werd zelfs zoo groot , dat men genoodzaakt was te Santa

Olalla , tot het vervoer van het geschut en wagens , zestien

muilezels in te spannen.

Die vermoeijende marsenen hadden ook nadeelig gewerkt

op den gezondsheids-toestand der manschappen , waarvan er

vele in de hospitalen moesten achterblijven.

Den 23"en December vertrok de divisie — Sebastiani

van Talavera naar Puente del Arzobispo , en trok den vol

genden dag de rivier de Taag , over de brug van Arzobispo ,

over. De poolsche divisie en al de artillerie rukte verder

voort over Naval Moralejo en van daar , langs zeer slechte en

door de regens bijna onbruikbaar geworden wegen , tot voor

de brug van Almaraz , welke door den vijand bezet was.

Deze brug, op verscheidene gemetselde bogen rustende,

was gedeeltelijk door den vijand afgebroken , die nadat hij

ontwaarde , dat eene divisie van het 4de legerkorps , welke

de eerstgemelde brug was overgetrokken , hem in den rug

bedreigde , met achterlating van 7 stukken geschut 2)

terugtrok ; waarna de brug van Almaraz , tot den overtogt

der troepen bruikbaar gemaakt zijnde , door de divisie

werd overgetrokken. Des avonds vereenigde zij zich weder

met het geheele legerkorps , en de artillerie werd in het

dorp Almaraz gekantonneerd.

1) Reeds bij den inmarsch in Spanje had men geen ander voeder

voor de paarden, dan turksche tarwe en somtijds stroo.

2) Wegens gebrek aan paarden moesten die stukken worden ach

tergelaten. Zij werden vernageld en de affuiten werden onbruikbaar

gemaakt.
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Men rukte den 26"e° over Casatejada op Malpartida , na

de rivier Tietar , welke door 2000 & 3000 gewapende

boeren verdedigd werd , te hebben doorwaad.

Bij het doorwaden van die rivier moest de hollandsche

rijdende artillerie op de fransche artillerie het laatst vol

gen ; hetwelk ten gevolge had , dat die overtogt voor eerst-

vermelde zeer moeijelijk was , daar , door de aanhoudende

regens , het water in die rivier in twee uren tijds sterk

was gezwollen. Een der kaissons van de houwitzers ,

waarvan de bespanning door den sterken stroom weg

dreef en verdronk , moest in de rivier worden achter

gelaten; en twee kaissons en twee wagens met eenige

kannonniers en de luitenant van den trein Cousynse, 1)

even als het grootste gedeelte der badensche artillerie en

bijna de geheele poolsche divisie, moesten, bij gebrek aan,

bouwstoffen tot het slaan van eene brug over die rivier ,

achterblijven.

Den 29'le° December rukte men van Malpartida op Pla-

cencia , welke stad door hare inwoners bijna geheel ver

laten was.

Daar de keizer intusschen gelast had met het 4i*° leger

korps weder naar de zijde van Madrid op te rukken ,

gaf de maarschalk Lefebvre aan de troepen , die bij de

rivier Tietar waren achtergebleven , bevel over Talavera

naar Toledo te marcheren ; terwijl hij met die , welke zich

onder zijne bevelen bevonden , den weg naar Avila insloeg.

Het gebrek aan paarden was toen zoo groot , en de wegen ,

welke men thans moest volgen , zoo slecht , dat men ge-

1) De 1ste luitenant van den trein Grootjasper was ook bij de kom-

pagnie geplaatst. Deze vertrok evenwel den 19de» Maart 1809 , op

last van den generaal-majoor Chassé , uit Yepes weder naar Holland.
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noodzaakt was 1 6 wagens , behoorende tot het transport

der vivres, te Placencia achter te laten en de bespannin

gen daarvan tot vervoer van de artillerie te gebruiken.

Bij die gelegenheid werd de kapitein Trip gelast , zich

met 20 zijner manschappen naar eenig in de nabijheid

gelegen dorp te begeven , ten einde te trachten eenige

muilezels voor den trein op te sporen , doch die onder

neming werd met geenen gunstigen uitslag bekroond ; want

op eene hoogte gekomen zijnde , en zich omringd ziende

door gewapende boeren , werd het raadzaam geoordeeld

dien togt niet verder voort te zetten.

De hollandsche rijdende artillerie kreeg daarop tot het

vervoer der stukken, enz. 24 paarden, en verliet den l""

Januarij 1809 de stad Placencia.

Een bataillon infanterie en 2 kanons a 4 ffi , ble

ven tot dekking van het park bij het dorp Oliva ach

ter , en kwamen nog des avonds van dien dag te Villa-

Nueva aan.

Niettegenstaande alle pogingen daartoe aangewend , had

men den bagagewagen en den smidswagen van de holland

sche rijdende artillerie , alsmede den bagagewagen van

de fransche artillerie , niet kunnen medevoeren : daarom

werd op last van den kolonel Dogueran de 2de luitenant

Ramaer derwaarts gezonden, om te beproeven die wagens,

zoo mogelijk , nog te redden. Die officier kwam in den

avond van den 4den met den smidswagen bij de kompag-

nie terug ; terwijl hij den bagagewagen , wegens gebrek

aan paarden om die te vervoeren , had achtergelaten en

verbrand. De vijand, die van alle zijden was opgekomen ,

had hem daarin ook zeer gehinderd , en zelfs de fran

sche artilllerie genoodzaakt hunnen bagagewagen , met be
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spanning en alles wat zich daarin bevond , aan hem prijs

te geven.

Langs de bergen der provincie Avila , Santa Maria de

Arrojos kwam men , na eenen onbeschrijfelijk moeijelijken

weg over hooge bergen , langs verlaten dorpen , enz. te

hebben afgelegd, den 7den Januarij te Avila aan.

Van daar rukte het geheele legerkorps den volgenden

dag over Ballajos , Espinar , de bergen van Gnadarama ,

het dorp Guadarama naar Madrid, alwaar het den lld°°

Januarij aankwam.

Geen voertuig dat meer dan met 4 paarden werd voort

getrokken , ja zelfs een kanon kwam slechts met drie

paarden bespannen Madrid binnen. Maar ook daar was

geene verbetering te hopen. In ellendige ledige huizen

moesten de manschappen worden gehuisvest , die bij schaar-

sche uitdeeling weinig vivres bekwamen. De stallingen

voor de paarden waren ook slecht en fourages konden

bijna niet gegeven worden — nimmer meer dan een half

ration — ja zelfs , wilde men de paarden niet van gebrek

zien sterven , dan was men genoodzaakt voor eigen reke

ning fourages te koopen.

Eerst den 20"e° Januarij werden de paarden en man

schappen der rijdende artillerie , om behoorlijk te kunnen

worden verzorgd , een uur van Madrid , te "Vicalbao ge-

kantonneerd, terwijl het materieel en de manschappen van

de artillerie te voet te Madrid geplaatst en gehuisvest

bleven.

De tijd, welken men te Madrid bleef, werd besteed

tot voorziening in vele behoeften die de artillerie had, en

dooi den generaal Lariboisière werd ook in de zamenstel-

ling der onderscheidene kompagniën veranderingen gemaakt.
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In plaats van de 4 kanons & 6 ffi en 2 houwitzers ,

welke door de hollandsche rijdende artillerie en de 9

stukken geschut, welke door de fransche artillerie werden

bediend, werden aan de divisie — Sebastiani toegevoegd:

8 stukken geschut met hunne kaissons en 8 infauterie-

kaissons, als: 4 fransche en 4 hollandsche stukken geschut ,

waarvan 2 kanons k 6 'fö, met 3 kaissons en 2 infanterie-

kaisons door den hollandschen trein konden bespannen

worden ; ï) «voor het overige materieel werden fransche

treinpaarden gebruikt.

In dien tusschentijd kwam de luitenant van den trein

Cousynse met zijne wagens van Toledo te Madrid aan.

De infauterie-kaisson , welke zich daarbij bevond , werd

ingerigt tot kaisson voor eenen houwitzer , in plaats van

die welke men in de rivier Tietar had moeten achterlaten ,

en op die wijze bestond toen het materieel , waarover de

kapitein Trip het bevel voerde , uit : 2 kanons & 6 ffi

met 3 kaissons , 2 houwitzers met 4 kaissons , l divisie-

en l smidswagen.

Slag bij Civdad Itcnl.

37 Maart 18O9.

Eerst den 1 9de° Februarij zettede het 4d' legerkorps zich

weder in beweging. Het bestond toen uit eene divisie

fransche troepen , de poolsche divisie onder den generaal

Valence, de dragonders van Milhaud, een regiment lansiers

van het groothertogdom Warschau , het 3de regiment hol-

1) Toen de kompagnie hollandsche rijdende artillerie te Madrid

kwam, had zij nog 30 trekpaarden en 18 muilezels ter harer be

schikking.
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landsche hussaren en fransche en hollandsche artillerie, was

sterk 12,000 a 13,000 man, en het opperbevel was toen

aan den generaal Sebastiani en dat over de artillerie aan

den generaal Faultrier opgedragen geworden.

De hollandsche rijdende artillerie marcheerde over Illes-

cas , Toledo , Mora op Cousuegra , in welke stad zij den

22"°n aankwam , in de nabijheid waarvan het vijandelijk

leger was opgesteld , dat evenwel spoedig , na eene kleine

schermutseling waarbij uit een der houwitzers van de hol

landsche rijdende artillerie twee schoten werden gedaan ,

terugtrok.

Den 24'l"' rukte men van Consuegra over Tembleque

op Yepes, alwaar de kompagnie gekantonneerd bleef tot

den 23'"° Maart , op welken dag zij naar Tembleque en

voorts naar Madridejos , Fuento del Fresno en Mallagon

marcheerde, met het doel den vijand, die zich achter de

rivier de Guadiana had opgesteld , aan te tasten ; terwijl

met datzelfde doel de maarschalk Victor van Almaraz op

Truxillo en Medellin was voortgerukt.

Tegenover het 4de legerkorps stond het Spaansche leger

onder Cartojal , 1) dat 16,000 h 17,000 man sterk was.

De generaal Sebastiani liet reeds den 26"e° Maart den

generaal Milhaud met zijne troepen de rivier de Guadiana

overgaan. Deze verdreef de Spanjaarden tot onder de

muren van Civdad Keal ; doch toen zij bemerkten dat

hij niet ondersteund werd, noodzaakte men hem op zijne

beurt terug te trekken , zelfs tot over de brug over welke

hij de rivier was overgegaan. Den volgenden dag , toen

1) Het stelde hetzelfde leger voor, dat onder Castanos teTudcla,

en onder den hertog del' Infantado te Ucles reeds was overwonnen

geworden.
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de generaal Sebastiani de rivier was genaderd , en zich

alzoo met de troepen onder Milhaud had kunnen vereeni

gen , gaf hij met het aanbreken van den dag bevel den

aanval tegen de Spanjaarden te doen.

6 stukken der fransche , 2 stukken der poolsche en

alle stukken der hollandsche rijdende artillerie werden

. onder het bevel van den kolonel Dogueran vereenigd en

in batterij gesteld , tegen de op den anderen oever der

rivier door den vijand opgestelde batterijen , en tot be

scherming van den overgang der troepen over de brug.

Nadat het kanonvuur een half uur had aangehouden ,

rukte het legerkorps , de fransche divisie aan het hoofd ,

voorwaarts. Met geveld geweer werd de brug vermeesterd

en de vijand van den oever der Guadiana teruggedreven ,

waarop zijn leger zoodanig werd opgesteld, dat de regter

vleugel op eene hoogte in eene door olijfboomen gedekte

stelling stond, terwijl de linker vleugel aan de stad Civ-

dad Beal leunde.

De l"e brigade van het 4de legerkorps , benevens het

3d' regiment hollandsche hussaren en het regiment pool

sche uhlanen , deden den aanval tegen dien regter vleu

gel en wierpen den vijand overhoop , middelerwijl de

vereenigde artillerie de rivier overtrok en zich in stel

ling plaatste tegenover Civdad Real , alwaar eene aanzien

lijke batterij door den vijand , tot het bestrijken van den

grooten weg , naar die stad geleidende , was opgesteld.

Het kanonvuur noodzaakte den vijand zeer .spoedig tot

voor de poorten van Civdad Real terug te trekken , en

des middags ten 12 uur had hij, met achterlating van 2,000

dooden, 3,000 gevangenen, 5 stukken geschut en 2 vaan

dels , achtervolgd wordende door het 4de legerkorps , reeds

over Almagro naar Santa Cruz de wijk genomen.

9
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Van de hollandsche rijdende artillerie waren alle stukken

onafgebroken in het vuur geweest , en de 2de luitenant

Ramaer , die , nadat de vijand van voor de stad van alle

zijden een hevig geweervuur had doen onderhouden , gelast

was , met een kanon ii 6 Ïl' een bataillon infanterie te

volgen en de stad Civdad Eeal in te trekken , had zich in

de straten van die stad onverschrokken verdedigd en zich

daarbij bijzonder onderscheiden.

Niettegenstaande het werkdadig aandeel dat zij aan de

gevechten van dien dag had gehad , waren bij de kom-

pagnie noch dooden , noch gekwetsten geweest.

De manschappen hadden dien dag „ in moed en ijver

uitgemunt en den roem , die de hollandsche rijdende artil

lerie in vorige veldtogten had verworven , volkomen staande

gehouden en bevestigd." 1)

De generaal Sebastiani liet door den luitenant-kolonel

Chantel na den slag aan den kapitein Trip zijne bijzon

dere tevredenheid betuigen , over het gehouden gedrag der

hollandsche rijdende artilleristen en aan elk der manschap

pen , welke de stukken met zooveel juistheid hadden ge-

rigt , vijf francs tot belooning uitreiken.

Tot het vervolgen van den vijand werden den 28"e° 2

stukken geschut, onder bevel van den kapitein Trip, ge

plaatst bij de brigade van den generaal Rey , die over

Santa Cruz , tot El Vesillo marcheerde, en den 31sten over

Val de Penas, Mazanarès tot Daymiel terugtrok.

In die laatstgemelde plaats bleef zij tot den 9den Mei,

1) Eapport van den kapitein Trip aan den luitenant-kolonel Ver-

kouteren, van den 1st« April 1809, geschreven uit DaymieL
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toen de artillerie te Manzanarès vereenigd werd ; terwijl

de divisie te Solana en Menbrilla was gekantonneerd.

Toen de vijand deu 20'l°n Mei de voorposten uit Val

de Penas tot la Consolacion, een klooster, gelegen aan den

grooten weg , halfweg Val de Penas en Manzanarès , had terug

gedreven , werd de kapitein Trip met 2 stukken geschut

naar Val de Penas gezonden , alwaar toen het bevel over de

troepen , bestaande , behalve de artillerie , uit : het 3d1l re

giment hollandsche hussaren , een regiment poolsche lan-

siers , het 20"e regiment fransche dragonders en een ba-

taillon van het 50'Ie regiment fransche infanterie, door den

brigade-generaal Dyon werd gevoerd.

Bij de 2 bedoelde stukken bevond zich ook de 2de lui

tenant Ramaer. De 1"° luitenant Martuchewitz met het

oyerige gedeelte der kompagnie en den trein bleef te Man

zanarès tot den 13dcn Junij , toen een gedeelte met de

poolsche divisie en het andere gedeelte met de brigade van

den generaal Key die plaats verliet.

Zoo stonden de zaken, toen het 4d' legerkorps bevel

ontving la Mancha te verlaten , welke maatregel was ge

nomen , nadat het berigt was ontvangen dat een aanzien

lijk legerkorps uit Portugal in aantogt was , met het voor

nemen zich te vereenigen met de engelsche en spaansche

legers, en daarna op de hoofdstad Madrid voort te trekken.

Tot behoud van die stad werd het raadzaam geoordeeld

het 4de met het l 'le legerkorps — Victor te vereenigeu ,

en het was in overeenstemming met die inzigten , dat de

bevelen tot het verlaten van la Mancha waren gegeven.

Bij den terugtogt van het 4de legerkorps was de brigade

van den generaal Belair in de achterhoede geplaatst ;

daarbij waren ingedeeld de 2 stukken geschut van de hol
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landsche rijdende artillerie, waarvan hiervoren melding is

gemaakt.

Zij volgden met een regiment fransche infanterie onmid-

flelijk op de achterhoede en beschermden alzoo den aftogt

van het geheele legerkorps.

Den 13de° Junij des avonds brak het 4"° legerkorps uit

de verschillende stellingen op. De twee bedoelde stukken

van de hollandsche rijdende artillerie trokken den 14den

bij Arenas de rivier de Guadiana over en vervolgens over

Herencia , Camunas op Madridejos , alwaar zij met de

kompagnie weder vereenigd werden.

In die plaats stelde het geheele 4de legerkorps zich in

slagorde , daar men eenen aanval des vijands verwachtte ,

die evenwel niet werd gedaan. Het was daar ter plaatse

dat de koning Josef den 25"en Junij over dat korps, het

welk thans met de garde des konings en een gedeelte van

de divisie van den generaal Dessoles versterkt was , eene

wapenschouwing hield.

Dienzelfden dag trok de l"e divisie , waarbij zich be

vond de hollandsche rijdende artillerie, 1) uit hare stellin

gen weder voorwaarts naar Villa Franca , van daar naar

Villaharta de St.-Juan , alwaar zij de Guadiana weder over

trok , en kwam den 29"e° te Daymiel aan ; trok den

volgenden dag op El • Moral de Calatrava , gelegen aan

den grooten weg , half weg Almagro en Val de Penas ,

in welke plaats zij tot den Zdo° Julij vertoefde. Dien

1) Den 25"e° Junij was de duitsche divisie gekommandeerd door

den generaal Leval , waarbij de hollandsche brigade zich bevond , en die

uit Estramadura van het 1"o legerkorps afgezonden, met het 4d° leger

korps was vereenigd geworden. Bij die divisie was als bevelhebber

over de artillerie geplaatst de majoor der hollandsche artillerie SU'in-

met/,, die in den slag van Talavera sneuvelde.
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dag keerde zij naar Daymiel terug , alwaar ook de duit-

sche divisie aankwam, en trok voort op Villarubia,

Madridejos, Mora, Toledo en van daar naar de oevers

van de Guadarama , alwaar zich het 4d' legerkorps den

26'te° met het l"e legerkorps , dat voor de vereenigde

portugeesche , engelsche en spaansche legerbenden uit Es-

tranaadura naar de zijde van Toledo had moeten wijken ,

vereenigde. Het opperbevel over dat vereenigde leger , dat

geschat werd 40,000 man sterk te zijn , nam koning Josef

daiir op zich.

Hierbij zij opgemerkt, dat de '2de luitenant Ramaer den

2.'5"e° was gelast geworden met eenige manschappen en trein-

paardcn naar Consuegra te marcheren , het fort aldaar te-

ontwapenen en het geschut en de munitien naar Toledo

te brengen ; in welke stad die officier , op last van den

generaal Faultrier , met een detachement van l brigadier

en 9 kanonniers achterbleef, en als bevelhebber over de

zich aldaar bevindende hollandsche en fransche artilleristea

is werkzaam geweest , gedurende de' blokkade van die

plaats. Den 10den Augustus 1809 is hij door den 2d'n

luitenant Verdooreu afgelost ; zoodat hij dan ook niet bij

den slag van Talavera , maar wel in dien bij Almonacid

is tegenwoordig geweest.

De vereenigde vijandelijke legers , die geschat werden

rnim 60,000 man sterk te zijn , waren iutusschen langs

de rivier du Taag naar Madrid opgerukt. Ten gevolge

van deze bewegingen besloot koning Josef hen te gemoet

te trekken.

Aan liet hoofd van de fransche krijgsmagt was het !"•

legerkorps geplaatst , hetwelk gevolgd werd door het 4'de le

gerkorps; de garde des konings maakte de reserve daarvan uit.
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Over Albala , Santa ülalla trok men voorwaarts", en ging

den 27"" des middags de rivier de Alberche over.
o

Slag bij Talnrci-a.

a* Jiiiij 18O9.

Zoodra men de rivier de Alberche was overgegaan , stiet

men op de vijandelijke voorposten, waardoor een tirailleer-

vuur werd geopend , dat tot laat in den nacht voortduurde.

Het engelsche leger, aangevoerd door den hertog van

Wellington was op eenen berg , in eene zeer sterke stel

ling geplaatst ; zijn regter vleugel , welke tegen de stad

Talavera de la Reyna leunde, en het centrum waren daaren

boven gedekt door een doorsneden terrein , dat met wijn

gaarden en olijfboomen was beplant.

Achter het engelsche leger stond , in tweede linie , het

spaansche in slagorde geschaard.

De aanval tegen den linker vleugel van het engelsche

leger was reeds des nachts door den maarschalk Victor

zonder goed gevolg gedaan , 1) en ook met het aanbreken

van den dag was die vruchteloos herhaald. De maar

schalken Jourdan en "Victor en de generaal Sebastiani

werden bij den koning ontboden , en in de daarop plaats

gehad hebbende zamenkomst werd de wijze van uitvoering

der bewegingen , die over de geheele linie te gelijk zouden

beginnen , bepaald.

Het l"e legerkorps zou nogmaals den aanval tegen den

1) Omtrent de verrigtingen van het legerkorps onder den maar-

sch'alk Victor , gedurende den nacht en den vroegen morgen van den

28sten Julij , leze men de bijzonderheden .bij Thiers , HisMre du COH-

udat et de l'empire. 11'*no livraison , pag. 210, eto.
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linker vleugel doen ; terwijl de aanval tegen het centrum

zou geschieden door het 4d' legerkorps en de divisie —

Lapisse van het 1"° legerkorps. De hollandsche rijdende

artillerie stond op den linker vleugel van de l"e divisie ,

en de duitsche divisie , waarbij de hollandsche brigade was ge

plaatst , op den linker vleugel van het 4,de legerkorps opgesteld.

Reeds in het begin van den aanval, die des middags

ten 2 uur begonnen was , stonden de troepen tegen het

centrum aan een allerhevigst kanonvuur des vijands bloot ,

en zoowel de fransche als duitsche divisiën leden , bij den

aanval tegen de sterke stellingen waarin de vijanden zich

bevonden , groote verliezen. *

Een der kanons & 6 'M? van de hollandsche rijdende artil

lerie, die met fransche treinpaarden bespannen en dien dag

ook door Franschen bediend werd , moest met eenige fran

sche stukken worden achtergelaten.

Een ander stuk , dat gekommandeerd werd door den.

wachtmeester W. Grijsbach , werd op het oogenblik dat

de infanterie van de l"e divisie eene achterwaartsche be

weging moest maken , gedemonteerd , en ook dat moest

men , niettegenstaande de ijverige pogingen door den ge-

melden wachtmeester daartoe onder een "ttllerhevigst vuur

met veel moed en tegenwoordigheid van geest in het werk

gesteld , uit gebrek aan paarden om het mede te voeren ,

achterlaten.

Beide stukken werden evenwel eenige dagen later, nadat

de vijand was teruggetrokken, weder in bezit genomen, l )

1) Van het verlies van 2 fransche stukken had de generaal Senar-

mont , opperbevelhebber vau de fransche artillerie in Spanje , ook in

zijn rapport over dien slag melding gemaakt. Bijschreef: »2piccesde

8, dont les chevaux furent tués , restèreut engagcc's dans les arbres."
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De kapitein Trip was , kort bij laatstbedoeld stuk

staande , aan het hoofd gewond en ook zijn paard daarbij

gekwetst geworden.

Eerst des avonds ten 6 uur werd het bevel tot den af-

togt gegeven , en hoewel Wellington kon gerekend worden

op dien dag de overwinnaar te zijn geweest , behaalde hij

geene meerdere voordeelen.

De generaal Leger-Belair , die ad interim de l"e divisie had

gekommandeerd , was ten hoogste voldaan over de verrig-

tingen van de hollandsche rijdende artillerie. Hij betuigde

dit persoonlijk aan den kapitein Trip, hem te kennen gevende

dat hij hem tot ridder van het legioen van eer had voorge

dragen, en oek aan den generaal-majoor Chassé, 1) en aan

koning Lodewijk , aan wien hij schreef: „ Ik verzoek uwe

Majesteit mij te veroorlooven , aan hoogstdezenlven verslag

te doen van het eervol gedrag van den kapitein Hendrik

Eudolf Trip, het bevel voerende over de batterij van de

3de kompagnie hollandsche rijdende artillerie , waarvan 2

stukken in den slag van Talavera de la Reyna , den 28"e°

dezer maand , bij mijne brigade gevoegd waren. Deze dap-

De generaal Sebastiani had vau dat verlies in zijn rapport evenwel

niets geschreven ; Ijgtgeen den keizer mishaagde, zeggende : n les gi'né-

raux , qui me trompent par des rapports iuexaets , manquent i leur

devoir."

Een onderzoek werd op zijn bevel daaromtrent gedaan; waarvan de

uitslag was , dat de keizer gelastte , dat de 2 stukken geschut door

den generaal Sebastiani betaald en dat de kosten daarvan hem van

zijne bezoldiging gekort moesten worden.

Volgens Thiers , Histoire etc. pag. 215, zouden er 8 stukken ge

schut door de divisie — Leval zijn achtergelaten.

1) De gcneraal-majoor Chassé" schreef aan den minister van oorlog,

in zijnen brief van den 31"e° Julij 1809: //Kapitein Trip is mij ten

sterkste wegens zijn bij uitstek goed gehouden gedrag door den

generaal Belair , bij wiens divisie hij stond , gerecommandeerd."
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pere officier, reeds bij den aanvang des gevechts aan het

hoofd gekwetst geraakt , voer voort deszelfs stukken te

kommanderen , en verwijderde zich niet , om zich te doen

verbinden , dan op herhaald bevel zijner chefs. Ik neem

de eerbiedige vrijheid , hem aan uwer Majesteits goedheid

aan te bevelen." 1)

Koning Lodewijk benoemde den kapitein Trip tot be

looning zijner dapperheid , bij besluit van den 30"e° Au

gustus 1809 , tot luitenant-kolonel.

Het verlies , dat de kompagnie bij deze gelegenheid ge

leden had , was zeer gering. Behalve de kapitein Trip

waren slechts 2 treinsoldaten en 4 paarden , waaronder dat

van den voormelden kapitein , gewond , en 7 paarden en

3 muilezels waren gedood geworden. 2) Het verlies van

de Franschen werd berekend omstreeks 7,400 dooden, ge

kwetsten en gevangenen te hebben bedragen , en dat der

Engelschen en Spanjaarden zou 6,600 man zijn geweest.

Nog des nachts van denzelfden dag trok het fransche

leger op naar Santa Olalla ; ten gevolge van de ontvangene

tijding dat een spaansch leger , onder Venegas , Madrid ,

aan de zijde van Aranjuez, bedreigde. Van daar trok het

naar Olias , Illescas , Yuncos , (5 Augustus) , Aranjuez ,

Pantoja en Toledo , in welke laatste plaats het den 8il«

Augustus aankwam.

Na de vijandelijke voorposten te hebben teruggeslagen ,

1) Deze brief, geschreven uit Illescas, den 3den Augustus 1809,

is geplaatst geworden in de kon. courant van den 2(is":n daaraanvol

gende en ook medegedeeld door Bosscha , Nccrlands heldendaden.

III. bladz. 351.

2) Brief van den kapitein Trip aan den minister van oorlog , van

dea 4den Augustus 1809, en aan den generaal-majoot Chassé, van

den 3"1'° Augustus 1809, beiden geschreven uit Illescas.
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bij welke gevechten de hollandsche troepen onder den gene-

raal-majoor Chassé tegenwoordig waren , brak het 4de leger

korps den llde° des morgens ten 4, uur op, den weg in

slaande naar het dorp Almonacid , alwaar het vijandelijk

leger onder Venegas, sterk 23,000 man infanterie, 2,000

man kavallerie en 40 stukken geschut, in eene voordeelige

stelling was gelaatst.

8Ias bij Almonacid.

11 Augustus 18O9.

De generaal Sebastiani , die slechts over 17,000 man

kon beschikken , besloot evenwel den aanval tegen het

spaansche leger te doen. Daartoe zou de poolsche divisie,

waarbij 3 stukken van de hollandsche rijdende artillerie

en 2 stukken van eene poolsche batterij , allen onder het

bevel van den franschen eskadrons-chef der rijdende artil

lerie Duchand, ingedeeld en ter linker zijde van die divisie

geplaatst waren , den linker vleugel van 's vijands leger

aanvallen.

Vóór dat dit geschiedde werden 2 stukken, onder bevel

van den kapitein Trip , naar den linker vleugel gezonden ,

ten einde het hoofd te bieden aan de vijandelijke kavallerie,

die door het vuur van dat geschut genoodzaakt werd te

wijken. Daarop" werden die stukken in batterij gesteld

op eene hoogte vóór de spaansche infanterie , waardoor

krachtdadig kon worden medegewerkt tot vermeestering

der hoogten vóór het dorp Almonacid en tot het terug

drijven van den vijand ; terwijl aan 's vijands linker vleugel

Chassé en de zijnen , en vooral het 3de regiment holland

sche hussaren , zich dapper kweten.
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De kapitein Trip , die na het vermeesteren der hoogten

eene stelling vóór het dorp had ingenomen , rigtte het

vuur op den regter vleugel van het spaansche leger , dat

zich onder Venegas op den berg achter het dorp in

slagorde had geschaard , en bragt het in wanorde , terwijl

door eenen houwitzer, bediend door de hollandsche rijdende

artillerie , ingedeeld bij de poolsche divisie , onder het oog

van den luitenant-kolonel Duchand , de linker vleugel

werd bestookt. Men bestormde den berg , en de vijand

werd genoodzaakt zijne stelling te verlaten.

Intusschen was de fransche reserve , onder den generaal

Dessoles , in linie geschaard ; daarbij werd Trip met zijne

2 stukken ingedeeld , ten einde den vijand , die in eene

vlakte achter den berg zich op nieuw had verzameld , aan

te vallen. Hij werkte daardoor ook mede tot de nederlaag

van die troepen , en het gelukte hem daarbij 2 vijandelijke

kaissous in brand te schieten.

Met zeer veel lof vindt men gewag gemaakt van het

gedrag der hollandsche troepen op dien roemrijken dag ,

en de generaal Sebastiani getuigde zelfs , dat zij tot den

roem van dien dag krachtig hadden bijgedragen.

„ De rijdende artillerie," zoo schreef de generaal-majoor

drassé aan den minister van oorlog , den 13den Augustus

1809 , „ aangevoerd door den kapitein Trip , heeft dien

dag wonderen gedaan ; door hare bedaardheid en wel

aangebragte schoten heeft zij den lof ontvangen van het

fransche corps d'armée" : terwijl de eskadrons-chef Duchand

aan den generaal Senarmont schreef, omtrent de verrig-

tingen van het gedeelte der hollandsche rijdende artillerie,

hetwelk onder zijne bevelen had gestaan : „ je dois rendre

un témoignage éclatant au courage des infatigables canon-

niers hollandais , et particulièrement a celui du maréchal
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de logis , qui pointait la pièce (wachtmeester C. de Kort).

Son adresse a beaucoup contribué ;\ la défaite de l'ennemi" ;

en verder , omtrent de verrigtingen van den kapitein Trip

en de zijnen : „ Le commandant d'artillerie Chantel fait

un grand éloge des deux pièces détachées près de lui , et

se loue de la conduite distinguée de mr. Ie capitaine Trip

et de mr. Ie lieutenant Ramaer. Je joins mon éloge au

sien , quoique ces deux officiers n'ayent point combattu

sous mes yeux. J'en juge par la manière de se conduire

des braves de cette nation , que j'avois près de moi." 1)

Behalve van den kapitein Trip 2) werd , wegens be

toonde dapperheid op dien dag, bijzonder melding gemaakt

van den 2de° luitenant Ramaer en de wachtmeesters C. de

Kort, P. Olivier en W. Grijsbach , welke laatstgemelde door

eenen kanonskogel zwaar gekneusd werd. Het verlies van de

rijdende artillerie , in dien slag geleden , was weder zeer

gering. Behalve de wachtmeester Grijsbach waren er geeae

gewond , doch 3 paarden en 2 muilezels waren gedood.

Na den slag van Almonacid verliepen er drie maanden ,

voor dat , met uitzondering van eenige kleine gevechten ,

1) In eeuen brief vandeu 1 5Jen Augustus 18(19 aan deu luitcnant-

koloncl Verkoutereu , bevelhebber der rijdende artillerie , schreef de ka

pitein Trip , omtrent de verrigtingeu vau de kompagnie het volgende :

» de kompagnie heeft zich zoo als bij alle gelegenheden -uitstekend wel

gedragen , en daar het gesehut gedurende vier uren altijd gewerkt heeft ,

hebben zij niet alleen getoond veel moed te bezitten , maar , door de

juistheid van hun treffen , doen blijken , goede artilleristeu te zijn ;

zijnde men over de uitwerking van hun geschut zeer voldaan geweest."

2) In zijne Docnmens historiques. III. bladz. 69, schrijft de ex-

koning Lodewijk : // et Ie licutenaut-colouel d'artillerie Trip , qui sctait

couvert de gloire dans Ie mois precédent , fit beaucoup de mal a\ix

cnnemis."
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weder eene belangrijke ontmoeting der beide legers plaats

had.

In Andalusië hadden de Spanjaarden middelerwijl een

talrijk leger verzameld , met oogmerk zich over Aranjuez

eenen weg te banen tot Madrid. Om dat oogmerk te verij

delen, werd den 8'le° November de poolsche divisie en

eene divisie dragonders tot het bezetten van Ocana derwaarts

gezonden.

Bij deze legerafdeeling werden gevoegd 6 stukken ge

schut van de rijdende artillerie, aangevoerd door den tot

Initenant-kolonel bevorderden kapitein Trip , die den eska-

drons-chef Duchand in het bevel was opgevolgd ; onder

die 6 stukken waren er 2 van de hollandsche rijdende

artillerie , waarover het bevel was opgedragen aan den ka

pitein Paets. 1)

Het overige gedeelte van de kompagnie bleef, tot ver

dediging van de brug, te Aranjuez achter.

Aan het hoofd van deze legerafdeeling trok de generaal

Sebastiani , den 8'te° November , voorwaarts , en reeds den

volgenden dag raakte de divisie dragonders van den gene

raal Milhaud, die met 3 stukken van de fransche rijdende

artillerie het dorp los-Barros wilde bezetten , met de voor

hoede van het spaansche leger slaags , met het gevolg

dat de vijand tot Ocana werd teruggedreven , vóór welk

dorp die divisie, vereenigd met de poolsche divisie, zich

op nieuw in slagorde stelde.

1) Sedert den l\*n November 1808 was de kapitein Paets ge

detacheerd bij den staf van deu generaal Lariboisière , en daarna bij

dien van het 2 de legerkorps. Hij was alzoo geruimen tijd van de

kompagnie verwijderd geweest.

Na het verwonden van den kapitein Trip was hij weder , op ver

zoek van den generaal-majoor Chassé , bij de kompagnie geplaatst.
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Op dat oogenblik had de luitenant-kolonel Trip twee

stukken , waarvan één van de hollandsche rijdende artil

lerie , tot dekking van de infanterie van de poolsche divi

sie in batterij gesteld , en de kapitein Paets met eenen

houwitzer , tot versterking van de artillerie bij de divi

sie — Milhaud , derwaarts gezonden.

Juist op het oogenblik dat de vijand op de fransche

kavallerie eene charge deed en ze noodzaakte te wijken ,

kwam de kapitein Paets bij de divisie aan en kreeg order

onmiddelijk , tot ondersteuning van den regter vleugel der

fransche kavallerie , derwaarts te vertrekken.

Om aan dat bevel te kunnen voldoen , moest hij eene

diepe sloot overgaan. Dit geschiedde met groote moeite

en met inspanning van alle krachten , daar het stuk in de

sloot vast raakte. Bij die gelegenheid heeft de wacht

meester Olivier , door zijnen ijver en de grootste koel

bloedigheid , zich in de gevaarlijkste oogenblikken bij

zonder onderscheiden.

De kapitein Paets ter vermelde plaats aangekomen , liet

twee schoten doen , welke den vijand wel een oogenblik

tegenhielden , waardoor hij den tijd had zich op nieuw in

beweging te stellen ; maar die niet verhinderden dat de

vijandelijke kavallerie den aanval hernieuwde. Door een

bataillon Polen, dat zich in carré had geschaard en op

den vijand losbrandde , werd ze tegengehouden , hetgeen de

fransche kavallerie in de gelegenheid stelde de charge te doen.

De vijand werd geheel in wanorde teruggeslagen en liet

twee stukken geschut op het slagveld achter.

De luitenant-kolonel Trip had intusschen tot onder

steuning der kavallerie de twee stukken , welke bij de

infanterie waren geplaatst , naar den linker vleugel gezon
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den , alwaar toen het gevaar groot scheen , en zij ook

van veel nut zijn geweest.

In dit gevecht heeft de hollandsche rijdende artillerie

niet het minste verlies geleden.

Slag bfj Ocana.

19 IVovember 1SO9.

Den dag na het gevecht bij het dorp los-Barros ge

lakte het den Spanjaarden de fransche posten tot de

Taag terug te drijven , en hoewel de Franschen den 14den

en 15den November weder tot achter Ocana post vatteden,

was men evenwel daarna genoodzaakt zelfs Aranjuez voor

den vijand te ontruimen.

De generaal Sebastiani ging daarop den 18den November

de Taag te la Keyna over ; nadat de brug aldaar hersteld

was geworden , kwam ook het 4d° legerkorps en eene

divisie van het 5de nog dienzelfden dag op den linker

oever van die rivier. 1)

Het fransche leger , dat thans tegenover het spaansche

stond, was sterk 24,000 man infanterie, 5,000 man ka-

vallerie en 50 stukken geschut, en werd, onder het

opperbevel van koning Josef, aangevoerd door den maar

schalk Sonlt.

Aan den maarschalk Mortier was het bevel over de in

fanterie , aan den generaal Sebastiani dat over de kaval-

lerie, en aan den generaal Senarmont dat over de artillerie

opgedragen.

1) De hollandsche brigade, die van Toledo was opontboden, nam

met roem deel aan den strijd. Men zie hieromtrent meer bijzonder

heden bij Bosscha , Néerlands heldendaden. UI. bladz. 36G en volgende.
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Het spaansche leger stond onder het opperbevel van den

generaal Areizaga en werd geschat sterk te zijn 45,000

man infanterie , 7,000 man kavallerie en 60 stukken ge

schut. Het was in kolonnen in onderscheidene liniëa

geschaard op de vlakte voor de stad Ocana.

Op den linker vleugel van het fransche leger , die aan

gevoerd werd door den generaal Leval , stonden de poolsche

en duitsche divisiën waartoe de hollandsche brigade be

hoorde" , en op den regter vleugel van die divisiën , tegen,

over Ocana , was de luitenant-kolonel Trip , als bevelheb

ber met de poolsche en hollandsche en eene batterij fran

sche rijdende artillerie opgesteld.

Deze artillerie opende het vuur , en daardoor vooral

de aandacht van den vijand tot zich trekkende , was zij

geruimen tijd aan een allerhevigst kanon- en geweervuur

blootgesteld ; ten gevolge waarvan 2 stukken gedemon

teerd, verscheidene manschappen buiten gevecht gesteld en

vele paarden gedood werden.

De generaal Senarmont vereenigde toen onder zijn bevel

veertig stukken geschut aan den linker vleugel van het

leger, naar denwelken ook de hollandsche rijdende artillerie

gelast werd zich te begeven ; welk bevel werd ten uitvoer

gebragt, onder een verschrikkelijk artillerie vuur, dat de

paarden van den kapitein Paets, den 2dcn luitenant Ramaer

en den opperwachtmeester de Seyff, doodde. Toen evenwel

eenmaal de generaal Senarmont het vuur van zijne batterij

deed openen, was het vijandelijk vuur spoedig tot zwijgen

gebragt en de schrik en wanorde in de vijandelijke gele

deren verspreid. In waarheid heeft de generaal Senarmont

dan ook kunnen getuigen : „ l'artillerie a une grande part

ÏV la victoire."

Eene charge van de fransche kavallerie bragt eindelijk
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den laatsten slag toe aan het reeds vlugtende leger , dat

bijna 40,000 geweren op het slagveld achterliet.

De hollandsche rijdende artillerie had daarbij verloren :

2 gesneuvelden , den brigadier A. Davidant en den vuurwer

ker J. Ockeloen ; 4 kanonniers die gekwetst , en 4 paarden

die doodgeschoten waren. Van den trein waren l man

gekwetst en 6 paarden gedood geworden.

Met niet genoeg lof kon de luitenant-kolonel Trip ge

wag maken „ van het uitstekend gedrag zijner 'officieren

en manschappen , die met de meeste naauwkenrigheid zijne

bevelen hadden uitgevoerd en met de meeste juistheid

hunne stukken hadden gerigt ; waardoor een groot nadeel

aan den vijand was toegebragt geworden." 1)

Bijzonder hadden zich bij die gelegenheid met roem

overladen de kapitein Paets , wiens talenten en verdien

sten , zoo als de luitenant-kolonel Trip schreef , reeds ge

noeg bekend waren , de 2de luitenant Ramaer , die zich

bij alle gelegenheden in Spanje met onderscheiding had

gedragen, en de opperwachtmeester de Seyff, die altijd

zijne pligten met den meesten ijver betracht en in het

vuur grooten moed betoond had.

De generaal-majoor Chassé aan den minister van oorlog

van den slag bij Ocana het berigt gevende , schreef daarin :

„ de rijdende artillerie , aan de poolsche divisie geatta-

cheerd , muntte dien dag weder bijzonder uit , en ik had

het genoegen dezelve onder mijne oogen te zien ageren

en de loftuiting van alle chefs te ontvangen." Hij deed

daarbij ook hulde aan de diensten , bewezen door den lui-

1) Brief van den luitenant-kolonel Trip aan den minister van

oorlog van den 22"« November 1809 , en aan den generaal-majoor

Chassé van den 21"e° November 1809, beiden geschreven uit la

Guardia.

10
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tenant-kolonel Trip, „ die," zoo als hij schreef, „ op

nieuw bijzonder heeft uitgemunt ," en aan de dapperheid

waarmede de reeds vermelde officieren enz. zich van hun

nen pligt gekweten hadden. 1)

Hoewel de luitenant-kolonel Trip , zooals hiervoren is

medegedeeld , vroeger reeds was voorgedragen tot het

bekomen van het ridderkruis der orde van het legioen

van eer , viel hem evenwel eerst , ten gevolge van de in

den slag van Ocana door hem bewezene diensten, welke

door den generaal Senarmont 2) niet onopgemerkt waren

gebleven , de eervolle onderscheiding te beurt , tot rid

der van het legioen van eer te worden benoemd , hetgeen

geschiedde bij het dekreet des keizers van den 27"en De

cember 1809.

De slag van Ocana was de laatste belangrijke krijgs-

gebeurtenis , waaraan de hollandsche brigade in Spanje

deel nam.

De kompagnie hollandsche rijdende artillerie bleef ge-

ruimen tijd te Ocana gekantonneerd ; zij volgde daarop de

bewegingen van het 41te legerkorps , bij de verovering van

Andalusië , en trok toen over Baeza , Ubeda , Jaen , Alcalala-

fieal , Granada, Malaga naar Guadix , alwaar de kapitein

Bijleveld den 26"e° Junij 1810 het bevel der kompagnie

op zich nam. Toen behoorde zij niet meer tot een hol-

1) Brief van deu generaal-majoor Chassó aan den Minister van

oorlog, geschreven uit Aranjuez , den 2 1'le° November 1809.

2) De generaal Senarmont , in zijn rapport over den slag van

Ocana van de hollandsche en poolsche artillerie melding makende ,

schreef: o EUe etait commandée par Ie brave lieutenant-colonel Trip."

Het rapport is medegedeeld in het Journal dei sciences militaire*.

3"o serie, 1845. pag. 207.
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landsch leger , want na de inlijving van Holland in het

fransche keizerrijk was zij geworden de Z*e kompagnie

van het 7de regiment fransche rijdende artillerie , en werd

later , zoo als dit in het volgende hoofdstuk zal worden

vermeld , na de opheffing van dat regiment , de 7d' kom

pagnie van het '41d' regiment fransche rijdende artillerie.

Uit hetgeen in de vorige bladzijden is medegedeeld ,

blijkt , dat hetgeen door de hollandsche rijdende artillerie

in Spanje is verrigt , eene roemrijke bladzijde beslaat in

de nederlandsche krijgsgeschiedenis , en men moet bij het

beoordeelen van die verrigtingen zich vooral in herinnering

brengen, met welke ongeloofelijke tegenspoeden men in dien

veldtogt te kampen had, welke opofferingen men zich heeft

moeten getroosten en welke groote inspanning van krachten ,

vooral bij de artillerie, dikwijls is gevorderd geworden, om

de plaats der bestemming te kunnen bereiken. 1) Des te

meer lof komt haar toe , en des te grooter is het regt op

erkentelijkheid van het leger, wanneer men ontwaart, dat

zij , rusteloos aan zoo vele tegenspoeden het hoofd biedende ,

telkens op het slagveld door moed en beleid de eer der hol

landsche wapenen in een vreemd leger luisterrijk handhaafde.

De generaal-majoor Chassé roemde „ de ambitie en den

goeden geest , waarmede die kompagnie altijd is bezield

geweest," en verklaarde onderscheidene malen, dat zij „zich

in dezen oorlog zooveel roem heeft verworven en derzelver

welverdiende reputatie steeds staande hield." 2)

1) Uit een berigt van den chef van den generalen staf bij de hol

landsche brigade in Spanje, den ritmeester van Zuylen van Nyevelt,

geschreven uit Yepes den 5dell Oetober 1809, blijkt, dat die brigade

toen reeds verloren had 1000 man en 500 paarden.

2) Brief van den generaal-majoor Chassé aan den minister van

oorlog, geschreven uit Mauzanarès , den l$*e° Mei 1810 n'. 46.
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De generaals Sebastiani, Senarmont en Leger-Belair heb

ben , zooals dit hiervoren is opgemerkt , door hunne vlei-

jende getuigenissen omtrent hare verrigtingen op het slag

veld, het zegel gehecht aan den lof, welke de hollandscue

rijdende artillerie in Spanje , wegens moedbetooning en er

varenheid , regtmatig toekomt.

De koning Lodewijk heeft , tot belooning van de door

de Hollanders in Spanje bewezene diensten , twee besluiten

genomen , waarvan hier ter plaatse nog moet worden mel

ding gemaakt , omdat die ook betrekking hadden tot de

officieren en manschappen van de hollandsche rijdende

artillerie.

Bij het besluit van den 30slen Mei 1810 was bepaald,

dat de officieren , onderofficieren en manschappen , welke

in den krijg in Spanje reeds waren of nog zouden worden

gewond , hetzelfde onderscheidingsteeken zouden mogen

dragen , als dat , hetwelk aan de gekwetsten voor Straal-

sund 1) was uitgereikt : terwijl bij besluit van den 110'°

September 1809 reeds aan alle officieren, onderofficieren

en manschappen was toegestaan , elken veldtogt in Spanje

voor eenen dubbelen veldtogt te rekenen.

De bevordering van den bevelhebber der kompagnie , den

kapitein Trip, tot luitenant-kolonel is de eenige persoon

lijke belooning, welke door koning Lodewijk overigens

aan de hollandsche rijdende artillerie is gegeven. Hoewel

het wel moet bevreemden , dat noch de kapitein Paets ,

noch de 2de luitenant Ramaer, 2) noch de opperwacht-

1) Zie bladz. 114.

2) De minister van oorlog, bij zijnen brief van den 1Od°» Mei

1 809 n°. 42 , aan den koning verslag gevende van de uitstekende

wijze , op welke de kompagnie hollandsche rijdende artillerie zich in
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meester de Seytf , noch de wachtmeesters de Kort , Olivier

en Grijsbach , die allen meer dan eens tot het ontvangen

van eenige belooning door den generaal-majoor Chassé en

ook door den kommandant der brigade rijdende artillerie ,

den luitenant-kolonel Verkonteren , in hunue rapporten

aan den minister van oorlog dringend waren aanbevolen ,

door koning Lodewijk zijn beloond, ja dat zelfs niet ée'n-

maal 's konings tevredenheid over hunne verrigtingen is

betuigd geworden , niettegenstaande telkens door den minis-

nister van oorlog de gunstigste berigten daaromtrent den

koning werden overgelegd , is het evenwel een aangename

pligt hierbij op te merken , dat een van de laatste ver

rigtingen van den minister van oorlog van het voormalige

koningrijk Holland , weinige dagen vóór dat hij zijne be

trekking zou nederleggen , is geweest , het schrijven van

eenen brief van aanbeveling aan den minister van oorlog

van het fransche keizerrijk, ten behoeve van vele officie

ren , dienende bij de hollandsche brigade in Spanje ,

die, ten gevolge van de tijdsomstandigheden , door

hunnen koning niet waren beloond geworden , zooals zij

dit hadden mogen verwachten ; l ) terwijl op de lijst

van aanbeveling die bij den brief is gevoegd , vermeld

waren de kapitein Paets , de 2de luitenant Ramaer van

de hollandsche rijdende artillerie , en de 2de luitenant van

den slag bij Civdad Real had gedragen , voegde daarbij : // en in het

bijzonder heeft de 2de luitenant Tlamaer den grootsten lof verdiend.

Ik acht rnij verpligt , sire ! ook dit rapport ter kennis uwer majesteit

te moeten brengen ; te meer daar ik het genoegen heb , haar op nieuw

een jong officier van verdiensten te kunnen doen kennen."

1) Brief van den minister van oorlog, van den 31i°ll December

1810 n°. 37, aan den franschen minister van oorlog, den hertog

van ïeltre.
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het regiment artillerie te voet Verdooren , die tot het

laatst van het jaar 1810 bij de kompagnie rijdende artil

lerie in Spanje dienst had gedaan. 1)

De manschappen , welke gedurende den veltogt in Spanje

door den kommandant der kompagnie, „als belooning voor

hunne bravoures op het slagveld" , zijn bevorderd geworden ,

zijn de volgende:

R. Zierks en W. Omges , vuurwerkers , tot brigadiers.

W. Anthonitz , C. van der Horst , J. Mertz , l"' ka

nonniers , tot vuurwerkers ; en J. Delhagen , B. Doelens ,

A. van der Born , H. A. Bucholtz , H. Hoekveld , F.

Bargeuz , R. L. van den Akker , 2de kanonniers , tot l"*

kanonniers.

Landing der Engclschen tn Zeeland.

1809.

Aan de verdediging van Zeeland tegen de Engelschen

heeft de kompagnie rijdende artillerie n°. 2 , ten gevolge

van de bij het besluit van den 17den October 1809 litt,

W. , 2) verordende vermindering van het korps 1i°. l ge

naamd , mede deel genomen.

1) Behalve de vermelde officieren ziju op die lijst nog vermeld:

de kapiteins P. H. van Zuylen van Nyevelt , A. H. Clarion , E. L.

A. Bellangé, J. H. Schiphorst, G. Lambert (van de mineurs), de 1"te

luitenants F. A. G. Herckenrath, J. M. L. Mohr, M. Marchant, G.

Campbell , T. C. Muller (van de mineurs) , J. D. van Schellen (inge

nieur) , de 2do luitenants A. J. P. Storm de Grave , H. H. E. de Boer ,

P. G. Viütor, S. G. Pieper, de adjudant-majoor B. C. Vogel, de

sergeants-majoor A. Q,uyen , N. Snoek , J. B. Brumstade en de sergeant

C. de Haan.

2) Zie bladz. 83.
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lleeds vóór dat de twee kompagniën rijdende artillerie

uit Duitschland in het vaderland waren teruggekomen ,

waren omtrent hunne bestemming onderscheidene bevelen

gegeven.

Eerst werden zij , blijkens de door den minister van

oorlog , bij zijnen brief van den 2&"en Augustus 1809

n'. 52, aan den maarschalk Dumonceau in 'skonings naam

gegeven bevelen , ingedeeld bij de zamen te stellen „ mo

biele divisie der armée," 1) die zou bestaan uit: 3 der

uit Duitschland terugkeerende regimenten infanterie , het

34e regiment infanterie en het 3"c regiment jagers , te ver-

deelen in brigades , onder de bevelen van de generaal-

majoors Anthing , Cort-Heyligers , Sels en Stedman ; de

kavallerie en rijdende artillerie , onder de bevelen van den

generaal-majoor van Goes , als bevelhebber van de voorhoede

der divisie ; terwijl het bevel over die mobiele divisie werd

opgedragen aan den luitenant-generaal Bruno.

Aan den generaal-majoor van Hasselt , die , zooals reeds

is opgemerkt , het bevel voerde over de uit Dnitschland

tetuglceerende troepen , werden zelfs in overeenstemming

daarmede bevelen gegeven. Bij zijne aankomst te Breda

zou hij met drie regimenten infanterie , de kavallerie , de

toe kompagniën rijdende artillerie en den trein , over

ftosendaal naar het hoofdkwartier van den maarschalk Du-

ffionceau, te Ossendrecht, oprukken.

Die bevelen werden reeds den 30"e° Augustus op mon-

delingen last van den koning , uit aanmerking van de

onzekerheid waarin men verkeerde omtrent de gevolgen

••

1) Eene andere divisie, genaamd: odivisie der brabandsche ves-

tagen en forten", zou bestaan uit troepen , uitmakende de bezettingen

der vestingen in staat van beleg , en onderhoorige posten en detache

menten.
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van de bewegingen welke sedert eenige dagen bij de

engelsche vloot plaats hadden , ingetrokken en aan den

generaal-majoor van Hasselt werd dien dag gelast, de onder

zijne bevelen staande divisie langs den kortsten weg te

geleiden naar het kamp bij Naarden , alwaar den generaal-

majoor Vezier 1) het bevel was opgedragen.

Ten gevolge van die bevelen , die nog ontvangen werden

vóór dat alle troepen van die divisie te Breda waren aan

gekomen , vertrokken de twee kompagniën rijdende artille

rie den l'"° September van 's Hertogenbosch naar Beuse-

kom , en den volgenden dag van daar naar Hilversum , 2)

alwaar de luitenant-kolonel Verkouteren het bevel over

die twee kompagniën op zich nam.

Reeds den 5d1°1 September ontving de generaal-majoor

Vezier den last , dienzelfden dag nog met een gedeelte der

troepen , verdeeld in twee brigades , onder de generaal-majoors

Sels en Bruce , uit het kamp naar Utrecht te marcheren.

Nadat den volgenden dag binnen die stad , door den

minister van oorlog op eene plegtige wijze aan de man

schappen , welke zich in den veldtogt in Duitschland

1) De generaal-majoor van Hasselt werd bij zijne terugkomst ge

plaatst onder de bevelen van den luitenant-generaal en kapitein der

gardes Tarayre, die het bevel voerde in de hoofdstad en hare liniën.

. 2) Volgens de Itinéraire , door den generaal-majoor van Hasselt

bij zijnen brief van den I'l°n September overgelegd , vertrokken :

de 1ste brigade, het 6do en S''c regiment infanterie van Breda

over Geertruidenberg , Gorinchem, Utrecht;

de 2do brigade, het 7do en 9d° regiment infanterie van 's Herto

genbosch over Bommel, Utrecht ;

het 2do regiment kurassiers , den 1"« September van Nijmegen over

Amerongen , Amersfoort ;

de reserve , artillerie-equipages , krijgsraad , ambulance , enz. , den

1oien September van Arnhem over Lunteren , Emmenes ;

allen naar Naarden.
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hadden onderscheiden , de medailles en geldelijke beloonin

gen waren uitgereikt, 1) marcheerden de troepen van daar

over Gorinchem , Breda , Rosendaal naar Bergen-op-Zoom ,

alwaar zij den 8'UU September aankwamen.

De kompagnie rijdende artillerie n°. l , kapitein Hoger-

waard , verliet eerst later het kamp en kwam den 7*'a No

vember bij het depot te 's Gravenhage aan. De kompagnie

n'. 2 , kapitein van Brienen van Oosterom , volgde , onder

bevel van den luitenant-kolonel Verkouteren , de troepen

onder "Vezier. Die kompagnie voerde met zich 4 kanons

a 6 8 , 2 houwitzers si 24 ffi ijzer , 8 kaissons a (i n: ,

4 kaissons voor houwitzers , 8 infanterie-kaissons , l re-

serve-affuit a G u: . l reserve-affuit voor houwitzer , 2

divisie- , 2 bagage- en l smidswagen. 2)

Op dat tijdstip had de koning Lodewijk het opperbevel

over het hollandsche leger in Zeeland reeds overgegeven

aan den maarschalk Dumonceau , die zijn hoofdkwartier te

Bergen-op-Zoom plaatste en den 8"e° September het leger

de volgende indeeling gaf , als :

de eerste divisie , onder bevel van den luitenant-generaal

Btuno , bestaande uit twee brigaden ; de eerste onder bevel

van den generaal-majoor Cort-Heyligers , waarbij waren ge

plaatst het !"e regiment jagers en het Sd° regiment infan

terie en de tweede onder bevel van den generaal-majoor

Sels, waarbij was geplaatst het 7de regiment infanterie;

1) Omdat de kompagnie rijdende artillerie n°, 1 in het kamp bleef,

folgden de op bladzijde 11 3 vermelde personen, die bij die kompagnie

waren geplaatst , de afdeeling tot Utrecht , om bij het uitreiken der

belooaingen tegenwoordig te zijn.

2) Ten gevolge van het besluit van den 13den November 1809

u°. 3 , (zie bladz. 83) is het bevel over die kompagnie overgegaan op

den kapitein Hogerwaard , en de kapitein van Brienen van Oosterom

naar Spanje vertrokken.
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Vezier , bestaande mede uit twee brigaden ; de eerste onder

bevel van den generaal-majoor David Bruce , waarbij waren

geplaatst het 5de en 8"e regiment infanterie en de tweede

onder bevel van den kolonel Behr , waarbij was geplaatst

het 6de regiment infanterie ;

de brigade kavallerie , onder bevel van den generaal-

majoor van Goes , waarbij waren geplaatst het 2de regiment

kurassiers en het 2de regiment hussaren ;

de brigade artillerie , onder bevel van den kolonel

Bode ; (die den 5de° September in dat bevel den luitenant-

kolonel Muller was opgevolgd) waarbij waren geplaatst de

divisie rijdende artillerie van de garde , 1) de kompagnie

rijdende artillerie n°. 2 en de artillerie te voet.

Weinige dagen nadat deze indeeling had plaats gehad ,

den 15de° September, werd den maarschalk Dumonceau

kennis gegeven , dat Z. M. verpligt was geworden het leger

te stellen onder de bevelen van den prins van Ponte-Cor-

vo , dat hij mitsdien het bevel zou overdragen aan den

luitenant-generaal van Helden , en dit geschied zijnde naar

's Gravenhage zou komen.

Op 's konings last werd toen bepaald welke troepen

zouden moeten worden gerekend te staan onder het opper

bevel van den prins van Ponte-Corvo , en over welke troe

pen de beschikking aan den koning bleef.

Tot de eerstgemelden behoorden twee brigaden , onder

de bevelen van de generaal-majoors David Bruce en Sted-

1) De rijdende artillerie van de garde moest , op last van den

minister van oorlog van den 7den October, het leger verlaten en naar

Amsterdam vertrekken. Zij vertrok den I0d'n daaraanvolgende uit

Bergen-op-Zoom , sterk, met den trein, 178 hoofden en 231 paarden,

om den 14de° te Amsterdam aan te komen.
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man , eene brigade kavallerie , onder bevel van den gene-

raal-majoor van Goes, en eene brigade artillerie, onder be

vel van den kolonel Bode , allen vereenigd tot eene divi

sie , waarover het bevel werd opgedragen aan den luitenant-

generaal van Helden.

Tot de laatstgemelden behoorden het 6de en 7de regiment

infanterie , onder bevel van den generaal-majoor van Has

selt , later vervangen door den generaal-majoor Sels , veree

nigd tot een korps , genaamd „ het observatie-korps ," dat

in bezetting bleef te Bergen-op-Zoom en dat den 3de° No

vember daaraanvolgende weder is opgeheven. De maar

schalk Dumonceau bleef evenwel bij het leger, en vestigde

daarop zijn hoofdkwartier den 9den October te Goes.

Den luitenant-kolonel Verkouteren , bevelhebber van de

rijdende artillerie, werd den llde° October gelast naar het

hoofdkwartier op te rukken , en trok den 14de° en 15de°

van die maand aan het hoofd der kompagnie , over de

schorren op de hoogte van Woensdrecht , de rivier de

Schelde over , even als dit door de hussaren werd ge

daan. 1)

De kolonel Bode had met l kanon h 6 ffi en l kais-

son den 14de° beproefd de rivier over te gaan , hetgeen

gelukte, en daarop was de geheele batterij, 190 paarden

sterk , den 1 5den dienzelfden weg gevolgd.

Op het eiland Zuid-Beveland aangekomen , werd aan

iedere brigade van het leger (eene sectie) twee stukken

van de kompagnie rijdende artillerie toegevoegd. De ove-

1) De maarschalk Dumoncean, van dien overtogt meldiug maken

de, in zijnen brief van den 15d"' October aan den minister van oor

log , schrijft : " Het is dan thans gedecideerd , dat de infanterie ,

kavallerie en veldartilleric op dit punt , bij ieder laag water , zonder in-

convenient passeren kunnen."
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rige stukken werden te Heenkeuszand geplaatst. De ar

tillerie te voet bleef te Goes gekantonneerd en detacheerde

naar "Wolphertsdijk , enz.

De kompagnie rijdende artillerie bleef op dat eiland tot

den 3de° December , toen , op last van den maarschalk

Dumonceau , 4 stukken ter beschikking van den luitenant-

generaal van Helden , naar Noord-Beveland en de 2 ove

rigen , ter beschikking van den kolonel vaneden Bergh , naar

Wolphertsdijk werden gezonden.

Intusschen waren de fransche troepen , die sedert de eerste

dagen van de maand October onder het bevel stonden

van den hertog van Istrie , op Zuid-Beveland aangekomen.

Het fort Bath , dat den 4l"n September door den generaal-

majoor Cort-Heyligers met de karabinier- en voltigeur-

kompagniën en weinige andere manschappen van het 3d'

regiment jagers, weder was in bezit genomen, 1) werd den

IQ"n November door de Franschen bezet.

De hertog van Istrie voerde toen op Zuid-Beveland

het opperbevel , en stelde het geheele eiland zelfs in staat

van beleg. 2)

1) Zie : Geschiedenis van het regiment hollandicho hnssaren. bladz

115 en noot (1).

2) Hij vond zich genoodzaakt dien maatregel te nemen , omdat

hij bij de besturen en bij de ingezetenen zoo weinig medewerking

ondervond. Over de onbeschaamdheid , waarmede door alle ingezete

nen van dat eiland zelfs de uitvoering der bevelen van 'den maarschalk

Dnmonceau werd tegengewerkt, beklaagde die maarschalk zich

dikwijls.

Vele bijzonderheden omtrent den geest welke de ingezetenen irt

Zeeland toen bezielden, werden aan den minister van oorlog medege

deeld. De luiteuaut-kolonel Tabor, aide-de-camp van den maarschalk

Dumonceau, berigtte, dat hij op Noord-Beveland eene ontmoeting had
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De Engelschen verlieten den 2de° December het eiland

"VValcheren , dat daarop door deu generaal-majoor Cort-

Heyligers en zijne troepen werd bezet in Januarij 1810 ,

en kort daarna in naam des keizers in bezit genomen

werd: terwijl over de landen, tusscheu de Schelde en

de Maas , door den hertog van Reggio , die den her

tog van Istrie als opperbevelhebber over het Noorder

leger opvolgde , het bestuur in naam des keizers werd

aanvaard.

De kapitein van Brienen van Oosterom, belast geworden

met het bevel over de kompagnie rijdende artillerie , welke

zich in Spanje bevond , was intusschen in het bevel over

de kompagnie in Zeeland vervangen geworden door den

kapitein Hogerwaard.

De ingevallen vorst gebrek aan fourages veroorzakende,

werd den 24"e° Januarij door den minister van oorlog ge

last, onder anderen, dat de kompagnie rijdende artillerie

en de daarbij behoorende trein-divisie , Zeeland verlaten en

naar Haarlem vertrekken zon.

Aan dien last is evenwel niet voldaan. De luitenant-

kolonel Verkouteren, die het bevel over de rijdende artil

lerie in Zeeland had gevoerd , vertrok naar het depot te

gehad met eenen predikant, die hij ia den waan liet dat hij een

Engelschraan was. » De eenigste en vurigste wenschen van mijne ge

meente," zeide die predikant, »zija, dat het eiland onder het britsche

gouvernement kome en dat alle dorpen door engelsche troepen bezet

worden. Van de 20 ingezetenen zijn er 16 voor de Engelschen ge

zind , en 1 of. 10,000 Engelschen zijn in Noord-Beveland altijd wel

kom. Mogt het God behagen, aan Holland zijaen ouden vorst weder

te geven !" enz. Later , toen de predikant vernam , dat Tabor een

Hollander was , bleef hij volharden in zijne meeniag en verzekerde

hem ernstig, dat hij zijne gevoelens daaromtrent voor niemand zou

verloochenen, eaz.
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's Gravenhage ; maar de kompagnie , welke laatstelijk te

Ossendrecht en te Etten was gekantonneerd geweest, is

eerst later aldaar aangekomen. Onder de bevelen van den

kapitein Ilogerwaard dienden toen daarbij : de kapitein

der 2de klasse Bijleveld, de l"e luitenants E. Paravicini di

Capelli en \Vorbert en de 2de luitenant J. P. Paravicini

di Capelli.

*

Uit hetgeen in de vorige bladzijden is medegedeeld ,

vermeent men te mogen aannemen , dat de hollandsche rij

dende artillerie, gedurende het belangrijk tijdvak van haar

bestaan , in groote mate heeft bijgedragen tot den roem der

hollandsche wapenen > en dat, zooals aan het einde van het

vorige hoofdstuk is opgemerkt , haar goede naam , naar

het voorbeeld van de kapiteins Cordes en d' Anguerand ,

door hunne opvolgers is vergroot geworden.

Dit is geschied gedurende den tijd dat daarover, onder

de regering van koning Lodewijk , het bevel voerde de

luitenant-kolonel Bode, en na dezen de luitenant-kolonel

Verkouteren , en dat de kompagniëu werden aangevoerd

door de kapiteins Pistor , Trip , Hogerwaard en van Brie-

nen van Oosterom.

De beide gemelde hoofdofficieren hebben na de herstel

ling van neêrlands onafhankelijkheid , hoewel niet meer

bij het korps rijdende artillerie , hun vaderland nog in hoogere

betrekkingen gediend ; de luitenant-kolonel Bode als gene-

raal-majoor, directeur der 4de artillerie-directie en de lui

tenant-kolonel Verkouteren, eerst als kolonel-kommandant

van het 4de bataillon veldartillerie , later als generaal-ma-

joor, directeur der 5de artillerie-directie.

Van de gemelde kapiteins mogt er slechts één worden

gespaard , om later in het van overheersching bevrijde va
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deiland de zelfsvoldoening te smaken , in onderscheidene

hooge betrekkingen krachtig te hebben kunnen medewer

ken , tot den bloei en den luister van het korps , welks

roem hij op de slagvelden in Spanje zoo bijzonder had

gevestigd.

Vele officieren , die onder deze verdienstelijke bevelheb

bers dienden , zijn ook later tot sieraad geweest van het

korps, en zullen op onderscheidene tijden in deze geschie

denis nog eervol worden vermeld , als : de kapiteins Petter ,

Bijleveld , Paets en de luitenants d'Anguerand , Krahmer ,

Gey , Eamaer.

Het verdient overigens nog te worden opgemerkt dat,

hoewel uit de oorspronkelijke berigten Van onderscheidene

hollandsche bevelhebbers blijkt dat de hollandsche rijden

de artillerie , bij alle legerafdeelingen waar zij was ingedeeld ,

zich door geoefendheid , goeden geest en dapperheid heeft

onderscheiden , de waarde welke aan die berigten moet wor

den gehecht , evenwel zeer wordt vergroot , wanneer men

leest de getuigenissen , welke door de dapperste en kundig-

ste fransche veldheeren in het tijdvak van haar bestaan ,

daaromtrent zijn gegeven geworden.

Door met volharding en dapperheid te strijden in de

gelederen van vreemde legers, heeft de hollandsche rijden

de artillerie , even als de bataafsche rijdende artillerie dit

heeft gedaan , zich bij/onder verdienstelijk gemaakt aan

het vaderland , en daardoor regtmatige aanspraak verkre

gen , dat hare verrigtingen , bij het nederlandsche leger ,

in eervolle herinnering blijven.



VIERDE HOOFDSTUK.

KEIZERRIJK FRANKRIJK.

1810—1814.
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Lodewijk Bonaparte had naauwelijks vier jaren geregeerd,

toen onredelijke eischen tot afstand van grondgebied, enz.

hem hadden genoodzaakt, bij akte van den l'le° Julij

1810, afstand te doen van de regering, ten behoeve van

zijnen oudsten zoon. Napoleon had evenwel over Holland

anders beschikt. Bij het dekreet van den 9den Julij daar

aanvolgende bepaalde hij dat het koningrijk Holland

voortaan een gewest van het fransche keizerrijk zou zijn,

en als zoodanig in Frankrijk zou worden ingelijfd.

Daardoor verloor het vaderland zijn onafhankelijk be

staan, en de benamingen van eenige departementen, waarin

het grondgebied verdeeld werd , namen nu ook voortaan

de plaats in van de namen der gewesten , die eenmaal
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de magtige republiek der Vereenigde-Nederlanden hadden

uitgemaakt.

Hij die niet beseft de omstandigheden , die toen za-

menwerkten om Holland zijne onafhankelijkheid , welke

men altijd boven alles had lief gehad , te ontnemen , zal

zich zeker de gedweêheid niet kunnen verklaren , waar

mede in Holland des keizers wil werd ten uitvoer gebragt ;

maar hij die zich herinnert , hoe datzelfde volk , dat een

maal alles had ten offer gebragt tot het erlangen van een

vrij onafhankelijk bestaan , reeds dadelijk na de omwente

ling van het jaar 1795 vrijwillig zich had gesteld onder

eene vreemde revolutionaire voogdij , daarna door zijne in

stellingen , op den franschen leest geschoeid , al meer en

meer had verloren dat karakter van nationaliteit , hetwelk

het vrije nederlandsche volk in vele opzigten van alle

andere volken zoo zeer onderscheidde , en eindelijk door

het verlies van handel, welvaart en het opbrengen van

zware lasten , waarvan een zeer groot gedeelte ten be

hoeve van vreemde heerschappij , - ten gevolge van al die

omstandigheden sedert 15 jaren langzamerhand tot het ten

offer brengen zijner onafhankelijkheid was voorbereid, -hij

die dit overweegt , zal zich zeker niet verwonderen over de

wijze, op welke Holland zich in het jaar 1810 aan den

wil van Napoleon onderwierp.

Welligt was ook in Holland op dat oogenblik , met

het verliezen van de middelen die men tot verzet

zou hebben noodig gehad , verloren gegaan het ver

trouwen in elkanders bedoelingen ; een vertrouwen zoo

noodig , wanneer een volk , zoo als toen zou zijn ge

schied , zich zou hebben vermeten het hoofd te bieden

aan den geweldenaar , die zoovele volkeren had kunnen

vernederen !

11
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Maar ontbrak dan in die oogenblikken of de wil , of

de moed , of de geestkracht aan het grootste gedeelte van

de Hollanders - één staatsman ten minste heeft den wil,

den moed , de geestkracht gehad den keizer openlijk te

toonen, dat men zijne bedreigingen niet behoefde te vree

zen. Aan het gansche hollandsche volk gaf die staats

man een uitstekend voorbeeld , van hetgeen vaderlands

liefde en de zucht tot onafhankelijkheid in de oogenblik

ken van gevaar eischen , - een voorbeeld dat , wanneer

het gevolgd had kunnen worden , hoogstwaarschijnlijk tot

uitkomsten zou hebben geleid, die de geschiedenis van de

jaren 1812 en 1813 in vele opzigten zouden hebben be

schaamd !

Die staatsman was Cornelis Rudolphus Theodorus

Krayenhoff, de toenmalige minister van oorlog, sedert

den 26'len Mei 1809 aan het hoofd geplaatst van het

koninklijke hollandsche leger.

De door hem bevolen maatregelen , tot het in staat

van verdediging brengen van de hoofdstad des rijks , Am

sterdam , ten einde d&ir de magtige fransche legers welke

Holland zouden willen bemagtigen het hoofd te bieden ,

zetteden eene waardige kroon op een bestuur , onder het

welk het hollandsche leger , en daaronder de hollandsche

rijdende artillerie , zooals dit in het vorige hoofdstuk is

verhaald , in vele opzigten belangrijke diensten hebben be

wezen.

De minister , op last des keizers , wegens zijne verme

telheid uit zijne betrekking ontslagen , daarna door den

keizer met strengheid behandeld - en eindelijk wegens

zijne verdiensten door den keizer beloond , diezelfde mi

nister was niet bij magte geweest , naar zijne oogmerken

eenstemming te doen handelen , en de inlijving van Hol
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land in het fransche keizerrijk werd dan ook onbegrijpelijk

gemakkelijk ten uitvoer gebragt.

Ten gevolge van die inlijving werd ook het hollandsche

leger in het fransche leger ingelijfd , en bij het dekreet

van den 18de° Augustus 1810, te St.-Cloud geteekend ,

zijn de bepalingen betrekkelijk die inlijving vastgesteld.

De twee kompagniën hollandsche rijdende artillerie wer

den , volgens dat besluit , vereenigd tot één regiment , ge

naamd het 7de regiment fransche rijdende artillerie ; 1)

waarover het bevel werd opgedragen aan den luitenaut-

kolonel Verkonteren , die de hollandsche rijdende artillerie

het laatst had gekommandeerd.

Dat regiment heeft evenwel niet lang bestaan ; reeds

in de maand Maart 1811 werd de opheffing er van be

volen.

De kompagnie n°. l werd bij het l"' regiment - en

de kompagnie n°. 2 bij het 4de regiment fransche rijdende

artillerie ingedeeld.

Ten gevolge van dat besluit is de kompagnie n°. l en

het depot van het 7de regiment fransche rijdende artillerie,

in het begin van de maand April 1811 , door den luite-

nant-kolonel Verkouteren , te Amsterdam , aan eenen com-

missaire-ordonnateur van het fransche leger ter indeeling

overgegeven. 2)

1) Het regiment artillerie te voet werd genaamd het 9do regiment

fransche artillerie.

2) De kompagnie rijdende artillerie n'. 2 was toen bij het leger

in Spanje.

De luitenant-kolonel Verkouteren is daarop als chef d'escadron

d'artillerie-a-cheval naar Meintz gezonden , om als sous-directeur

bij de constructie-magazijnen aldaar dienst te doen. In Septem

ber 1811 is hij evenwel naar Spanje vertrokken, om het bevel op

zich te nemen over ecne divisie artillerie , bij het leger van Catalouiën.
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Volgens de zamenstelling van de fransche rijdende

artillerie , zou elke kompagnie der vorige hollandsche

rijdende artillerie sterk zijn geweest 5 officieren , 105

onderofficieren en manschappen, en 105 paarden. 1)

1) M. F. Sicard, Hiatoire dei institntions milttaires des Franfai*.

IIL pag. 275.
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In het vorige hoofdstuk is reeds gemeld , dat de kom-

pagnie hollandsche rijdende artillerie n°, l , onder bevel

van den kapitein Hogerwaard , Zeeland had verlaten.

Zij is vervolgens gemarcheerd naar Amsterdam , alwaar

zij gesteld werd onder de bevelen van den generaal Molitor.

Met eene divisie artillerie , onder kommando van den

luitenant-kolonel d'Arancy , vertrok zij den_ 30"e° Augustus

1810 naar Haarlem, bleef dii/ir tot den 12deD November,

en vertrok toen , op last van den maarschalk , hertog van

Reggio , naar Lingen en vervolgens over Kloppenburg ,

Delmerhorst en Bremen naar Hamburg.

Den 15de° Januarij 1811 lag zij nog in de nabijheid

van die stad te Barmbeek gekantonneerd , en werd aldaar

door den maarschalk Davoust , hertog van Auerstiidt , prins

van Eckmnhl , opperbevelhebber van het l"e legerkorps ,

waarbij zij toen was ingedeeld , in oogenschouw genomen.

Uit Lubek , alwaar zij in het midden van de maand

Julij was aangekomen, rukte zij den l"en Maart 1812 op

naar Prenslow en Baldenburg, en den 24"en April was zij
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teMielenzbij Marienburg, op het eiland dat gevormd wordt

door de rivieren de Weichsel en de Nogath , alwaar toen

ongeveer 160,000 man vereenigd waren. Den 23"" Mei

kwam zij bij Dantzig aan.

Op dien tijd waren bij de kompagnie , onder de bevelen

van den kapitein Hogerwaard ,t geplaatst de l"' luitenants

E. Paravicini di Capelli en A. J. W. H. van Bhemen , die

in de maand Januarij 1811 daarbij was aangekomen, en

de 2de luitenant J. P. Paravicini di Capelli.

De l"' luitenant L. J. Worbert was den 23stM October

1811 tot 2d' kapitein bij het 4de regiment fransche rijdende

artillerie bevorderd, en had in April 1S12 de kompagnie

verlaten.

Omtrent de krijgsverrigtingen van de kompagnie , in

den daarna plaats gehad hebbenden veldtogt in Rusland ,

zijn geene bijzonderheden bekend geworden. Zij volgde

de bewegingen van het 1"° legerkorps , en was , ingedeeld

bij de divisie Morand , tegenwoordig in den slag aan de

Moskowa, den Zde° September 1812, die voor haar nood

lottig was ; omdat daarin , welligt onder meer anderen ,

sneuvelden de bevelhebber , de kapiteIn Hogerwaard , juist

op het oogenblik , dat de l"' luitenant der voormalige

hollandsche rijdende artillerie Gey , toen adjudant van

den generaal Baltus , hem de order bragt , de batterij van

stelling te doen veranderen. 1)

Aan de meeste krijgsverrigtingen , welke voor en gedu

rende de regering van koning Lodewijk hebben plaats

1) Van het sneuvelen van den kapitein Hogerwaard wordt mel

ding gemaakt in het oorspronkelijk berigt, omtrent de vnrrigtingen

van de artillerie van het l"° legerkorps. Zie van Löben Sels , Bij-

rtrru/en , enz. III. bladz. 121 , noot (1).
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gehad , had de kapitein Hogerwaard , én als ondergeschikte ,

én als bevelhebber der kompagnie deel genomen , en in

vele omstandigheden bijgedragen tot vergrooting van den

goeden naam van de hollandsche rijdende artillerie. 1)

Hij werd in het bevel opgevolgd door den kapitein P.

R. V. K. de Caraman , die zijne loopbaan in het hollan-

sche leger den 30"en October 1807 , als 2de luitenant bij

het regiment artillerie te voet , was begonnen.

Deze officier marcheerde vervolgens met de kompagnie

naar Kalouga en vervolgens naar Smolensk terug.

Van die kompagnie zijn slechts weinigen gespaard ge

worden.

De opperwachtmeester Augustijns 2) en de wachtmeesters

de Bruin en Arends zijn de eenigen , die in het vader

land terugkeerden. Zij waren het overschot van de eerste

kompagnie der hollandsche rijdende artillerie , die , goed

zamengesteld , met eene schoone herinnering aan de dien

sten op het slagveld bij Friedland bewezen , in het fransche

leger was ingelijfd geworden.

De kompagnie der hollandsche rijdende artillerie n°. 2

was , zooals reeds is opgemerkt , bij het leger in Spanje

ingedeeld , en hare krijgsverrigtingen zijn reeds in het

vorige hoofdstuk medegedeeld.

1) Aan de welwillendheid van den zoon van den verdienstelijken

kapitein Hogenvaard, den heer mr. W. J. P. de Lille Hogerwaard,

regier-plaatsvervanger bij de arroadissements regtbauk te Zwolle, is

de schrijver het verpligt , dat omtrent de verrigtiugeu van de kompaguie

n', 1 der voormalige hollandsche rijdende artillerie, gedurende het jaar

1812, nog eenige bijzonderheden zijn medegedeeld kunnen worden.

2) Reeds vermeld op bladz. 113; wordt op 1 8 Februari) bevorderd

tot !'"° luitenant bij het korps.
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Nadat de kapitein van Brienen van Oosterom te Madrid

was overleden , werd de kapitein van de 2de klasse Bij le-

veld , die na de oprigting van het 7de regiment fransche

rijdende artillerie , bij den staf van den inspecteur-generaal

der artillerie Dulauloy te Amsterdam was geplaatst gewor

den , als bevelhebber van de kompagnie, den 18d« Ja-

nuarij 1811 derwaarts gezonden.

Te Guadix , omtrent anderhalf uur van Grenada ver

wijderd , nam de kapitein Bijleveld , den 26"e° Junij , het

bevel van den kapitein der 2d° klasse Paets l ) over ; toen

bij die kompagnie waren geplaatst de l"c luitenant d'An-

tmerand en de 2de luitenant llamaer.

1) De kapitein Jacob Adriaan Paets was in die betrekking bij de

rijdende artillerie geplaatst geworden. Reeds als 1"e luitenant was

hij door koning Lodewijk met het ridderkruis der orde van de unie

begiftigd geworden, toen hij als adjoint bij deu staf van den eersten

inspecteur-generaal der artillerie en genie dienst deed. In zijne be

trekking bij den staf van het 2d° legerkorps in Spanje , maakte hij

zich zeer verdienstelijk. » Mr. Paets" , zoo schreef de chef van den

staf bij dat legerkorps, den 3den Fcbruarij 1810 aan den generaal-

majoor Chassc , » est un officier extrêmement intelligent , instruit ,

plein de zèle, d'aetivité et d'une grande bravoure. Je l'ai souvent

employé avec avautage dans des missious délicates , dans les campagnes

de la Galice et du Portugal; il s'en est toujours parfaitement acquil-

té , snrtout dans la dernière campagne , 0ll Ie général commandant

l'artillerie du 2° corps a été tellemeut satisfait de ses services , qu'il

avait demandu a S. E. Ie marechal duc de Dalmatie et a S. E. Ie duc

de Feltre la eroix de la légion d'houneur pour lui ; et uu des regrels

que j'ai cprouvé lorsque eet officier a quitté Ie corps d'armé'e , a étc

de u'avoir pu rien faire pour lui. J'osc espérer , mou général , que

vous acquitterez la dette que nous avons contracté envers lui." Na

dat de kapitein Bijleveld het bevel over de kompagnie had op zich

genomen, werd de kapitein Paets weder bij den staf geplaatst. In

den veldtogt van 1813 werd hem door cenen kanonskogel het been

afgeschoten , \vnaraan hy kort daarna in het hospitaal te Dresdcu

overleed.
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Die kompagnie was toen reeds , na de -opheffing van het

1*' regiment fransche rijdende artillerie, geworden de 7dt

Compagnie van het 4de regiment fransche rijdende artillerie ,

waarvan het depot te Verona in Italië lag.

In Spanje nam die kompagnie voorts geen deel meer aan

eenige krijgsverrigting. De kapitein Bijleveld kreeg bevel,

na het materieel op het fort van Burgos te hebben achter

laten , met het kader naar Bayonne te marcheren , daar

manschappen voor de garde rijdende artillerie te

en achter te laten , en voorts naar Verona op

e Bukken. Het bedoeld .kader , toen sterk 3 officieren ,

• de kapitein Bijleveld , de tot l"e luitenant bevorder-

^d° luitenant Ramaer, de tot 2de luitenant aangestel-

*& opperwachtmeester de Seyff 1) , 33 onderofficieren en

ijöatischappen , en 13 paarden, behalve die der officieren,

verliet den 23"e° Februarij 1813 Bayonne, en kwam over

Auch , Toulouse , Narbonne en Montpellier , den 26slen

Maart te Valence aan. Daar kreeg het bevel , niet naar

Verona maar naar Metz voort te marcheren , ten einde

in die plaats door manschappen van het 6de regiment

rijdende artillerie voltallig gemaakt en van materieel voor

zien te worden. De kompagnie trok daarop den 3den

Mei naar Meintz, ging den 17den den Rijn over en kwam

den 10den Junij te Dresden aan.

Nadat de keizer haar had in oogenschouw genomen ,

kreeg zij bevel zich te begeven naar Frystad in Silesië ,

alwaar zij den 27ste° Junij aankwam , en ingedeeld werd

bij het 2de kavalleriekorps , onder den generaal Sebastiani ;

1) De !st• luitenant d'Auguerand hacl in Spanje de kompagnie

reeds verlaten , en had eenc andere bestemming gekregen.
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met welk korps zij den 16d°° Augustus voorwaarts rukte

naar Berslan.

Gedurende dezen marsch was de rijdende artillerie dage

lijks in gevecht met de russissche kavallerie , zonder dat

zij daarbij verliezen leed. Vooral op den 21"l°n en 24"co

Augustus waren de gevechten van belang ; doch de vijand

hield geen stand. •

Den 26aleu Augustus was het 2de kavalleriekorps met

andere troepen vereenigd geworden en gesteld onder het

bevel van den maarschalk Macdonald. De batterij , in

gedeeld bij de brigade van den generaal Exelmans , bragt

den daaropvolgenden nacht in -het bivouac aan de rivier

de Katsbach door en kwam , weder met het legerkorps

voorwaarts trekkende , en na een zeer moeijelijk defilé

te zijn doorgegaan , ten gevolge waarvan eene sectie der

batterij, onder bevel van den 2de° luitenant de Seyff, achter

bleef en daardoor niet schijnt te zijn tegenwoordig geweest

bij de volgende verrigtingen , op den Jennewitsberg ,

achter het dorp Niederkrein , aan.

De vijandelijke kavallerie daar stand houdende , werd het

leger in slagorde geschaard , dat , voor zooveel de batterij

even als de vier anderen bij dat leger behoorende batte

rijën betreft , met een aanzienlijk verlies van manschappen

en paarden geschiedde.

Hoewel de onderscheidene aanvallen der fransche kaval

lerie eerst deden vermoeden , dat zij den vijand zouden

noodzaken te wijken , moest die kavallerie evenwel ten

laatste voor den vijand onderdoen. Zij werd terug gesla

gen en verliet de batterijen artillerie ; waarna de vijandelijke

kavallerie de charge deed op de vijf in slagorde staande

batterijen, met het ongelukkig gevolg, dat zij deerlijk

mishandeld werden.
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De kapitein Bijleveld werd bij die gelegenheid door

lanssteken in de linkerhand en den linkerschouder gewond

en gevangen genomen , welk lot ook den l'le° luitenant

Ramaer trof, welke beide officieren tot den 2 0"'°' September

1813 in krijgsgevangenschap te Breslau bleven.

De 2de luitenant de Seyff , met zijne sectie hebbende

moeten achterblijven, zooals hiervoren is opgemerkt , heeft

zich , zonder eenig verlies te hebben geleden , bij het

leger kunnen voegen. •

De kapitein Bijleveld was den 29""' Junij 1813 en de

2de luitenant de Seyff den 28"e° September l S 13 benoemd

tot ridder van het legioen van eer ; terwijl de l"e luite

nant Ramaer , die wegens zijne verrigtingen in Spanje

reeds dikwijls met onderscheiding is genoemd , met dat

ridderkruis niet is begiftigd geworden ; waarschijnlijk om

dat hij reeds in dezelfde maand , dat hij uit krijgsgevan-

schap terugkeerde, als bevelhebber eener kompagnie rijdende

artillerie in russische dienst trad.

En hiermede eindigt de geschiedenis van de twee kom-

pagniën rijdende artillerie , welke eenmaal behoorden tot

het koninklijke hollandsche leger , en , na de inlijving in

het fransche leger , de veldtogten in Rusland , Spanje en

Duitschland hebben bijgewoond.

Wenscht men het bewijs te erlangen , dat de geleerde

schrijver van „ Neêrlands heldendaden te land," in zijn

gedenkboek voor het nederlandsche leger , voor zooveel

betreft de hollandsche artillerie , welke in het fransche

leger werd ingedeeld , de waarheid hulde deed toen hij

schreef: „ mogt dan de nederlandsche natie voor een tijd

uit de rij der volken zijn uitgewischt , hare krijgslieden
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bleven voortgaan den hollandschen naam eer aan te doen ," l )

men volge slechts de lijst der namen van hen , die door

den keizer op het slagveld met het fransche ridderkruis

zijn versierd geworden.

Zoo kwamen van de weinigen die waren overgebleven ,

als officieren' en ridders van het legioen van eer bij het

korps nederlandsche rijdende artillerie in hun vaderland

terug ,

als officieren :

de luitenant-kolonel II. R. Trip, de majoor ly. C. List;

als ridders :

de kapiteins A. Bijleveld , A. R. W. Gey , L. J. Wor-

bert, C. F. Krahmer , P. F. de Seyff;

de opperwachtmeesters J. C. N. Arend , J. Kappy (ti-

tulair) ;

de wachtmeesters J. A. Kohl , 2) H. Bronkhorst , T.

V. Siemaszko , S. van Ewijk , G. van Leusden ;

de kanonniers l"e klasse II. Brugmans , J. Mertz ;

de kanonnier 2de klasse F. Peters, en welligt nog meer

anderen.

Met zulk een eervol onderscheiden kader werd , onder

de regering van eenen vorst uit het aan Nederland zoo

naauw verbonden stamhuis van Oranje-Nassau , het korps

rijdende artillerie opgerigt , om , met terugzigt op- , en

eene roemrijke herinnering aan de diensten, welke de

nederlandsche , bataafsche en hollandsche rijdende artillerie

aan het vaderland reeds hadden bewezen , een nieuw tijdvak

te beginnen ; waarin ook dat korps zou worden geroepen ,

1) Bosscha, Xeèrlands helfendaden. III. bladz. 381.

2) Hij werd den 22oten Mei 1815 tot 2dc luitenant bij het korps

bevorderd.
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deel te nemen aan de krijgsverrigtingeu , eerst tot bevrij

ding van Nederland , daarna tot bescherming van het

wettig gezag tegen opstandelingen , en eindelijk tot her

stelling van de nationale eer.

Wat de nederlandsche rijdende artillerie in die verschil

lende omstandigheden heeft verrigt, op welke wijze zij

haren goeden naam gehandhaafd en den roem van het

wapen vergroot heeft , dit alles zal kunnen blijken uit

hetgeen in, het volgende hoofdstuk zal worden medegedeeld.



VIJFDE HOOFDSTUK.

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

KA 1814.

EERSTE GEDEELTE.

«,wu, VlM\ \\t\ V1OTi \\wkT\cn\4sc\u

Nadat de voor de fransche wapenen zoo noodlottige

veldtogten van 1812 en 1813, aan Napoleon's magt zulke

gevoelige slagen hadden toegebragt , kon Nederland zijne

onafhankelijkheid hernemen.

Reeds in de maand November 1813 hadden de noord-

nederlandsche gewesten het juk der overheersching afge

worpen , en den prins Willem van Oranje , die zich toen.

in Engeland bevond , tot de regering geroepen.

Prins Willem van Oranje , in de vorige bladzijden reeds

vermeld , als aan het hoofd staande van het leger der

republiek der Yereenigde-Nederlanden , gedurende de twee

laatste jaren van haar bestaan , gaf gehoor aan de stem

van een volk , dat uitgeput en moede van overheersching

en verdrukking was.
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Hij aanvaardde den 6J'° December 1813 de regering,

werd als souvereine vorst, den 30"len Maart 1814, plegtig

gehuldigd , en bij den vrede van Parijs , den 30"en Mei

daaraanvolgende , in die hooge waardigheid door Frankrijk

erkend.

Een van de eerste regeringsdaden van den souvereinen

vorst was het zamenstellen van een leger , geschikt om

de onafhankelijkheid van den jeugdigen staat te schragen

en te bevestigen , en onder de vele besluiten welke daar

toe zijn genomen geworden , behoort dat van den 9de° Janu-

arij 1814, hetwelk betrekking heeft tot de zamenstelling

van het wapen der artillerie.

Voor zooveel betreft het korps rijdende artillerie was

daarbij bepaald , dat het zou bestaan uit : eenen staf ,

sterk 17 hoofden , en voorts uit 8 kompagniën , elke

kompagnie sterk 3 officieren en 118 onderofficieren en

manschappen. 1)

Aan het hoofd van het wapen der artillerie werd den

14den Maart 1814 gesteld eenen grootmeester, den prins

Prederik der Nederlanden , en onder zijne bevelen eenen

inspecteur-generaal, den generaal-majoor , later luitenant-

generaal , Willem , baron Du Pont.

Intusschen waren , vóór dat het besluit van den 9den

Jannarij 1814 werd genomen , omtrent het openen van

kaders voor de verschillende korpsen van het nieuw

zamen te stellen nederlandsche leger, maatregelen ver

ordend , en zoo was , met betrekking tot het korps

rijdende artillerie , het openen van een kader , bij besluit

van den 8'ttn Januarij 1814 n°. 15 , opgedragen aan den

1) In bijlage n°. 4 zijn al de zamenstellingen medegedeeld , welko

na het jaar 1814 aan de rijdende artillerie ziju gegeven geworden.
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•

nu tot luitenant-kolonel aangestelden , voormaligen kapi

tein der rijdende artillerie van de garde van koning Lode-

wijk , M. A. Kuytenbrouwer. 1)

Te Utrecht, alwaar het korps zou worden geformeerd,

werd de werving opengesteld en , zooals dit blijkt uit de

berigten van dien hoofdofficier, had hij den 14de° Januarij

reeds een genoegzaam aantal manschappen bijeen , tot het

zamenstellen van eene kompagnie ; zoodat dan ook reeds

den 22'"1° Januarij, bij besluit van den souvereinen vorst ,

werd bepaald , welke officieren bij de rijdende artillerie

zouden worden geplaatst.

Aan het hoofd van het korps rijdende artillerie werd

gesteld de luitenant-kolonel Hendrik Rudolph Trip , de

verdienstelijke bevelhebber der voormalige kompagnie hol-

landsche rijdende artillerie n°. 3 , later n°. 2 genaamd ,

en daarna als luitenant-kolonel bevelhebber der* artillerie

in Spanje , die in de vorige bladzijden reeds meermalen

eervol is vermeld geworden.

Onder zijne bevelen werden bij dat korps voorts geplaatst :

als majoor , met rang van luitenant-kolonel , ML A.

Kuytenbrouwer;

als luitenant-adjudant J. W. Kempers ;

als pikeur J. G. Richard ;

als kapiteins J. C. van Winter , A. Petter , A. Bijle-

1) Bij dateelfde besluit waren benoemd geworden, tot het openen

van kaders , voor :

Let bataillon voetartiüerie n°, l te Delft, de kapitein Radijs van

Sickinga ;

het bataillon voetartillerie n°. 2 te 's Gravenhage , de majoor von

Schmidt auf Altenstadt; (vóór 1795 kapitein bij de rijdende artillerie.)

het bataillon voetartillerie u°. 3 te Zutphen , de kapitein Eichler ;

(vóór 1795 2de kapitein bij de rijdende artillerie.)

het bataillon Ireiu te 's Gravenhage , de kapitein Seitz.
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veld, F. C. van Sydow , T. E. J. d'Anguerand , A. R.

W. Gey;

als l"e luitenants J. C. Heitman , F. A. Meyl ;

als 2dc luitenants G. Overbeek , G. Meyer , A. E. de

Swaan Hazelhof.

Zooals dit blijkt uit bijlage n°. l , zijn verscheidene van

deze officieren door anderen vervangen en ook verschei

dene tot vermeerdering van het personeel daarbij ge

plaatst geworden. De hiervoren vermelde namen zijn even

wel opgegeven , omdat zij zijn opgenomen in het eerste

besluit, dat omtrent de zamenstelling van het korps offi

cieren van de nederlandsche rijdende artillerie is genomen

geworden.

De kapiteins zijn , behalve de kapitein van Winter ,

die bij de rijdende artillerie der garde van koning Lode-

wijk gediend had , allen reeds, in vorige bladzijden op

onderscheidene tijden vermeld geworden. De later nog in

het jaar 1814 bij het korps aangestelde hoofdofficieren

waren , de majoors van der Smissen en List. Omtrent de

vroegere loopbaan van laatstgemelden zullen later bijzon

derheden worden medegedeeld.

Hoewel nu reeds voorloopig aan het wapen der artillerie

eene zamenstelling was gegeven geworden , had de souve-

reine vorst, bij besluit van den 24"ten Julij 1814 n°. 53,

tot het doen van eene voordragt tot organisatie van- en

het bepalen der onderscheidene bezoldigingen der officieren,

enz. bij het nederlandsche leger , eene kommissie benoemd ,

bestaande uit : de luitenant-generaals Janssens , Krayenhoff

en Du Pont; den generaal-majoor Du Ky; de kolonels de

Constant Rebecque en Dibbets als leden , en deu commies

van staat Pompe van Meerdervoort als seeretaris.

Ten gevolge van het door die kommissie uitgebragt

12
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verslag werd, bij besluit van den 17Je° November 1814

n'. 64 , het wapen der artillerie zamengesteld , en bepaald

dat , te rekenen van den l"e° Januarij 1815 , de neder-

landsche artillerie zou sterk zijn 5 bataillons artillerie te

voet van linie , 4 bataillons artillerie te voet landmilitie ,

en l korps rijdende artillerie, bestaande uit eenen staf,

sterk 20 hoofden , en 6 kompagniën , elke kompagnie

sterk 4 officieren en 120 onderofficieren en manschappen.

Reeds kort na dat de eerste zamenstelling aan de artil

lerie was gegeven , werden bij besluit van den 8"" Fe-

bruarij 1814 n°. 4 bepalingen gemaakt omtrent het oprig-

ten van de batterijen , welke te velde zouden worden

gebruikt.

Er zouden volgens dat besluit worden zamengesteld :

2 batterijen rijdende artillerie, te zamen ter bediening

van 12 kanons il 6 ffi , 4 houwitzers il 24 ffi ijzer,

waarbij voorts moesten zijn geplaatst IS kaissons voor ka

nons a 6 ffi , 8 kaissons voor houwitzers , 4 reserve-affuiten

voor de kanons en 2 reserve-affuiten voor de houwitzers;

voorts 2 veldbatterijen zwaar geschut en 6 veldbatterijen

ligt geschut , te zamen ter bediening van 12 kanons &

12 ffi, 36 kanons & 6 ffi en 4 houwitzers & 71/. duim.

De twee bedoelde batterijen rijdende artillerie zijn daar

op zamengesteld geworden l ) en hebben beiden , zooals

<lit later zal blijken , deel genomen aan de krijgsverrig-

tingen van het volgende jaar. 2)

1) Het blijkt dat in Januarij 1815 ééne batterij rijdende artillerie

gereed was te velde te trekken, en toen in Maastricht was geplaatst.

De tweede batterij schijnt dus eerst na Januarij op voet van oorlog

te zyti gebragt geworden.

2) In het volgende gedeelte zijn eenige opmerkingen gemaakt,
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Het depot van bet korps rijdende artillerie te Utrecht

gevestigd , werd intusschen naar Breda verplaatst. Het

bevond zich daar in de laatste maanden van het jaar

1814 , terwijl vier kompagniën te 's Hertogenbosch in be

zetting werden gelegd.

Omtrent het materieel , waarover toen in Nederland kon

worden beschikt , zijn eenige bijzonderheden bekend ge

worden , die belangrijk genoeg zijn geacht hier ter plaatse

te worden medegedeeld.

Hoewel bij het vermeld besluit van den 8"e° Februarij

1814 n°. 4 was bepaald, dat er 10 batterijen, waaronder

£ van de rijdende artillerie , zouden worden zamengesteld ,

blijkt het uit een berigt van den inspecteur-generaal Du

Pont van den 21"e° Januarij 1815:

dat toen reeds waren opgerigt :

l batterij rijdende artillerie & 6 'S , welke te Maastricht

was geplaatst ;

l batterij artillerie te voet & 6 ffi , welke te Namen zich

bevond ;

dat men zonder moeite nog zou kunnen zamenstellen

5 batterijen , waarvoor het materieel voorhanden was te

Breda , 's Hertogenbosch en Delft , als :

l batterij artillerie te voet & 12 %;

3 batterijen artillerie te voet & 6 ffi ; en

l batterij rijdende artillerie & 6 8 ;

omtrent het personeel en het materieel van die batterijen. Het is

voorgekomen dat , tot het juist beoordeelen der verrigtingen van die

batterijen , het beter was , die opmerkingen het verhaal der krijgs-

verrigtingen onmiddelijk te doen voorafgaan , dan die hier ter plaatse

mede te deelen , waar zij eigenlijk , volgens de indeeling van het

werk, hadden behooren te volgen.
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en dat, wat het materieel betrof, de hoeveelheid daarvan

voldoende was , zelfs tot het oprigten van nog l batterij

i\ 12 ü.' en 2 batterijen «\ 6 ffi. 1)

België, dat sedert den 3 1"°° Julij 1814 door de ver-

1) Ofschoon niet tot het behandelde onderwerp behoorende, laten

wij hier, uit het belangrijke berigt van den inspecteur-generaal Du Pont,

van den 21«en Januarij 1815, volgen eene opgaaf van het artillerie-

materieel , dat in het land (noordelijke provinciën) op onderscheidene

plaatsen toen voorhanden was :

72 korte metalen kanous a . . . . 12 ffi.

1 1 4 // // ff // ... . 6 //

82 ff n ff » . . . . 3 »

124 metalen houwitzers » . . , . 16 " steen.

87 » // » . . . . 24 " ij/cc.

47 affuiten voor kanons o . . . . 12 »

73 a ff a n 6 ff

35 // ff // // . 3 o

55 // » houwitzers // . . . . 16 c steen.

95 c w » // . 24 " ijzer.

238 voorwagens met munitiekisten.

21 kaissons voor kanons » . . . . 12 "

75 ff ff // ff 6 o

14 // ff ff * . 3 »

13 » »houwitzers» . . . . 16 " steen.

21 » » ff n . . . . 24 // ijzer.

81790 gladde kogels » . . . . 12 //

53905 » » ff . . . 6 c

49976 o // ff . . . 3 ff

19641 bukken doozen o . . . . 12 »

19585 ff » » . . . . 6 ff

15806 ff * o . . . . 3 ff

1991 ff ff " . . . . 16 » steen.

2531 c ff » . . . . 24 » ijzer.

62044 granaten // . . . . 16 " steen.

29939 -/ " . . . . 24 " ijzer.

Onder deze opgaaf was niet begrepen het materieel van t*66 "**"

lerijen , dat naar Braband waren gezonden.
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bondene mogendheden onder het bestuur was gesteld vani

den souvereinen vorst der Vereenigde-Nederlanden , werd

in het volgende jaar met Nederland vereenigd , en de

krijgsmagt van het koningrijk der Nederlanden kreeg toen

eene nieuwe zamenstelling.

De rijdende artillerie behield intusschen de sterkte van

6 kompagniën , tot dat bij het besluit van den l 0den

December 1818 litt. V' het korps met 2 kompagniën

werd vergroot.

Het tijdvak , dat toen volgde , waarin voor zooveel de

personele en materiele dienst betreft bij de artillerie

zooveel is tot stand gebragt , beslaat ook in de geschiedenis

van het korps nederlandsche rijdende artillerie eene belang

rijke plaats.

Het is om die reden , dat in de volgende bladzijden

nog met een woord zal worden melding gemaakt :

1°. van hetgeen bij het korps rijdende artillerie is tot

stand gebragt , sedert de zamenstelling welke daaraan in

het jaar 1818 is gegeven geworden: waaraan men het

verschuldigd is , dat de rijdende artillerie , op het onver

wachts daartoe geroepen, in het jaar 1830 getoond heeft

zoo bijzonder goed aan hare bestemming te kunnen beant

woorden ;

2°. van hetgeen bij het korps rijdende artillerie is

verrigt , met betrekking tot de invoering van een nieuw

veldmaterieel , genaamd het „ gewijzigd engelsch-neder-

landsch artillerie veldmaterieel."

1°. Hoewel met betrekking tot de hoogte , waarop de

lijdende artillerie • in het jaar 1815 geplaatst was, in

vorige bladzijden is verwezen "naar het volgende gedeelte,

moet men evenwel hierbij opmerken , dat , zooals ligtelijk

te besellen is , de rijdendu artillerie toen nog nicl die
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hoogte had bereikt , welke zij later verkregen heeft. Im

mers , sedert de oprigting van het korps was te weinig

tijd beschikbaar geweest om van haar te kunnen verwach

ten , dat zij door geoefendheid zou hebben uitgemunt ; de

staat, waarin het materieel waarover men beschikken kon

verkeerde , was niet van dien aard , dat zij de wenschen

van velen konde bevredigen , in één woord , alles werkte

mede om reeds bij het begin van het tijdvak , dat op

den veldtogt van 1815 gevolgd is, te doen uitzien naar

middelen tot verbetering van vele zaken , tot het wapen

der artillerie betrekking hebbende.

In dien stand van zaken was, den 8"ten Augustus 1818,

de luitenant-kolonel List , den kolonel Trip , die tot direc

teur van het departement van den grootmeester der artil

lerie was benoemd geworden , in het bevel over het korps

rijdende artillerie opgevolgd.

Frederik Carel List, den 2l'len Junij 1797 als kadet

bij het wapen der infanterie zijne loopbaan begonnen, zijnde,

was spoedig daarna bij het wapen der artillerie overge

plaatst , en had bij het korps , waarover hij thans het

bevel zou voeren, sedert den 17J'n Augustus 1808 als

officier gediend.

Als l"e luitenant bij de rijdende artillerie van de garde

van koning Lodewijk geplaatst, 1) was hij na de inlijving

van Holland in het fransche keizerrijk overgegaan bij de

rijdende artillerie van de garde van den keizer ; waarbij

hij achtereenvolgens de rangen van 2de kapitein , kapitein ,

adjudant-majoor en kapitein-kommandant verkreeg; in

welke betrekkingen hij de veldtogten van Eusland in

1812, van Saxen in 1813 heeft bijgewoond.

1) Men vergelijke hierbij hetgeen vermeld is in bijlage n°. 3.
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Na de herstelling van Nederland kwam hij als kapitein ,.

met de bewijzen van betoonde dapperheid , versierd met

het officierskruis van het legioen van eer , 'in zijn vader

land terug ; alwaar hij als majoor der rijdende artillerie

werd aangesteld , en het was , zooals hiervoren is opge

merkt , nadat de kolonel Trip tot hoogere betrekking was

geroepen geworden , dat hem het bevel over het korps

rijdende artillerie in Nederland werd opgedragen , welk

bevel hij behield tot den 23slen December 1829.

Het is onder het ijverig en verlicht bestuur van.

den prins grootmeester der artillerie , en den directeur

van zijn departement , en vooral onder het onmiddelijk

kommando van den luitenant-kolonel , later kolonel List ,

dat men kan rekenen , dat het korps is gebragt op.

de hoogte waarop het stond r toen de opstand in België

uitbrak.

De fransche schrijver Longuet 1) geeft op de vraag:

„ Qu 'est ce qu'il faut pour faire uu beau regiment?"

het antwoord :

„ II faut un homme , oui un seul homme ; mais un

hotnme essentiellement militaire , fanatique du metier , ne

rêvant que des soldats. Le regiment c'est Ie colonel. Il

est l'&me et Ie principe de tout. C'est Ie Üambeau qui

eclaire , c'est Ie feu qui anime."

Daar nu door bevoegde beoordeelaars algemeen is erkend

geworden , dat het korps nederlandsche rijdende artillerie ,

op het oogenblik dat het geroepen werd deel te nemen

aan de krijgsverrigtingen van het jaar 1830, gehard was

tegen vermoeienissen , als of het vele jaren den oorlog

had gevoerd , en bezield met een krijgsmansgeest , die het

1) Médilatient de foserne.. cd. Bruxelles. pag. J 16.
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in 1830 zoo bijzonder kenmerkte — zoo kan het niet

twijfelachtig zijn , dat de toenmalige kolonel List een

bevelhebber is geweest zooals die door den franschen

schrijver is bedoeld.

Is het verdienstelijk een korps infanterie of kavallerie

te hebben gevormd , dat steeds in zijn geheel , door den

bevelhebber zelve , ten strijde gevoerd , door zijne ver-

rigtingen roem behaalt , veel verdienstelijker is het een

korps artillerie in zoodanigen staat te brengen , dat de

gedeelten daarvan , die , zooals daarbij meestal plaats heeft ,

te velde afzonderlijk moeten handelen ,/)door hunne ver-

rigtingen zoo goed aan hunne roeping beantwoorden.

Daarom vermeent men, dat als het korps rijdende artil

lerie er zich op beroemen kan , dat alle gedeelten van

het korps zonder onderscheid , daar waar zij zijn opge

treden , gedurende de krijgsverrigtingen van de jaren

1830 en 1831, de verwachtingen, die men er van had,

hebben overtroffen , het korps dit voor het grootste ge

deelte verschuldigd is aan den bevelhebber , die het ge

durende ruim elf jaren door zijne onvermoeide werkda-

digheid tot zulk eenen hoogen trap van volmaaktheid heeft

gebragt.

2°. In het eerste en tweede gedeelte van het tweede

hoofdstuk is reeds het een en ander medegedeeld omtrent

de zwaarte van het materieel , dat bij de bataafsche rijdende

artillerie werd gebruikt , waarvan het nadeel te velde maar

al te zeer was opgemerkt geworden , en het was dus niet

1) Daardoor kwam het dan ook, zooals de generaal Foy schrijft,

ia Histoire de la gncrre (TEspar/nc (.t du Portugal sous Napoléon. I.

pag. 78 , n On vit daas les campagaes d'Allemagae de simples capi-

taiues de cettc arme (artillerie a cheval) acquerir unc rt'putatioa d'ar-

mée."
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te verwonderen , dat men reeds zeer spoedig naar middelen

uitzag , om dat materieel te verbeteren.

Daar omtrent dit onderwerp reeds zoovele belangrijke

mededeelingen zijn gegeven door den kapitein der artillerie

G. I. Stieltjes, 1) zou het overbodig wezen die hier te

herhalen. Hier ter plaatse wordt daarom slechts herinnerd:

dat den 13de» September 1819 door den grootmeester der

artillerie aan den toenmaligen luitenant-kolonel List werd

opgedragen, bij het korps rijdende artillerie een onderzoek

te laten doen omtrent het veldmaterieel volgens engelsch

model , naar het ontwerp van den luitenant-kolonel , later

generaal-majoor Paravicini di Capelli , en van den kapitein

Hoffman ;

dat op het daarop gevolgd rapport en op de voorstellen

van den luitenant-kolonel List , dat materieel gewijzigd en

bij beschikking van den grootmeester der artillerie , van

den 10de° Julij 1821 , het onderzoek daarover aan eene

kommissie van artillerie-officieren is opgedragen ;

dat vervolgeus in het jaar 1822 het bedoeld materieel

ter beproeving bij de korpsen rijdende- en veldartillerie

is gezonden, en dat het, na nog eenigzins te zijn gewijzigd,

in den nazomer van 1823 is aangenomen.

De invoering van dat nieuw veldmaterieel is gevolgd

door eene geheel nieuwe zamenstelling der artillerie , welke

bij het besluit van den 9de° Augustus 1823 no. 85 is

verordend ; en volgens welke het korps rijdende artillerie

sterk zou zijn , 7 kompagniën en l depot kompagnie. 2)

1) Zie: Stieltjes, OmcAryeinff van den vcrlcd-cn en tegeiacoordigcn

toestand der neiterlandsche vcldartillerie , enz. Gebr. van Cleeff, 1848.

2) Die zamenstelling werd behouden tot het jaar 1841, hoewel

daarin cenc kleine wijziging bevolen werd, bij besluit van den 13J"

Julij 1825 a°. 39. Men zie daaromtrent bijlage n°. 4.
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Om hier met een woord te gewagen van de zamenstelliug

en de bespanning der batterijen zij opgemerkt , dat bij

het besluit van den 10de° December 1818 litt. "V1, was

bepaald , dat elke batterij rijdende artillerie zou bestaan

uit :

6 kanons & 6 ffi , 2 houwitzers & 24i ffi ijzer , 12 kaissons

.-'i(i'ii:; 4 kaissons ;'i (i ie . 4 kaissons» voor houwitzers van 24

ffi ijzer , allen met 6 paarden , 2 reserve-affuiten tl 6 fi? ,

l reserve-affuit voor de houwitzers , 2 divisie- , l smids

en 2 transport-wagens , allen met 4 paarden bespannen ;

zoodat dus voor elke batterij noodig waren 175 paarden,

behalve de 20 paarden , welke in reserve bleven ; terwijl

bij het voormeld besluit van den 9de» Augustus 1823

werd vastgesteld , dat , ten gevolge van de invoering van

het nieuw veldmaterieel , elke batterij rijdende artillerie &

6 ffi zou bestaan uit : 6 kanons & 6 ® , 2 houwitzers &

24 6.' ijzer , 4 kaissons ïl 6 (g , 2 kaissons voor houwit

zers , l reserve-affuit & 6 K , l reserve-affuit voor de hou

witzers , l voorraad- , l smids- , l transport-wagen , allen

met 6 paarden bespannen ; zoodat voor elke batterij noodig

waren 114 paarden, behalve de 6 paarden welke in reserve

bleven ; en dat tot bestuur der paarden bij elke batterij r

65 manschappen zouden worden ingedeeld.

Op die wijze was het materieel van de rijdende artillerie

zamengesteld toen de krijgsverrigtingen in het jaar 1830

begonnen ; hoewel hier nog bij behoort te worden opgemerkt

dat de houwitzers , tóen bij de batterijen aanwezig , waren

volgens het in het jaar 1827 ingevoerd model, en dat

toen reeds vele stukken geschut van die batterijen waren

voorzien van slagtoestellen , waartoe in het jaar 1826 ,

op voorstel van den kommandant der rijdende artillerie
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de kolonel List, reeds de proeven waren genomen. 1)

Met betrekking tot de zamenstelling van de batterijen ,

welke kort na het uitbreken van den opstand in 1830

bij het leger te velde zijn ingedeeld , zullen nog eenige

bijzonderheden worden medegedeeld ; omdat het waardig

is in de geschiedenis °van het korps op te teekenen ,

hetgeen gedurende het laatst der maand Augustus en het

begin van de maand September 1830 bij het depot van

het korps is verrigt , om binnen eenen zeer korten tijd

vier batterijen te velde te brengen , en het leger dat te

Antwerpen bijeen getrokken was , van allerlei artillerie

behoeften te voorzien ; hetgeen uitsluitend aan de zorg

van den kommandant van het korps , de luitenant-kolonel

Falter is opgedragen geweest.

Zoodra men kennis had gekregen dat den 24"e° Augus

tus de opstand te Brussel was uitgebroken , werden be

velen gegeven de bij besluit van den llde° Julij 1830

n'. 87 bepaalde vereeniging van troepen in het kamp bij

Zeist niet te doen plaats hebben.

De majoor Krahmer , die het bevel zou voeren over

eene batterij rijdende artillerie, welke naar het kamp zou

vertrekken , was gelast , tot het zamenstellen van die

batterij , met eene halve batterij 4. kanons & 6 ÏÈ , 2

l"' luitenants en 65 onderofficieren en manschappen uit

's Hertogenbosch te vertrekken, om den l0de° September

te Breda aan te komen ; ten einde van die plaats , den

124n met eene geheele batterij naar het kamp te marche-

1) Stieltjes; Omschrijving, enz. bladz. 59 en 292 (noot.) De

lederlaudsehe artillerie is de eerste geweest die van die slagtoestcllcu

m den oorlog heeft gebruikt gemaakt. In 1848 waren zij bij de

Franschen nog niet ingevoerd.
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ren. Hij kreeg daarna , op last van prins Frederik der Ne

derlanden , bevel met den meesten spoed aan het hoofd

eener op voorschreven wijze zamengesteldc batterij naar

Antwerpen te rukken ; zoodat hij met die batterij Breda

den 31"°n Augustus reeds verliet.

Die batterij was genaamd n°. 2 en zamengesteld uit de

5de kompagnie. Zij werd gekommandeerd door den kapitein

van Coehoorn en was bij het verlaten van Breda sterk ,

behalve de majoor Krahmer, 5 officieren , l chirurgijn,

l adjunct - paardenarts, 81 onderofficieren en manschap

pen , 81 rij- , 56 trekpaarden en 28 stukkenrijders ; en

bestond verder uit : 41 kanons è. 6 ffi en 4 houwitzers van

15 dm. , waarvan er twee bestemd waren om , tegen

Itanons a 6 1È van de batterij rijdende artillerie n°, l , te

worden verruild.

Op last van prins Erederik was, den 27"e° Augustus,

toen reeds uit Breda naar Antwerpen vertrokken de bat

terij n°, l , gekommandeerd door den kapitein Dinaux,

zaraengesteld uit de 4dc kompagnie , sterk 5 officieren, 107

onderofficieren en manschappen , 89 rij- en 56 trekpaarden;

en bestaande uit 8 kanons & 6 ffi.

T)e batterij n°. 3 was zaïnengesteld uit de 2de kompag

nie ; eene halve batterij , welke uit 's Hertogenbosch onder

bevel van den kapitein Kops , den l"e° luitenant van

Heeckeren en den 2de° luitenant Donnij , te gelijk met

den majoor Krahmer was vertrokken , en eene halve bat

terij , welke te Breda werd gereed gemaakt. Zij verliet

Breda den l'ten September.

De batterij n°. 4 was den 10den September zamen-

gesteld uit de 7d° kompagnie , en voorzien van materieel ,

uit het magazijn van oorlog te Geertruidcnberg. Zij werd

gekommandeerd door den kapitein Bentinck , en vertrok ,
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op bevel van den luitenant-generaal Chassé , den 14dl'n

daaraanvolgende mede naar Antwerpen , was sterk 5 offi

cieren , 102 onderofficieren en manschappen , 77 rij- en 4S

trekpaarden. 1)

Binnen den tijd van zeventien dagen waren dus de

vier gemelde batterijen te velde gebragt.

Om voorts te waarderen de groote werkzaamheid die

bij het depot heerschte , in die oogenblikken dat in

zoovele behoeften moest worden voorzien , zij hierbij nog

opgemerkt dat gedurende d,e maand September 1830 ,

behalve de voorraad munitie , welke door de uit Breda

vertrokken batterijen is medegenomen , naar Antwerpen ,

ten behoeve van het leger , door de zorg van den kom-

mandant der rijdende artillerie zijn gezonden geworden,

1200 patronen met kogels & 6 ffi, 1000 blikken doozen

tot idem , 1000 patronen tot idem , 300 gevulde granaten

van 15 dm. met daartoe benoodigde en gevulde patronen,

600 patronen tot granaten met l , 0,5 , 0,3 , 0,25 en

0,10 S kruid, en 6520 slagpijpjes. 2)

Hetgeen binnen zeer korten tijd door de rijdende artil

lerie , tot versterking en voorziening van het leger , toen

1) Met die batterij vertrokken uit Breda nog 29 manschappen ,

bestemd tot het voltallig maken van het personeel der batterijen

n°, 1 , 2 en 3.

2) Den 22"« September 1830 kon bij het depot te Breda beschikt

worden over:

2560 patronen met kogels ;\ (> fi?.

2052 blikken doozen // 6 »

1233 patronen tot kogels » 6 ••

521 opgekloste granaten voor houwitzers van 15dm.

40 blikken doozen voor idem.

305 patronen van 1 ffi voor idem.
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zulks het meest gevorderd werd , is verrigt en tot stand

gebragt , hetgeen door haar met betrekking tot het in staat

van verdediging brengen der vesting Breda is gedaan, dat

ook van zeer veel beteekenis is geweest , dit alles geeft

reden om hulde te brengen aan de groote diensten , die

door haar in het jaar 1830 zijn bewezen geworden; en

zeker de kommandant van het korps, de luitenant-kolonel

Falter, die zijne officieren, toen zij naar het leger opruk

ten, toeriep: „Ik twijfel er niet aan of alle officieren zul

len hun best doen om de eer van ons korps op te houden" ,

kon toen reeds zelve de overtuiging met zich voeren , dat

hij tot eer van het korps onvermoeid had medegewerkt.

Het depot , dat sedert het laatste gedeelte van het jaar

1814 te Breda gevestigd was, bleef aldaar tot den 2d'°

November 1830. 1)

Nadat vier batterijen naar het leger waren vertrokken ,

werden ook spoedig daarop de bevelen gegeven de kom-

pagniën , welke te 's Hertogenbosch in bezetting lagen ,

naar het depot te doen marcheren , ten gevolge waarvan ,

in den loop der maand September , de rijdende artillerie

3 1 8 patronen van 0,50 ft' voor houwitzers van 1 5 dm.

318 // n 0,30 » // // .

318 n // 0,25 // t f

318 ff ff 0,10 ff ir »

174 brandkogels.

2420 slagpijpjes.

In het geheel waren door do rijdende artillerie te Breda gemaakt

25,700 slagpijpjes.

1) De sterkte van het korps was op den 1'le° Augustus 1830,

behalve de officieren, onderofficieren en korporaals, 235 kanonniers

!st• klasse, 402 kanonniers 2do klasse en 405 miliciens; zoodat er

tot kompleet ontbraken 13 kanonniers t"e klasse, 52 kanonniers 2il

klasse en 55 miliciens, behalve de 169 miliciens die in reserve waren.
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uit die vesting , sterk 6 officieren , 14 onderofficieren en

255 korporaals en manschappen , te Breda bij het depot

aankwam.

Den 2den November 1830 vertrok de kommandant met,

den staf en vier kompagniën , te zamen sterk 3 officie

ren , 50 onderofficieren en manschappen , 1) met eene

batterij van kanons il 6 ii , eenc halve batterij van 2

kanons & 6 ffi en 2 honwitzers van 15 d°1. uit de vesting

Breda , en kwam den 6den daaraanvolgende te Amersfoort

aan , in welke plaats thans nog het depot van het regiment

gevestigd is.

De zamenstelling van het jaar 1828 is behouden ge

bleven tot het jaar 1841, toen, bij besluit van den l0de°

Maart n°. 93 , het korps , regiment rijdende artillerie

genaamd, en de depot-kompagnie opgeheven is; terwijl bij

besluit van den Z6"te° October 1843 n°. 53, de sterkte van

het regiment is gebragt op vijf kompagniën , te zamen

sterk 1427 hoofden.

Het materieel te velde dat , zooals reeds hiervoren is

opgemerkt, in het jaar 1823 is ingevoerd, is, behalve de

korte houwitzer & 24 fiï ijzer die vervangen is door den

langen houwitzer & 15 dl', model 1827, 2) tot het jaar

1848 behouden gebleven , toen bij besluit van den 24"e°

Maart n°. 135 is ingevoerd een nieuw stelsel , genaamd

„ het ligte veldmaterieel ," waardoor thans door de artil

lerie te velde ligtere vuurmonden van 6 en 12 ffi en

ook ligtere affuiten en voertuigen worden gebruikt.

1) Op last van den opperbevelhebber der vesting Breda, waren

2 officieren en 50 onderofficieren en manschappen, tot versterking

van de bezetting dier vesting , moeten worden achtergelaten.

2) Zie bladz. 186.
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j 'at ligte veldmaterieel is ontworpen naar de denkbeelden

van den luitenant-kolonel der artillerie de Bruyn; terwijl de

majoor der artillerie van Meurs grootendeels de wijze van

zamenstelling der affuiten en voertuigen heeft aangegeven.

De proeven met dat materieel zijn het eerst genomen

door de rijdende artillerie. Eene te Delft gemaakte

batterij werd den 24"e° Mei 1841 , ter bediening aan de

l'" kompagnie van het regiment te Amersfoort gegeven ,

welke kompagnie , gekommandeerd door den kapitein von

Pestel , daarmede , gedurende de maanden Junij en Julij

van dat jaar, in de omstreken van Amersfoort de eerste

oefeningen en proeven heeft gedaan.

Den 28"e° Julij 1841 is die nieuwe batterij naar het

kamp bij Reyen gemarcheerd , om aldaar deel te nemen

aan de manoeuvres der brigade ligte kavallerie , en later

zijn die proeven voortgezet : met de batterij rijdende artil

lerie , welke te 's Gravenhage achtereenvolgend is gekom

mandeerd geworden door de kapiteins von Pestel , van

Wickevoort Crommelin , Voet en van Heeckeren ; bij het

1"e en 2de regiment artillerie te Nijmegen en Breda ; en

later ook nog bij de ligte veldartillerie te Venlo. 1)

De invoering van dat ligte veldmaterieel bevolen zijnde ,

is daarop bij de beschikking van den minister van oorlog

van den 17den Mei 1848 n°. 61 B. bepaald, dat de batte

rijen rijdende artillerie zouden zijn zamengesteld uit de

volgende voertuigen als :

f6 kanons van 1 2 ft' ligt ) „ f 6 kanons van 6 ffi ligt)
SvuurmJ B lof) ° l

j 2 houwitzers van 1 5 dm. j 2 houwitz. van 1 2 dm. l

3 van 12 ft) \3 van 6 ffi )

4 kaissons , , , , >of<, -,n i f
l van 15 dm. l J l van 12 dm.

1) Stieltjes, Omschrijving , enz. bladz. 268.
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l voorraad affuit van 15 dm. of van 12 dm.

1 smidswagen f zware "j voor de batte- f 12 ffi )

2 voorraadswagens \ ligte J rijen van | 6 'S j

Voor eene batterij van 12 ffi ligt of van 15 dm. zou

den 97 rij- en 102 trckpaarden , en voor eene batterij

van 6 ï£ ligt, 89 rij- en 70 trekpaarden noodig zijn.

De zamenstelling van het jaar 1843 is behouden tot

het jaar 1849, toen, bij besluit van den 14du° Augustus

n°. 47, de sterkte van het regiment tot 1207 hoofden is

verminderd geworden.

Bij dat besluit is tevens bepaald dat elke kompagnie

zou strekken tot bediening van C , in plaats van 8 stukken

geschut , zooals dit vroeger altijd was bepaald geweest.

Nadat de kolonel List den 23"e° December 1829 was

bevorderd geworden tot kommandant der 2de artillerie in

spectie , werd de toenmalige majoor Falter met het bevel

over het korps rijdende artillerie belast.

Deze behield het kommando tot den l slen Januarij 1841,

en werd toen vervangen door den luitenant-kolonel Meyl ,

die het den 22"e° Maart 1841 overgaf aan den luitenant-

kolonel Kuypers ; terwijl deze hoofdofficier, den 7de° No

vember 1843 gepensionneerd zijnde, vervangen werd door

den luitenant-kolonel De Le Court , die het bevel over het

regiment rijdende artillerie ook thans nog voert.

Omtrent de kleeding der nederlaudsche troepen in het

algemeen , zijn de bepalingen het eerst gemaakt bij de

besluiten van den 31tle° December 1813 n°. 9, 31êtel

Januarij 1814 n°. 218 , en 16den en 26"le° Februarij 1814

n°. 73 en 49 , en naar aanleiding daarvan was bij de

rijdende artillerie de kleeding aldus :

13
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korte donker blaauwe rok met opgeslagen slippen ,

zwart lakenschen kraag en opslagen , roode voering en

biezen, roode wings met geele tres bezet op de schouders,

hooge geele knoopen , donker blaauw vest ;

grijze pantalon met zwarte tres voor de onderofficieren

en manschappen, en met gouden galon voor de officieren;

schakos met geele vangsnoer en plaat en zwarte panache,

hussarenlaarzen , paardentuig zooals dat der hussaren , wal-

trap dankerblaauw met geel galon bezet en eene gekroonde

AV in de beide achterste punten , en zwart lederwerk.

Daarop is bij het besluit van den 9drai Januarij 1815 be

paald dat de uniform van de rijdende artillerie z*ou zijn :

•korte donker blaauwe rok met eene rij geele gebombeerde

knoopen , zwart lakenschen kraag en opslagen , ponceau

roode voering en biezen , twee wings volgens model , blaauw

vest zonder mouwen met ééne rij knoopen , grijze panta

lon met ponceau rood lakensche biezen , lange grijs laken-

sche rijbroek over de laarzen , van buiten op de binnen-

naden met zwart kalfsleder bezet , op de buitennaden eene

streep van ponceau rood laken en tot aan de hoogte der

knie toegeknoopt , stalbuis van donkerblaauw laken met

twee rijen ronde geele knoopen zonder uitmonstering ,

blaauw lakenschen manteljas , stalmuts van blaauw laken

gelijk de kavallerie , hussarenlaarzen met koperen sporen ,

schakot met roode vangsnoeren , van voren met twee ge

kruiste koperen kanonnen en een kraag daarboven , zwarte

panache , het paardentuig als dat der hussaren , donker-

blaauwe wa'.trap met rood in plaats van met geel galon

bezet en eene gekroonde W in de beide achterste punten,

een zwart schaapsvacht over de waltrap met eenen rand van

rood laken afgezet , wit in plaats van zwart lederwerk ,

witte lederen handschoenen zonder stijve kappen ;
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terwijl eindelijk bij besluit van den 8"e° April 1842

n°. 49 die uniform werd vastgesteld , zooals zij thans nog

wordt gedragen, als: 1)

voor de onderofficieren en manschappen donkerblaauwe

dolman met gele uitmonstering , donkerblaauwe rijbroek en

stalbuis , kolbak van zwarte beerenhuid , geele vangsnoer ,

stormketting van geel koperen ringen , sjerp van rood saai

en wit ledergoed;

voor de officieren , wat de snid en den vorm betreft ,

gelijk die voor den troep , donkerblaauw met uitmon

stering van goud ; als distinctive teekenen , voor den

kolonel 4 gouden kwasten van bouillons , twee aan twee

boven elkander , voor den luitenant-kolonel twee gouden en

twee zilveren kwasten als voren , voor den majoor drie gouden

kwasten als voren , een boven en twee onder , voor de

kapiteins twee gouden kwasten als boven , voor de 1"°

luitenants drie gouden kwasten van torsade, twee onder

en een boven , voor de 2de luitenants twee gouden kwasten

van torsade; de sjerp van oranje zijde met gouden koord,

kwasten en knoopen , patroontasch met en zonder over

trek , sabeltasch en sabelkoppel van zwart verlakt leder ,

op de tasch twee koperen gekruiste kanonnen met kroon,

voor groote zoowel als kleine tenue , enz.

1) Meu zie hieromtrent meerdere bijzonderheden in het Recuet'l

Mitair. 1842. I. bladz. 122.



TWEEDE GEDEELTE.

va\\ th \ttAn-\i\\\iscW ntoik aïV'\\\mt,

Yeldtogt van het jaar

l)e terugkomst van Napoleon op het fransche grondge

bied , den l"e° Maart 1815, had in geheel Europa groote

ontsteltenis te weeg gebragt. In Nederland vooral moest

men beducht zijn dat Napoleon , zich eenmaal weder op

den franschen troon geplaatst hebbende , het eerst en wel

neer spoedig eenen aanval op België zou doen ; en dien

tengevolge werden door koning Willem I reeds den

17den daaraanvolgende de bevelen gegeven, tot het bijeen--

trekken van een leger te velde.

Over dat leger , hetwelk bestaan zou uit : 3 divisiën

infanterie , elke divisie van 2 brigaden en versterkt door

2 batterijen artillerie , (later werd nog daar bij gevoegd

eene brigade koloniale troepen , genaamd de indiaansche

brigade) 3 brigaden kavallerie en l batterij artillerie,

aanvaardde Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden , den

4*°' April te St.-Truyen het opperbevel. 1)

Den 12d"-n April , toen het hoofdkwartier te Nivcl-

1) Meer bijzonderheden omtrent dat leger worden gevonden bij

van Löben Sels , Bijdragen , enz. IV. bladz. 383 eu volgende.
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les gevestigd werd, was het bedoeld leger aldus geplaatst:

het hoofdkwartier vau de indiaansche brigade — generaal-

majoor Anthing , te Genappes ;

het hoofdkwartier van de 1'te divisie infanterie — generaal-

majoor Stedman , te Charleroi ; bij die divisie was eenc

batterij artillerie te voet — kapitein Schefler, welke kort

daarna vervangen werd door eene andere batterij , onder

bevel van den kapitein Wijnands , te Gosselies geplaatst ;

het hoofdkwartier van de 2d° divisie infanterie — gene-

raal-majoor , baron de Perponcher , te Nivelles ; bij die

divisie was ingedeeld de batterij rijdende artillerie (2de kom-

pagnie) — kapitein Bijleveld, die den 20"l°n Maart 1815

nit Bergen-op-Zoom was gemarcheerd , te Nivelles geplaatst ;

het hoofdkwartier van de 3de divisie infanterie •— generaal-

majoor Chassó , te Braine-le-Comte ; bij deze divisie was

ingedeeld de batterij rijdende artillerie (7ir en 8"" Com

pagnie) — kapitein Krahmer , te Braine-le-Comte ge

plaatst ;

het hoofdkwartier van de brigade zware kavallerie —

kolonel Trip (van Zoutland), te Braine-la-Leud , van de 1"e

brigade ligte kavallerie — kolonel Ghigny , te Soignies , van

de 2de brigade ligte kavallerie — generaal-majoor , baron

van Merlen , te Fontaine-l'Evêque ; bij de brigade zware

kavallerie was eene halve batterij rijdende artillerie (3d"

kompagnie) — kapitein Petter, en bij de 2 brigaden ligte

kavallerie was eene halve batterij rijdende artillerie (l'l°

kompagnie) — kapitein Gey, ingedeeld: beide halve batte

rijen waren den l'"° April uit Maastricht vertrokken.

Het kommando over de gezamenlijke artillerie te velde

was opgedragen aan den kolonel Gunkel.

Den •'V1"' Mei daaraanvolgende nam de prins van Oranje
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het opperbevel over dat leger van zijnen broeder , prins

Frederik der Nederlanden , die onder het oppergezag van

zijnen broeder als kommandant en chef van al de geal

liëerde troepen in de Nederlanden daarmede was belast

geweest , over , terwijl prins Frederik aan het hoofd werd

geplaatst van de 1"e divisie infanterie — Stedman , en

van de indiaansche brigade — Anthing , beiden ingedeeld

bij het legerkorps van den engelschen generaal , lord Hill.

Het opperbevel over het engelsch-nederlandsche leger was

opgedragen aan den tot nederlandschen veldmaarschalk ver

heven engelschen veldheer , den hertog van Wellington.

Zooals dit blijkt uit eenen sterkte- , indeeling- en em

placement-staat , 1) was op den 12de° Junij 1815, dus

kort vóór dat de krijgsverrigtingen eenen aanvang namen ,

het nederlandsche leger aldus geplaatst :

Ai Onder het beve1 van den prins van Oranje-

2de divisie infanterie — luitenant-generaal de Perpon-

cher , het hoofdkwartier te Nivelles, sterk 7,31 2 hoofden

en 531' paarden, waaronder: J. batterij artillerie te voet

& 6 ffi — kapitein Stievenaar , te Nivelles , met den trein

sterk 258 hoofden en 248 paarden , ter bediening van

8 vuurmonden ; l batterij rijdende artillerie u 6 4' — ka

pitein Bijleveld , te Frasnes , met den trein sterk 219

hoofden en 286 paarden , mede ter bediening van 8

vuurmonden.

Over de artillerie der 2de divisie infanterie was het bevel

opgedragen aan den majoor van Opstall.

1) Die staat is in al zijne bijzonderheden medegedeeld bij van

Löbeu Sels, Bijdragen, enz. IV. bladz. 391 , 107 en, volgende.
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3de divisie infanterie — luitenant generaal Chassé , het

hoofdkwartier te Haine St.-Pierre, sterk 7,141 hoofden

en 536 paarden , waaronder : l batterij artillerie te voet

a 6 ® — kapitein Lux , te Hestre , met den trein sterk

262 hoofden en 254 paarden , ter bediening van 8 vuur-

monden; l batterij rijdende artillerie il 6 ffi — ka

pitein Krahmer , te Seneffe, met den trein sterk 210

hoofden en 282 paarden , mede ter bediening van 8 vuur-

monden.

Over de artillerie van de 3de divisie infanterie was het

bevel opgedragen aan den majoor van der Smissen.

Divisie kavallerie 1) — luitenant-generaal Collaert,

het hoofdkwartier te Boussoit-sur-Haine, sterk 3,646 hoofden

en 3,876 paarden , waaronder : l halve batterij rijdende

artillerie a 6 ffi — kapitein Petter , te Ville-sur-Haine ;

l halve batterij rijdende artillerie & 6 ffi — kapitein

Gey , te St.-Symphorien , te zamen met den trein sterk

241 hoofden en 319 paarden , ter bediening van 8 vuur-

monden.

Over de gezamenlijke artillerie van het legerkorps was

het bevel opgedragen aan den kommandant der artillerie

te velde , den generaal-majoor Gunkel , die tot chef van den

staf onder zijne orders had den majoor de la Sarraz. 2)

B. Onder het bevel van prins Frederik der Nederlanden.

Indiaansche brigade — luitenant-generaal Anthing , het

hoofdkwartier te Baambrugge , sterk 3,738 hoofden en 209

1) De drie brigaden kavallerie, waarvan hiervoreu reeds is meldiug

gemaakt, warenden 21sten April vereenigd toteene divisie, ouder hei

bevel van den luiteuant-generaal Collaert.

2) Dezelfde die reeds vermeld is op bladz. 00.
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paarden , waaronder eene batterij artillerie te voet & 6

ÏÜ — kapitein Riesz , te Brirst, met den trein sterk 239

hoofden en 209 paarden , ter bediening van 8 vuurmonden.

l divisie infanterie — luitenant-generaal Stedman , het

hoofdkwartier te Oosterzeelen , sterk 6,662 hoofden en 188

paarden , waaronder eene batterij artillerie te voet & 6

fij — kapitein Wijnands , te Oosterzeelen , met den trein

sterk 225 hoofden en 188 paarden , ter bediening van 8

vuurmonden.

Over de artillerie van dit legerkorps was het bevel op

gedragen aan den luitenant-kolonel der rijdende artillerie

H. K. Trip.

Bij de reserve artillerie en andere troepen waren voorts

geplaatst , voor zooveel de artillerie betreft :

eene batterij artillerie te voet & 12 16? — kapitein

Dubois , te Braine-le-Comte ;

eene batterij artillerie te voet a 6 'tè — kapitein Kaem-

pfer , te Leuven (geheel onbespannen) ; het park — luite

nant-kolonel de Frees , te Tubize en Sotteghem ;

te zamen sterk 870 hoofden en 771 paarden.

Om de krijgsverrigtingen te vermelden van de neder-

landsche rijdende artillerie , gedurende den veldtogt van

het jaar 1815 , zullen dus moeten worden gevolgd de be

wegingen van :

1°. de batterij rijdende artillerie, waarover het bevel

voerde de kapitein A. Bijleveld, 1) en waarbij onder zijne

1) Die batterij bestond uit: 6 kanons a 6 ffi, 2 houwitzers a

24 ffi , G kaissons voor kanou a 6 ffi en 3 kaissons voor houwitzers ,

2 reserrc-afFuifen , 1 smidswagcn en 2 divisiewagcns.
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orders waren geplaatst lle l"° luitenant J. C. Heilman ,

die evenwel vóór dat de vijandelijkheden eenen aanvang

namen , naar het depot gezonden en vervangen was geworden

door den l"e° luitenant A. H. Wasserot de Vincy en de

2de luitenants F. W. Dibbetz en W. Koopman ;

2°. de halve batterij rijdende artillerie, onder het bevel

van den kapitein A. Petter , waarbij onder zijne orders

waren geplaatst de 1"L' luitenant J. H. Couvreu van Dek-

kersberg ;

3°. de halve batterij rijdende artillerie , onder het bevel

van den kapitein A. R. W. Gey , waarbij onder zijne orders

waren geplaatst de 2de luitenants H. W. Heintjes en W.

H. J. , baron van Wassenaar van St.-Pancras ;

4°. de batterij rijdende artillerie , onder het bevel van

den kapitein C. F. Krahmer de Bichin , waarbij onder

zijne orders waren geplaatst de 1"° luitenants N. J. Du-

fourneau de Villers en J. L. van der Smissen , en de 2d°

luitenant J. B. van der Steen.

Ter juiste schatting van de diensten , welke door het

wapen der artillerie in het algemeen, en door de rijdende

artillerie in het bijzonder op de slagvelden van Quatre-

Bras en Waterloo bewezen zijn , is het vooral noodig

hier te herinneren , dat , even als zulks plaats vond bij

alle deelen waaruit het nieuw zamengestelde nederlandsche

leger in die dagen bestond , de artillerie in vele opzigten ,

zoowel wat het personeel als het materieel betrof, niet

zóó was zamengesteld als dit later het geval was , toen

zij op nieuw geroepen werd een zeer werkzaam deel

te nemen aan de krijgsverrigtingen , gedurende de jaren

1830, 1831 en 1832.

Wel is waar bij de rijdende artillerie waren de offi
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eieren , aan wie het bevel over de batterijen te velde in

het jaar 1815 was opgedragen, mannen van ondervinding

in hun vak , gehard in den oorlog , die met de herinne

ring aan eene eervolle militaire loopbaan uit het fran-

sche leger in hun vaderland waren teruggekeerd , en van

wie men dus met regt veel kon verwachten ; maar het is

niet te ontkennen , dat het grootste aantal der andere

officieren , welke die bevelhebbers ter zijde stonden , wei

nigen tijd geleden bij het korps geplaatst , weinig of

geene ondervinding hadden en sommigen zelfs alle oplei

ding misten , eene bijzonderheid die vooral niet onopge

merkt moet blijven ; omdat in vele omstandigheden juist

dat gebrek aan ondervinding zeer nadeelig had kunnen

zijn , bij de leiding van nog weinig in den krijg geoefende

manschappen.

Hetgeen daarbij ook nog in aanmerking moet komen

was de min goede toestand van het materieel der artillerie.

Men zou een gansch verkeerd denkbeeld maken van de

artillerie in het jaar 1815 , wanneer men de deugdelijkheid

van het materieel en de orde welke daarin heerschte,

wilde gelijk stellen met die van latere dagen.

Men had in het zoo uitgeputte Nederland gebruik

moeten maken van hetgeen er voorhanden was , ofschoon

men zeer goed het onvoldoende daarvan erkende ; en zóó

veroorzaakte dan ook de gansche materiele dienst der

artillerie te velde dikwerf gioote bezwaren , die alleen

door de geestkracht en den dienstijver van het personeel

werden overwonnen.

Uit hetgeen door de artillerie in den veldtogt van het

jaar 1815 is verrigt, zal het blijken, dat „ dit wapen

toonde wat het is eenen schoonen naam , bij overlevering

verkregen , te moeten handhaven , en dat waar de middelen
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te kort schoten de geestkracht der bevelhebbers , die allen

voortdrijft, in de plaats trad." 1)

Nadat Napoleon Parijs was binnengetrokken , had hij tot

het zamenstellen van eene voldoende krijgsmagt maatregelen

genomen , zoodat hij , in de eerste dagen van de maand Junij

1815, reeds over een leger van 147,620 man infanterie en

29,760 man kavallerie beschikken kon ; welke krijgsmagt in

7 groote legerkorpsen , 4 observatiekorpsen , het leger der

Vendeé en de garde verdeeld werd.

Daarvan waren de garde , 4 legerkorpsen en de reserve

kavallerie, ter gezamenlijke sterkte van 105,000 man,

aan de noordelijke grenzen gelegerd , toen Napoleon den

12'1e° Junij Parijs verliet , om zich aan het hoofd te

stellen van het leger waarmede hij den aanval op de

Nederlanden zou beproeven. Hij vermeende daartoe met

de meeste snelheid tot Charleroi te moeten doordringen

en daar ter plaatse zijne troepen te vereenigen.

Tegen over dat aanzienlijke fransche leger stonden de

legers der bondgenooten.

Het pruissische leger , onder aanvoering van den veld

maarschalk, prins Blücher von Wahlstadt , was verdeeld in

4 divisiën en sterk 116,897 hoofden.

Het engelsche- , nederlandsche- , hanoveraansche leger ,

onder aanvoering van den veldmaarschalk , hertog van

Wellington , was sterk 91,228 hoofden.

Over het l'le korps van dat leger , waarbij de onder A.

hiervoren vermelde nederlandsche troepen waren ingedeeld ,

was het bevel opgedragen aan den prins van Oranje.

1) Het ziju de woorden van dcu heer van Löben Sels , Bijdra

gen, enz. IV. bladz. 401.
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Over het 2'le korps , waarbij zich bevonden de onder

B. hiervoren vermelde nederlandsche troepen , was het

kommando toevertrouwd aan den engelschen luitenant-

generaal , lord Hill.

De kavallerie was gesteld onder de bevelen van lord

Uxbridge , en over de algemeene reserve had de hertog van

Wellington meer bepaaldelijk het bevel op zich genomen.

Gevecht bij

16 Jlllli j IHI...

Het fransche leger was den 15de° Junij over de Sarubre

in België gerukt , met het doel zich te stellen tusschen de

twee groote legerafdeelingen van de verbondene mogendheden ,

de vereeniging daarvan te beletten en ze daarna afzonder

lijk te verslaan. De vermeestering van Charleroi was dus

voor alles noodig.

Het legerkorps von Ziethen dat Aó&t in stelling stond,

werd genoodzaakt terug te trekken , waardoor de Franschen

ten 101/2 uur van Charleroi meester werden, die zich des

middags vandenzelfden dag, omstreeks ten 6 uur, met de

kavallerie reeds voor het dorp Frasnes , ruim een uur zui

delijk van Quatre-Bras gelegen , vertoonden.

Dat dorp was bezet door het 2de bataillon infanterie

van Nassau-Usingen en de batterij rijdende artillerie —

kapitein Bijleveld , welke troepen behoorden tot de 2de

brigade— kolonel, prins Bernard von Saxen-Weimar, 1) van

1) Ten gevolge cener beenkneuzing had de kolonel von Goedccke

des middags van deu I5ioa Junij het bevel over die brigade over

gegeven aan den kolonel , prins Bernard von Saxen-Weimar , kom-

mandaut van het regiment Oranju-Nassan.
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de 2d" divisie infanterie van het nederlandsclie leger , waar

van liet hoofdkwartier te llautain-le-Val geplaatst was.

Op het vernemen van de bewegingen des vijands had

de kapitein Bijleveld reeds in den voormiddag zijne batterij

doen aanspannen en ook de infanterie bleef vereenigd onder

het geweer.

Toen de vijandelijke kavallerie het dorp naderde, stelde

de kapitein Bijleveld zich ten noorden van het dorp in

batterij ; 2 stukken , onder bevel van den l"en luitenant

Wasserot de Vincy , op den straatweg en 3 stukken aan

elke zijde van dien weg.

Hoewel het vuur van die batterij , even als dat van de

infanterie, den vijand noodzaakte af te zien van eenen

aanval in het front , trachtte deze evenwel , door langs

Villers-Peruin om te trekken , de voorhoede van de overige

troepen af te snijden ; waarop de nederlandsche troepen

besloten , tot een kwartier uurs van Quatre-Bras terug te

trekken , welke beweging in goede orde en al vechtende

werd ten uitvoer gebragt.

Omtrent hetgeen de rijdende artillerie bij deze gelegen

heid had verrigt , schreef de bevelhebber der brigade aan

den luitenant-generaal de Perponcher nog dienzelfden avond :

„ die Artillerie die sich aüsserst gut und brav hielt , hat '

denFeind abgehalten weiter als Frasnes vorzudringen." 1)

In den avond van dien dag stonden , van de rijdende

artillerie , 2 stukken op den weg naar Namen , 4 stukken

voorwaarts naar de zijde van Frasnes, waarvan l bij de

veldwacht, en 2 stukken achterwaarts van de hoofdstelling

in batterij ; terwijl de overige troepen der brigade mede

op verschillende punten in stelling waren geplaatst. De

1) Van Lüben Sols, Bijdragen, enz. IV. bladz. 461, noot (1).
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batterij bleef in die stelling tot des morgens van den 16den ,

toen de prins van Oranje aldaar aankwam.

Aan deu maarschalk Ney , die laat in den namiddag

van den 15de° uit Parijs te Charleroi, en daarna op den

driesprong buiten die vesting , alwaar de keizer zich be

vond , was aangekomen , schijnt daar het bevel te zijn

opgedragen over het legerkorps van den linker vleugel ,

dat 47,450 man sterk was en 116 vuurmonden met zich

voerde, met last of om noordelijk Quatre-Bras in stelling

te komen, 1) of, zooals zijn zoon later heeft medegedeeld,

om den vijand weg te dringen.

Voor dat Ney zich aan het hoofd der troepen stelde,

was het dorp Frasnes (ten 6 uur) reeds aangetast , en toen

kon hij over niet meer dan 5,000 man infanterie en eenige

kavallerie beschikken ; zoodat , in het geval zelfs dat hij

van den keizer den stelligen last had ontvangen zich van

Quatre-Bras meester te maken , de reden waarom hij den

aanval niet deed daaraan schijnt te moeten worden toege

schreven , dat hij over een te gering getal troepen beschik

ken kon , en dat hij vermoedde dat te Quatre-Bras eene

aanzienlijke magt hem het hoofd zou bieden ; hetgeen

evenwel niet zou zijn geschied.

Bij de nederlandsche troepen te Quatre-Bras was den 16dai

des morgens ten 3 uur aangekomen de luitenant-generaal

de Perponcher, 2) met een bataillon jagers onder den luite-

1) Volgens Gourgaud, Campagne de 1815. Paris 1828, pag. 4-7-

Zie van Löben Sels , Bijdragen , enz. IV. bladz. 460.

2) Den 15den zeer vroeg in den morgen, was de prins van Oranje

naar de grenzen gereden , tot voorbij de voorposten der uederlandsche

fcavallerie te Rocols. Vervolgens naar Braine-le-Comte terugkeerende ,

reed de prins van daar ten 9".. uur pijlsnel naar Brussel, om den

hertog van Wellington te spreken. Intusschen was ten 12 uur van
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nant-kolonel Grunenbosch , en ten 6 uur de prins van Oranje.

Bij de aankomst van den prins van Oranje was er nog

weinig beweging bij de IVanschen , welke zich niet tot

eenen aanval schenen voor te bereiden. De prins zond

daarop bevel aan de brigade — van Merlen , om dadelijk

naar Quatre-Bras op te rukken , en , in de onderstelling

dat de vijand zijne meeste strijdkrachten op Nivelles zou

tigten , zond de prins den kwartiermeester-generaal , baron

de Constant Rebecque om eene stelling bij Nivelles aan

de 5"° divisie aan te wijzen , hem gelastende den engel-

schen generaal Abercrombie met de 3de engelsche divisie

links van Nivelles te doen marcheren ; de kavallerie van

den generaal Collaert was vooruit van Nivelles , de wegen

van Arguennes , de Beuzet , de Rèves verkennende.

Ten 12 uur was alles nog rustig; doch na l uur begon

liet tirailleervuur vrij sterk te worden en ten 2 uur werd

de aanval door den maarschalk Ney gedaan.

Terwijl bij Quatre-Bras intusschen meer versterkingen

aankwamen , als : de brigade van den generaal-majoor van

Bylandt , behalve het 7da bataillon infanterie , dat te Ni

velles was achtergelaten , en de batterij artillerie te voet

— kapitein Stievenaar , kwam de hertog van Wellington

omstreeks ten 10 uur mede daar aan.

den 15de° aan het hoofdkwartier te Braine-le-Comte de tijding ont

vangen, dat de pruissischc troepen waren aangevallen. Dit was de

reden dat de generaal Perponcher werd gelast , de 1"e brigade bij

Nivelles op den straatweg naar Quatre-Bras , en de 2do brigade te

Quatre-Bras te vereenigen. Hoewel de 3de divisie —• Chassé was

gelast , zich te Tay en de kavallerie zich achter de Haine te verzamelen ,

werd, des avonds om 11 uur van dienzelfden dag (15), de kapitein

Nepveu door den kwartiermeester-generaal , baron de Constant 'Be-

becque naar de 'A*a divisie gezonden , met last des nachts ten 1 uur

op te rukken , ten einde de 2'1c divisie te ondersteunen.
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Het leger , Jat thans onder de bevelen van den prins

van Oranje te Quatre-Bras stond , was sterk 6,832 man

infanterie en l G vuurmouden , terwijl de maarschalk Ney ,

die tusschen l en 2 uur des middags ook versterking

had ontvangen , toen hij den aanval deed , over 15,750

man infanterie, 1,863 man kavallerie en 38 vuurmonden

kon beschikken.

Van de batterij rijdende artillerie waren , vóór het mid

den van de stelling der nederlandsche troepen , 5 stukken

tusschen de hoeve Germioncourt en het dorp Frasnes ge

plaatst ; 3 onder het bevel van den l"°n luitenant Was-

serot de "Vincy regts- en 2 onder het bevel van den 2de°

'luitenant Dibbetz links van den straatweg naar Charleroi:

terwijl de 3 overige stukken , onder het bevel van den 2de°

luitenant Koopman , meer achterwaarts , om den weg naar

Namen te bestrijken , waren in batterij . gesteld.

Van de batterij artillerie te voet waren 6 stukken ter

regter zijde van den straatweg naar Charleroi , een weinig

meer achterwaarts dan die van de batterij rijdende artil

lerie opgesteld, terwijl de 2 andere stukken tot dekking

van den regter vleugel van de brigade — Saxen-Weimar ,

die het bosch van Bossu bezettede , waren gebruikt.

De artillerie vóór Germioncourt geplaatst , werd gedekt

door het 2de bataillon infanterie — Nassau-Usingen en de

3dt' kompagnie van het bataillon jagers n°. 27.

In die vooruitgeplaatste stelling was het de artillerie

niet mogelijk stand te houden , toen zij aan de linker

zijde door den vijand , die het gehucht Peraumont ver-

meesterde , bedreigd werd.

De kapitein Bijleveld trok oostelijk langs de hoeve Ger

mioncourt , en de kapitein Stievenaar , onder een hevig

vijandelijk kanonvuur , in eene flankstelling tot tegen het
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bosch Bossu terug ; doch naauwelijks in die stelling ge

plaatst, sneuvelde de laatstvermelde kapitein 1) en met

hem vele manschappen en paarden.

Van de twee stukken der batterij rijdende artillerie ,

welke links van den straatweg waren geplaatst geweest ,

moest een houwitzer , waarvan de voorwagen in de lucht

sprong, waardoor de 2de luitenant Dibbetz gewond en ge

noodzaakt werd het slagveld te verlaten , worden achter

gelaten , welke houwitzer evenwel later door den kapitein

Gey is hernomen geworden.

De vijand trok , nadat de artillerie hare stellingen had

verlaten , tusschen 3 en 4 uur des namiddags op de hoeve

Germioncourt voorwaarts, en, nadat die door het 5de ba-

taillon nationale militie , onder aanvoering van den luite-

uant-kolonel Westenberg, met buitengewone dapperheid

was verdedigd geworden , werd zij door den vijand ver-

meesterd , ten gevolge waarvan de nederlandsche troepen

op Quatre-Bras terugtrokken. De batterij rijdende artil

lerie , waarvan 4 stukken in het centrum der stelling

bleven , werd vermoedelijk, tusschen de gemelde hoeve en

Quatre-Bras geplaatst , en de batterij artillerie te voet

werd regts, meer achterwaarts van deze opgesteld.

Te gelijker tijd dat deze bewegingen werden uitgevoerd ,

waren de 2d' brigade ligte kavallerie — van Merlen en

twee stukken van de halve batterij rijdende artillerie —

kapitein Gey , onder het bevel van dien kapitein en

den 2dcn luitenant van Wassenaar van St.-Pancras , te

Quatre-Bras aangekomen , toen die stukken vóór en links

1) Nel'rlands groote schilder Pienemau heeft hem herdacht bij

zijne voorstelling van het gevecht bij Quatre-Bras. De gesneuvelde

kapitein der artillerie op het eerste plan stelt voor de kapitein Stie-

venaar.

14
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den viersprong , ter linker zijde van den grooten weg

naar Charleroi , in batterij werden gesteld. De twee ove

rige stukken van die halve batterij , waarover de 2de lui

tenant Keintjes het bevel voerde , waren bij • de brigade

zware kavallerie achtergebleven.

Om den vijand het verder doordringen te beletten ,

deden de nederlandsche hussaren daarop eenen aanval. Deze

was evenwel ongelukkigerwijze niet genoeg voorbereid

en , ofschoon met veel moed ondernomen , weinig doel

treffend.

De hussaren werden dan ook teruggedrongen , en daarop

stortten zij en ook de vijand zich op de artillerie. De

batterij artillerie te voet , waarvan vijf stukken in bat

terij stonden , was weldra niet meer in staat te vuren ,

en vele officieren en manschappen werden daarbij zwaar

gewond.

Ook de prins van Oranje werd bij deze gelegenheid

bijna gevangen genomen ; hij ontkwam door de vlugheid

van zijn paard het gevaar , doch zijn adjudant , de graaf

van Limburg Stirum , werd door sabelhouwen gewond.

De 3de engelsche divisie was intusschen van Nivelles

aangekomen ; zij verdreef den vijand uit het bosch van

Bossu , waarvan hij gedeeltelijk meester was geworden ;

doch kon zich daarin niet staande houden , zoodat eerst

met behulp van de 1"° engelsche divisie , die ook van

Nivelles was opgerukt , de vijand niet zonder groote ver

liezen daaruit geheel verdreven werd.

De hertog van Wellington, die zich aan den viersprong

te Quatre-Bras ophield , was getuige van de charges ,

welke de fransche kurassiers , gedurig tot voorbij de door-

snijding der wegen , deden. Deze ondergingen daarbij vele

verliezen en werden telkens door het moorddadig vuur der
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Schotten van de divisie — Picton , die gelijktijdig met de

brigade — van Merlen op het slagveld waren gekomen , en

achter heggen en in sloten geplaatst , hen koelbloedig op

korten afstand afwachtten , teruggedreven.

Tot des avonds duurde het gevecht voort , toen de Fran-

schen hunne stellingen , waarin zij des morgens waren

geplaatst geweest , weder innamen.

Het gedeelte der batterij rijdende artillerie , dat onder

bevel van den kapitein Bijleveld in het centrum stond ,

was bij den aanval der fransche kavallerie en het onder-

eenmengen der troepen ook wel eenigzins in verwarring ge

raakt, doch spoediger in staat zich te herstellen dan dit

kon geschieden met de artillerie te voet.

De twee stukken onder den luitenant Koopman waren

ia eene afzonderlijke stelling geplaatst gebleven en moeten ,

zooals te vermoeden is , in het vuur hebben stand gehou

den. Aangezien echter van lieverlede meer engelsche troepen

op het slagveld kwamen , werd het doelmatig geoordeeld

de batterij — Bijleveld terug te trekken.

Na dit had plaats gehad , kwam de luitenant Koopman met

zijne stukken, zoowel als de overige dezer batterij, noor

delijk van den viersprong. Ook de stukken van de halve

batterij — Gey waren na het bedoelde kavalleriegevecht

niet ongeschonden gebleven , doch herstelden zich spoe

dig; deze officier bragt , nog vóór dat het gevecht was

geëindigd , zijne rijdende artilleristen , waarbij zich an

dere vrijwilligers voegden , als kavalleristen stoutmoedig

ten aanval en hernam van den vijand , die reeds bezig was

ze mede te voeren , de meeste vuurmonden van de neder-

landsche artillerie, welke op het slagveld waren achtergeble

ven als : de houwitzer van den luitenant Dibbetz en vier

stukken van de batterij artillerie te voet ; blijvende toen
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nog twee stukken van laatstvermelde batterij in 's vijands

handen : ook deze zijn later teruggevonden.

Na het gevecht bleef de kapitein Gey met de twee

stukken, die na den aanval der kavallerie regts- en thans

weder links van den weg naar Charleroi in batterij gesteld

waren , in dezelfde stelling.

Met deze bijzonderheden eindigt , voor zooveel de artillerie

betreft , het verhaal van de krijgsverrigtingen van de neder-

landsche troepen in het gevecht bij Quatre-Bras.

Die troepen , aan wier hoofd de prins van Oranje met

zooveel dapperheid gestreden had , hebben door het behou

den der stelling bij Quatre-Bras , tot des middags ten 4

uur , toen de Engelschen op het slagveld waren aangeko

men , tegen over eene bijna driedubbele magt , dien dag

de grootste diensten bewezen , en met overtuiging van de

waarheid hulde te doen herinnere men zich de woorden van

den geleerden schrijver van „ Neerlands heldendaden

te land":

„ Eere en dank aan den prins van Oranje en de neder-

landsche troepen , die de overwinning bij Waterloo hebben

mogelijk gemaakt door de verdediging van Quatre-Bras !"

«•Ia;* bij Waterloo.

18 .Iiiiiij 181».

Denzelfden dag dat de maarschalk Ney had getracht de

stelling bij Qnatre-Bras te vermeesteren , had Napoleon bij

Ligny de Pruissen slag geleverd en hen genoodzaakt het

veld te ruimen. Wellington, die niet voor den 17de° des

morgens met den uitslag van dit treffen bekend werd, be

sloot daarop met zijn leger terug te trekken tot in de stelling
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van Mont-St.-Jean , vóór het bosch van Soignies , ten einde

daar eenen veldslag aan te nemen ; hij vermeende dit te

moeten doen daar de pruissische veldmaarschalk Blücher hem

bepaaldelijk had toegezegd , in dat geval , hulp te zullen

verleenen.

Dientengevolge werden tot den terugtogt de bevelen

gegeven.

Prins Frederik der Nederlanden , met zijn legerkorps den

16de° te Enghien aangekomen zijnde , vormde den regter

vleugel van het engelsch-nederlandsche leger en trok op

Halle terug.

Lord Hill , in het midden geplaatst , trok over Nivelles

naar Braine-la-Leud , en de prins van Oranje , op den lin

ker vleugel, rukte over Genappes naar Mont-St.-Jean.

Behalve eenige schermutselingen , tusschen de achterhoede

van de Engelschen en de voorhoede der Franschen , trok

het leger ongestoord terug en kwam des namiddags van

den 17den in de stelling, welke zich uitstrekte van den

straatweg naar Nivelles over Mont-St.-Jean tot bij Fricher-

mont.

Nadat de verordende bewegingen , tot het bezetten van

die stelling, waren uitgevoerd, stond de 2de divisie — de

Perponcher op den linker vleugel , die, gekommandeerd door

den engelschen luitenant-generaal Picton , zich tot links van

de hoeve la Haye-Sainte, op de stelling der hoogte van

Mont-St-Jean , en ter linker zijde in de rigting van Ohain

uitstrekte : achter zich hebbende den hollen weg , welke

over Mont-St.-Jean naar Braine-la-Leud geleidt.

Zeven stukken geschut, van de batterij rijdende artillerie —

kapitein Bijleveld , waren in de eerste linie op den

regtervleugel van de 2d' divisie — de Perponcher, ter be

strijking van den grooten weg naar Genappes en Charleroi
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tcge» de helling der hoogte vóór Mout-St.-Jean, en het

achtste stuk van die batterij , onder bevel van den wacht

meester J. Kappy , met eene sectie van de batterij artillerie

te voet, onder den luitenant Winzinger , 1) op den linker

vleugel van die divisie , op eene voordeelige hoogte , ter

bestrijking van het kasteel Frichermont en het gehucht

Smoham , geplaatst.

De halve batterijen rijdende artillerie — kapiteins Petter en

Gey , stonden in stelling bij de brigaden kavallerie , welke

behoorden tot het centrum , waarover de prins van Oranje

het bevel voerde , regts van den grooten weg van Brussel

naar Genappes en Charleroi , tusschen de brigaden —

Ghigny en van Merlen.

De batterij van den kapitein Krahmer , afkomstig van

het voormalige belgische leger , die , zooals hiervoren is

verhaald , was ingedeeld bij de 3"° divisie infanterie —

Chassé , behoorde tot den regter vleugel , gekommandeerd

door lord Hill , en stond met die divisie des avonds van

den 17de° geplaatst te Braine-la-Leud , en wel bij de 2d'

brigade ten zuidwesten van die stad ; terwijl de batterij

artillerie te voet — kapitein Lux , bij die stad was op

gesteld. •

Des morgens van den 18dt'° Junij stond het fransche

leger, ruim 66,000 man infanterie en kavallerie sterk,

in stelling tegen over het engelsch-nederlandsche, dat bijna

gelijke sterkte zal hebben gehad , aldus geplaatst :

t) De hier bedoelde batterij is die van den te Quatre-Bras gesneu

velden kapitein Stievenaar, van welke die sectie alleen nog over was-

Hoewel, zoo als reeds is vermeld, het grootste gedeelte der verlo

rene stukken waren teruggenomen, had die batterij niet op nieuw

kunnen worden zameugestcld , ten gevolge van de groote verliezen

welke zij aan officieren, manschappen en paarden geleden had.
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Op den linker vleugel , het 2de korps — Keille , divisiën —

prins Jerome , Bachelu en Foy ; een weinig achterwaarts ,

op het uiterste van dien vleugel , de kavallerie divisie —

Piré van het 2de korps, en achter dat korps de kavallerie

divisiën — Roussel en l'Héritier.

Regts van den straatweg van Brussel op Charleroi , het

P'o korps — d'Erlon , divisiën — Allix , Doncelot , Marcog-

net , Durutte ; achter dit korps de kavallerie divisiën —

Jacquinot , Wathier en Delort.

Het 6de korps — Lobau, in reserve regts en links van

den grooten weg, voorwaarts de hoeve van Rosomme, en

regts daarvan de kavallerie divisiën — Domont en Subervic.

De garde in reserve achter het 6de korps.

De slag , welke algemeen bekend is onder den naam

van den veldslag van Waterloo, nam, ten 11 uur des

ochtends van den 18den Junij, of volgens sommigen ten 1 1

uur en 35 minuten , eenen aanvang met den aanval der

fransche troepen van de divisie — prins Jerome tegen

Hougomont.

Kort nadat die aanval geschiedde, waarbij eenen tegen

stand werd ondervonden , welke Napoleon geenszins had

verwacht , beval hij ook den aanval op het centrum der

vereenigde engelsche en nederlandsche legers te doen.

Batterij — Bijleveld. Zooals hiervoren reeds is opge

merkt , stond deze in de eerste linie, links van de hoeve la

Haye-Sainte , tegen de helling der hoogte vóór Mont-St.-Jean.

Zij nam kort daarna eene stelling meer achterwaarts in ,

bij welke gelegenheid de stukken met het sleeptouw werden

teruggetrokken, en dit geschiedde, voor zooveel de 4 stuk

ken aan den linker vleugel betrof, onder de orders van

den l'len luitenant Wasserot de Vincy, en ten opzigte van
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de 3 stukken aan den regter vleugel, onder bevel van den

2den luitenant Koopman. Hoewel het terrein daartoe veel

moeijelijkheden opleverde , werd de bedoelde stelling even

wel bereikt.

Een der stukken van den l"e° luitenant Wasserot de Vincy

was echter, door het breken van het sleeptouw , achtergelaten.

De gemelde officier begaf zich daarop met 2 kanonniers,

waaronder de kanonnier der l"e klasse J. Glas , weder naar

het stuk en bragt het, onder het vuur van den vijand en

in het gezigt van de fransche kavallerie , bij de batterij

terug.

In de bedoelde stelling nam de batterij nog een

werkzaam deel aan de verrigtingen tegen het fransche

legerkorps , dat den aanval op het centrum deed , bleef

daarin tot het einde van den slag geplaatst , en hoewel

geenen aanval van fransche troepen te hebben doorge

staan , had zij nog al veel geleden , l ) hetgeen oor

zaak was dat zij eenigen tijd noodig had zich te her

stellen.

De twee halve batterijen — Petter en Gey , stonden

vereenigd regts van den grooten weg van Brussel naar

*

1) De verliezen welke die batterij den 18J°n Junij leed, zijn niet

bekend, maar gedurende den 15J1™, 16den en 18de° Junij had zij

verloren :

aan gesneuvelden 4 kanonniers ;

aan gekwetsten 2 officieren en 12 kanonniers en treinsoldaten ;

en aan paarden 39 , waaronder 1 officiers paard , die gesneuveld

waren ; en 1 4 , waaronder 1 officiers paard , die gekwetst waren ge

worden.

1 kaissou — kanon a 6 ffi , 2 kaissons — houwitzers en 2 voorwageus —

kanon 1l 6 ffi waren defect geschoten en gesprongen.

Gedurende die dagen had de batterij verschoten :

939 kogels a 6 tt , 57 blikken doozen tot idem, 237 houwitzer

granaten en fl blikken doozen tot idem.
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Genappes en Charleroi , achterwaarts en tusschen de hoe

ven la Haye-Sainte en Hougomont.

Den 18den des morgens ten 1 1 uur , toen de aanval

op Hougomont plaats had , werd de kapitein Petter gelast

zijne batterij op ongeveer 200 & 300 pas voorwaarts in

stelling te plaatsen , en het was nadat die bevelen waren

uitgevoerd , dat zij werd aangevallen door de voorhoede

van het fransche leger , en het Vuur van de artillerie van

de oude garde tegen haar geopend werd.

Twee batterijen engelsche- en eene batterij brnnswijk-

sche voetartillerie plaatsten zich weldra in dezelfde stel

ling ; waardoor 32 vuurmonden in batterij stonden , die

het behoud der belangrijke stelling mogelijk maakten.

Tot des middags 4 uur stonden die vereenigde batterijen

aan een allerhevigst kanon- en geweervuur bloot , dat

evenwel met niet minder hevigheid beantwoord werd;

het was toen dat de prins van Oranje zich bij den kapi

tein Petter vervoegde en hem den aanval der vijandelijke

kavallerie voorspelde.

De charge der kavallerie geschiedde werkelijk zeer kort

daarna , doch deze werd door het vuur uit de batterijen

zoodanig begroet , dat zij in wanorde terugtrok ; waarop de

infanterie , aangevoerd door den maarschalk Ney , den aan

val hernieuwde , doch ook deze werd genoodzaakt met groot

verlies terug te trekken , hetgeen plaats had even voor

dat de Pruissen op het slagveld waren gekomen en de

strijd beslist werd. 1)

Batterij — Krahmer , deze was met de 3de divisie —

1) De halve battterij — Petter verloor dien dag 12 manschap

pen die gedood of gekwetst waren , 28 paarden en 3 kaissous

welke de vijand had in brand geschoten.
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Chassé des namiddags van den I8d'° uit Braine-la-Leud

opgerukt. Tusschen 4 en 5 uur stond die divisie aan den

straatweg naar Nivelles, de P" brigade — generaal-majoor

Detmers ter linker zijde, de 2de brigade — generaal-majoor

d'Aubremé ter regter zijde van dien weg, en bij elke brigade

was eene halve batterij der rijdende artillerie ingedeeld.

De generaal-majoor Chassé , bemerkende dat het vuur

van de engelsche artillerie , uit gebrek aan munitie , ver-

flaauwde , en dat intusschen de Franschen , waaronder 4

bataillons der garde , oprukten , gaf aan den kapitein

Krahmer (l'te brigade) ten 7 uur en kort daarna aan den

l*" luitenant van der Smissen (2de brigade) bevel , met

hunne halve batterijen in versnelden gang op te rukken.

Deze bewegingen moeten met veel stoutmoedigheid zijn

uitgevoerd. Krahmer, die later den heldendood stierf , kende

de waarde van zijn wapen : hij trok in galop met zijne

batterij den vijand te gemoet , en hem genaderd zijnde ,

opende hij een blikken doos-vuur , zoo doelmatig dat het

ouder de fransche garde eene verwoesting aanrigtte , die

haar weldra tot wijken bragt. Krahmer stelde daarop nog

driemaal , telkens voorwaarts trekkende , zijne stukken in

batterij en bleef onder de laatsten op het slagveld , dat na

het verschijnen van de pruissische legerkorpsen door de

Franschen was verlaten geworden.

De bedoelde batterij bleef dien nacht op bivouac nabij

Rosomme.

Onder de 148 officieren, 3,928 onderofficieren en man

schappen, welke gedurende den I'Sde°, 16den, 17den en

18den Junij van de nederlandsche krijgsmagt buiten gevecht

werden gesteld , behoorden tot de artillerie en trein l

officier (de kapitein Stievenaar) die gesneuveld was , 7
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officieren (de majoor van Opstall , de luitenants Ruijsch

van Coeverden , van de Wall , Wasserot de Vincy , Dibbetz ,

van Galen en Sprengers) die gewond waren, 72 onderoffi

cieren en manschappen die gesneuveld , en 123 die ge

kwetst waren.

Tot belooning voor de door hen , gedurende de dagen

van den 1 5den tot l Sd™' Junij , bewezen diensten zijn , voor

zooveel de rijdende artillerie betreft , door den koning ,

bij besluit van den 18de° Julij 1815 n°. 68, benoemd

geworden :

tot ridders der militaire willemsorde , 3de klasse :

de generaal-majoor Qunkel bevelhebber der artillerie

te velde , de majoor van der Smissen bevelhebber der

artillerie van de 3de divisie — Chassé , en de kapitein

van de rijdende artillerie Gey;

tot ridders der militaire willemsorde , 4de klasse :

van de batterij — Bijleveld, de 2de luitenant Dibbetz ,

de wachtmeester J. Kappy en de kanonniers 1"e klasse

I. Frankhuizen , de AVit , en J. Glas ;

van de halve batterij — Gey , de 2de luitenant van

Wassenaar. van St.-Paneras, de wachtmeester W. van den

Helder , de korporaal P. Kruijtweg en de kanonniers der

l'le klasse Upen en A. van Wijck ;

van de halve batterij — Petter , de kapitein Petter,

de wachtmeester A. van Gothem , de korporaal H. van

Kruiningen en de kanonniers der 1"e klasse J. Dammerslag

en Levi-Dant ;

van de batterij — Krahmer , de kapitein Krahmer ,

de wachtmeesters J. P. Maas , F. de la Court , De Bal ,

de fourier A. J. Leenders , de korporaals J. F. van Laer

en J. van der Sleusen , de kanonniers l"' klasse L.

Bayonnet en P. Kerkhoven.
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Voorts zijn nog bij besluit van den 11d'° Augustus

1815 n°. 17, tot ridders der militaire willemsorde 4d'

klasse , benoemd :

de majoor van Opstall, bevelhebber der artillerie bij de

2de divisie , en de kapitein Bijleveld , de l"e luitenants

de Villers , van der Smissen , de 2J° luitenant van der

Steen, de wachtmeesters B. Jokkens , T. Stoops, A. Keyzer,

N. Schutt , P. Vienne , P. In de Betuw , de korporaal J.

H. Verhoef, de kanonniers der 1"e klasse P. Snijhout,

Wildeboer , J. Kasthern , W. van der Heiden en J. Tie-

lemans , allen van het korps rijdende artillerie.

Bij diezelfde besluiten zijn voorts nog, voor zooveel de

artillerie betrof , benoemd ,

tot ridders der militaire willemsorde , 4sde klasse :

de kapitein van Osten , de 2de luitenants Ruysch van

Coeverden en Winzinger , de korporaal Leysen en de ka

nonniers l"e klasse Devrou en Jordan , allen van de bat

terijën artillerie te voet , en

de l'" luitenants Sprengers, van Gahlen en Seits, de

wachtmeesters van "Voorst , Wanders , Metzelaer , van

Meegen , Meyer en Eckman ; de korporaal Oudenhoven (on

langs gestorven als poortier , geplaatst geweest bij de artil

lerie constructie winkels te Delft , een braaf krijgsman

die zich in 1809 vóór Straalsund ook zeer had onder

scheiden) , de soldaten Stijnders , Camis , Boutefeu , Bau-

man , allen van den artillerie-trein.

Einde van den veldtogt.

Nadat de Franschen in de grootste wanorde het slagveld

verlaten hadden , werden /ij door do vereenigde legers

vervolgd.
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Het engelsch-nederlandsche leger trok den 19dl»' Junij

op Nivelles, den volgenden dag op Binche, en den 21''°°

rukte men op verscheidene punten de grenzen van Frank

rijk over.

De batlerij — Bijleveld , die , zooals reeds vermeld is ,

tot het einde van den slag in hare stelling was gebleven

en tot herstel van hare verliezen eenigen tijd noodig had ,

kwam eerst den 28''e° JiJnij bij het leger terug. Zij was

den 18de° Julij ingedeeld bij de 2de divisie — de Perpon-

cher , waarvan het hoofdkwartier te St.-Leu-Tavernay ge

vestigd werd. 1)

Yolgens eene opgaaf van den 15de° Augustus daaraan

volgende was de batterij — Bijleveld zamengesteld uit :

6 kanons aöffi, 2 houwitzers si 24 ffi , l reserve affuit —

kanon & 6 'S?, l reserve affuit — houwitzer , 9 kaissons —

kanon ;\ G u: , i" kaissons — houwitzer , 4 infanterie kaissons ,

l transportwagen , l smidswagen ; en voerde met zich

1044 kogels ïi 6 ffi, 306 blikken doozen & 6 ffi, 338

granaten il 24 $È , 46 blikken doozen & 24 ffi , 64,000

infanterie-patronen , en 4000 vuursteenen. 2)

Den 16de° November was de batterij te Eaubonne gekan-

tonneerd , en nadat het traktaat van den 20"e° November

1815, tusschen Frankrijk en de verbondene mogendheden,

•was gesloten geworden , trok zij den l"en December op

Gonesse , en vervolgens over Senlis , Pont-St.-Maxence ,

1) De batterijen — Bijleveld en Kaempfer waren toen te zamen

sterk 416 hoofden. Den 16deD November was de batterij — Bijleveld

sterk 217 hoofden en 250 paarden. Zie van Löben Sels , Bijdragen

enz. IV. bl. 698 en 710.

2) Bij van Löben Sels, Bijdragen, enz. IV. bladz. 712 is opge

geven de zamenstelling van de artillerie, wat de sterkte van geschut

en het aantal voertuigen betreft, op den 31lle° October 1815.
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Perrone , Kamerijk , Bouchatn en Valenciennes naar Ber

gen , alwaar zij den l 3'1en zou aankomen , en verder over

Leuven naar Antwerpen , in welke plaats de kapitein Bij-

leveld , inmiddels tot majoor bevorderd zijnde , het bevel

over de batterij overgaf aan den kapitein Muller , die

• daarna naar 's Hertogenbosch marcheerde.

De halve batterij — Petter , die bij de brigade kavallerie

van den generaal-majoor Trip (van Zoutland) werd inge

deeld , was met een gedeelte van die brigade en een

gedeelte van het engelsche leger, den 26"e° Junij, bij den

aanval op Perrone tegenwoordig. Op 300 pas van die

plaats verwijderd , werden voor de barriere der voorstad de

stukken in batterij gesteld, en nadat door hun vuur voor

de engelsche infanterie de weg was gebaand , werd de

voorstad genomen en het vuur op de stad gerigt , die

daarop ook spoedig vermeesterd werd.

Door den hertog van Wellington werd , in zijn berigt

aan den koning , van den kapitein Petter eervolle melding

gemaakt, l )

Den marsch vervolgende kwam die halve batterij den

30s1en Juuij voor Parijs aan.

Den 1SdM Julij was het hoofdkwartier der brigade —

Trip te Francoville , en de halve batterij was toen 109

hoofden sterk ; terwijl zij , volgens eene opgave van den

15den Augustus, was zamengesteld uit:

3 kanons a 6 ffi , l houwitzer & 24 ffi , l reserve

affuit — kanon & 6 ft' , l reserve affuit — houwitzer , 5 kais-

sons — kanon & 6 ffi , 2 kaissons — houwitzer en 2 infanterie

kaissons , 3 transportwagens , l smidswagen ; met zich

1) Van Löben Sels , bijdragen, enz. IV. bladz. 694, en Ned.

Staats-Courant van den 4den Julij 1815.
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voerende 572 kogels a 6 ffi, 16S blikken doozen a G 'S,

167 granaten l1. 24 ffi , 25 blikken doozen a 24 n: .

32,000 kavallerie-patronen en 1121 vuursteenen.

Den 1 6d""° November was zij sterk 1 3 1 hoofden en 1 7 1

paarden en te Sanvis gekantonneerd. Zij vertrok vervol

gens, met het reserve park van het 1"e korps, den 27"c°

daaraanvolgende van Sanvis en Carmeille naar Pontoise, en

verder over Gonesse , Senlis , Pont-St.-Maxence , Perrone ,

Valenciennes , om den l Zór° December te Bergen aan te

komen. De halve batterij — Petter vertrok van daar

naar Bergen-op-Zoom en het park naar Woerden.

De halve batterij — Gey , die bij de brigade kaval-

lerie van den generaal-majoor Ghigny werd ingedeeld , was

daarop tegenwoordig bij de inneming der vesting Ie Ques-

noy, waartegen den 26"en Junij het vuur van die halve

batterij en van de batterijen voetartillerie — Wijnands en

Riesz geopend werd , ten gevolge waarvan zij zich den

29"e° overgaf; en vervolgens ook bij de inneming van

Valenciennes (20 Julij).

Den 16de° November was zij sterk 106 hoofden eu 135

paarden en te Auberchemont gekantonneerd , en was , vol

gens eene opgave van den 3l'le° OctoberB zamengesteld

uit 3 kanons tl 6 ffi , l houwitzer & 24 K , 7 kaissons —

kanon & 6 ffi , 3 kaissons — houwitzer , 2 kavallerie kais

sons , l reserve affuit — kanon & 6 ffi , l reserve affuit —

houwitzer en l smidswagen.

Zij vertrok daarop met de brigade kavallerie over Door

nik , Leuze naar Ath , en vervolgens naar 's Hertogenbosch.

De batterij—Krahmer bleef, zooals vermeld is , na den

slag van Waterloo voorbij Rosomme op bivouac. Zij rukte

met de 3de divisie voorwaarts , waarvan den 18den Julij het

hoofdkwartier te Montmorency gevestigd was.
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Zij was den 1 5de° Augustus zamengesteld : uit 6 kanons

& 6 8J , 2 houwitzers ï\ 24 ffi, l reserve affuit — kanon &

6 ffi , l reserve afFuit — houwitzer , 9 kaissons — kanon

& 6 'vè, 4 kaissons — houwitzer, 2 transportwagens en 2

smidswagens, en voerde met zich 1044 kogels tl 6 ffi,

306 blikken doozen h 6 SE, 336 granaten & 24 ffi en

40 blikken doozen & 24 ffi.

Den 16Jon November was zij te Beaumont geplaatst ,

en sterk 186 hoofden en 252 paarden ; vertrok den 30"e°

daaraanvolgende over Noailles , Bovais , Amieus , Arras naar

Rijssel , en kwam den lldni December te Doornik en den

15den te Mechelen aan.

Op nederlandsch grondgebied teruggekeerd , werd aan

het leger de volgende legerorder van Z. K. H. prins Ere-

derik der Nederlanden bekend gemaakt :

„ Wapenbroeders ! De oorlog , die thans geëindigd is

heeft uwen moed op eene luisterrijke wijze gestaafd , en

den nederlandschen naam heerlijk doen uitblinken. Op den

vaderlandschen bodem teruggekeerd , zie ik mij de aange

name taak opgelegd , u in naam en op last des konings

zijne tevredenheid te betuigen over uwe dapperheid , uwe

trouw en uwe onderwerping."

„ In het roemrijke gevecht van Quate-Bras , zoowel

als in den altijd gedenkwaardigen slag van Waterloo , hebt

gij getoond wat het gevoel van eer en vaderlandsliefde,

•wat de afschrik vooral van dwingelandij en vreemde over-

heersching op den Nederlander vermogen. Uwe onver

schrokkenheid en de hardnekkige wederstand , dien gij

onder het opperbeleid van uwen doorluchtigen veldmaar

schalk , en onder het meer onmiddelijk bevel van den prins

mijnen broeder , aan de aanvallen van eenen magtigen
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vijand hebt helpen bieden , hebben ook het hunne kracht

dadig bijgedragen tot het bevechten van de zege , en tot

het schenken van rust en vrede aan Europa."

„ Ik ben getuige geweest van uw opvolgend gedrag bij

het blokkeren of belegeren van zoo vele versterkte ves

tingen , en van het geduld , waarmede gij allen de ver-

moeijenissen en gevaren , daarvan onafscheidelijk , hebt

doorgestaan."

„ Ook dat gedrag , ook die volharding zijn geenen

minderen lof waardig."

„ Generaals , officieren en soldaten , dappere wapen

broeders ! De koning is over u voldaan. Reeds hebben

velen uwer hunnen moed , hun beleid en hunne trouw

door het teeken der eer vergolden gezien. Voordeelen

van eenen anderen aard , en die voor de legers , die het

eerst voor Parijs zijn verschenen , de vrucht der overwin

ning moeten zijn , zullen zich over u verspreiden , en

voor de opofferingen en verliezen, welke velen uwer hebben

gedaan of geleden , eene billijke schadeloosstelling aan

bieden. Maar de grootste belooning moet gij vanden in

de herdenking dat gij uwe pligten hebt vervuld , en dat

gij de onafhankelijkheid van het vaderland op eene waar

dige wijze hebt gehandhaafd en bevestigd."

„ Ik in het bijzonder , voeg hier de verzekering bij ,

dat zich het leger in dezen veldtogt mijne achting en

liefde heeft verworven. Ik dank het opregtelijk voor de

trouw en verknochtheid , die het in den dag des gevaars

aan den prins mijnen broeder heeft bewezen, en zoo immer

de zaak van koning en vaderland ons weder ten strijd inogt

roepen , dan zal voorzeker diezelfde heldendeugd , die u in

den loop van dit jaar zoo uitstekend heeft onderscheiden ,

op nieuw de vijanden van den staat noodlottig zijn."

15
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Heeft men bij het lezen van de bijzonderheden , welke

omtrent den veldtogt van het jaar 1815 in de vorige

bladzijden zijn medegedeeld , dikwijls de gelegenheid gevon

den op te merken , dat de nederlandsche rijdende artillerie

aan dien veldtogt een zeer werkzaam en roemvol deel heeft

genomen , men heeft welligt zich niet altijd daarbij voor

den geest gesteld , hetgeen hiervoren is opgemerkt met

betrekking tot de hoogte waarop de rijdende artillerie toen

geplaatst was.

Wil men de uitkomsten beoordeelen , die in het jaar

1815 zijn verkregen geworden, men herinnere zich den

toestand van de artillerie in dat jaar ; en dan zal men ook

zeker een bijzonder voordeelig oordeel vellen omtrent de

verrigtingen van de rijdende artillerie op de slagvelden te

Quatre-Bras en Waterloo.

Men zal daarbij moeten erkennen , dat die verrigtingen

de verwachting die men er van had kunnen koesteren

hebben overtroffen , en dat daar waar ondervinding , enz.

mogen te kort zijn geschoten , beleid en dapperheid het

evenwigt herstelden.

Die overweging geeft reden om in de geschiedenis van

het korps vooral de aandacht te vestigen op hetgeen de

rijdende artillerie , onder aanvoering van verdienstelijke ,

reeds bij alle lezers bekende, officieren in het jaar 1815,

zoo kort na hare oprigting , heeft verrigt en op het aandeel

dat jongere officieren , als Dibbetz , Koopman , van Was

senaar van St.-Paneras en anderen, bij den aanvang hunner

loopbaan , reeds hebben gehad in het vestigen van een

verleden, dat voor het korps roemvolle herinneringen heeft

achtergelaten.
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Opstand In België.

Nadat Napoleon , den 22"en Junij 1815 , voor de tweede

maal afstand had gedaan van den franschen troon, en Lo-

dewijk XVIII, den 9den Julij daaraanvolgende, op dien troon

werd hersteld , was de vrede op nieuw in Europa verzekerd

geworden. Zij schonk een tijdvak van rust , waarin de

welvaart ook van Nederland eene belangrijke hoogte be

reikte. Vijftien jaren waren ten nutte gemaakt , zoowel

tot het doen bloeijen van handel , scheepvaart en nijver

heid , als tot het verbeteren van alle instellingen van het

nederlandsche leger , toen eene omwenteling , te Parijs

uitgebroken , de rust in Europa op nieuw in gevaar bragt ,

en Lodewijk Philips, hertog van Orleans, den 9den Augus

tus 1830 , op den troon van Frankrijk plaatste.

Eene sedert geruimen tijd ontevredene menigte , in de

zuidelijke gewesten van het koningrijk der Nederlanden ,

had het oog op Frankrijk gevestigd , eu op het voorbeeld

door de Franschen gegeven , werd zeer kort daarna ook

in Belgie de banier des opstands opgestoken.

Den 24"e° Augustus 1830, juist den dag op welken de

verjaring van den geboortedag van Z. M. koning Willem I

zou worden gevierd, brak de opstand te Brussel uit.

De eerste maatregelen , welke , met betrekking tot het

bijeenbrengen van eene krijgsmagt om dien opstand te

bedwingen , zijn genomen geworden , zijn verordend bij de

beschikking van den directeur-generaal van oorlog van

den 27"e° Augustus 1830 n°. lbi', waarbij onderschei

dene korpsen werden gelast naar Antwerpen te marcheren,

alwaar het bevel , als kommandant in het 4d° militaire kom
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maudo , werd gevoerd door den luitenant-generaal David

Hendrik baron Ghassé.

Zeer spoedig daarna kwamen HH. KK. HH. de prins

van Oranje en prins Frederik der Nederlanden mede te

Antwerpen aan. De prins van Oranje namelijk , was

den 28'le° Augustus des nachts ten 12 uur , vergezeld

van den luitenant-generaal baron de Constant Rebecque ,

de kolonels graaf de Cruquenbourg en van Limburg

Stirum , uit 's Hage naar Breda vertrokken , alwaar ook

prins Frederik kort na hem aankwam. Beide prinsen ver

trokken uit Breda den 29"e° , bleven des nachts van den

29""' op den 30'"° te Merxem : zij kwamen eerst den 30rlen

binnen Antwerpen op het paleis , en nog dienzelfden avond

te Vilvorden aan , alwaar eenige troepen , onder bevel van

den kommandant der 15de afdeeling infanterie de Lens, ver

zameld waren , die den volgenden dag nog versterkt wer

den door 2 bataillons grenadiers , het instructie-bataillon

en de batterij rijdende artillerie n°, l — kapitein Dinaux.

Te vergeefs werden alle middelen in het werk gesteld

om de opstandelingen te doen bedaren , en nadat de prins

van Oranje den l"en September 1830, vergezeld door den

marquis d'Assche , den luitenant-generaal baron de Con

stant Rebecque , den baron du Roisin kolonel der kaval-

lerie en lid van de tweede kamer der Staten-Generaal ,

den kolonel graaf van Limburg Stirum . adjudant , den

luitenant-kolonel graaf Dumonceau adjudant , en den

baron Sirtema van Grovestins kamerheer van H. K. H.

de prinses van Oranje , had getracht , door zijne tegen

woordigheid binnen Brussel , den opstand te doen op

houden , vertrok hij den 3de° September naar 's Graven-

hage , om aan den koning den stand der zaken te doen

kennen ; terwijl Z. K. H. den generaal-majoor graaf
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van Bylandt had gelast met de troepen uit Brussel naar

Vilvorden te marcheren , alwaar prins Frederik der Ne

derlanden , aan het hoofd staande van het leger dat te

Antwerpen was bijeengetrokken , zich bevond en bleef tot

den 7de° September , op welken dag het hoofdkwartier naar

Mechelen en den 8'te° September naar Antwerpen werd

verplaatst.

Daar het de weusch was van het grootste en gegoedste

gedeelte der ingezetenen vau Brussel , die gedeeld werd

door vele afgevaardigden tot de «Staten-Generaal te 's Gra-

venhage vereenigd , dat het nederlandsche leger die stad

zou binnentrekken , om een einde te maken aan eene

regeringloosheid , die reeds zooveel ellende na zich ge

sleept had , moest men onderstellen dat het leger , zonder

grooten tegenstand te ontmoeten , zich van de stad Brussel

zou kunnen meester maken , en gehoor gevende aan de

wenschen door zoovele belanghebbenden geuit , beval de

koning dat het leger van Antwerpen naar Brussel zou

oprukken.

De bedoelingen van dien vorst rijn niet twijfelachtig ,

wanneer men nagaat de wijze op welke prins Frederik

der Nederlanden , den 2 1'|e° September, de ingezetenen vau

Brussel van 's konings bevelen kennis gaf : hetgeen ge

schiedde bij de volgende proklamatie.

„ Wij Frederik , prins der Nederlanden."

., Aan de ingezetenen van Brussel."

„ Ingezetenen !"

„ De koning , onze doorluchtige vader , houdt zich met

gemeen overleg van de vertegenwoordigers der natie , en

op de eenige wijze, welke met hunnen eed vereenbaar is.
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bezig met de zorgvuldige overweging der wenschen , welke

zich in uw midden hebben doen hooren."

„ Intnsschen wordt de rast onophoudelijk binnen uwe

muren gestoord ; en terwijl gij , tot beveiliging der open

bare en bijzondere eigendommen , met eenen ijver en eene

volharding waakt , die den grootsten lof verdienen , hitst

een kleine hoop muitelingen , die zich onder ulieden

schuil houden , het graauw tot plundering, het volk tot

opstand, het leger tot oneer aan; de koninklijke bedoelin

gen worden verguisd en • miskend ; de openbare magten

krachteloos gemaakt en de vrijheid onderdrukt."

„ Overeenkomstig de bevelen des konings komen wij

voor dien staat van zaken , welke uwe stad vernielt , en

voor dezelve hoe langer zoo meer de mogelijkheid verwij

dert , om het verblijf te zijn van den monarch en van den

erfgenaam des troons , het eenige ware en afdoende hulp

middel aanbrengen , het herstel namelijk van orde en wet."

„ De nationale krijgsbenden zullen binnen uwe muren

komen in den naam der wetten en op het aanzoek der

meest welgezinde burgers , ten einde hen allen te verligten

in eene moefjelijke dienst , en hun bijstand en bescherming

te verleenen."

„ Die officieren en soldaten , onder de vaandels der

eere en van het vaderland vereenigd , zijn uwe medebur

gers , uwe vrienden , uwe broeders ; zij brengen u geene

wet der wraak, maar orde en rust aan. Eene edelmoedige

vergetelheid zal de misslagen en onregelmatige stappen

bedekken , welke de omstandigheden hebben doen geboren

worden."

„ De hoofdaan]eggers van bedrijven, welke te misdadig

zijn om het ontgaan van de gestrengheid der wetten te

kunnen verwachten , de vreemdelingen , die van de gast
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vrijheid misbruik maken , wanorde in uw midden zijn

komen aanstoken , zullen alleen en te regt achterhaald

worden ; hunne zaak heeft met de uwe niets gemeens."

Het leger , waarover het opperbevel door prins Frederik

der Nederlanden 1) werd gevoerd , was den 19de° Septem

ber , dus vier dagen vóór dat een gedeelte daarvan Brussel

binnentrok , aldus zamengesteld : 2)

twee brigaden infanterie , gekommandeerd door de generaal-

inajoors Schuurman en (C. A.) deFavauge, sterk, de eerste

5,169, de tweede 6,624 hoofden; eene brigade kavallerie ,

gekommandeerd door den geneiaal-majoor Post , sterk 1,123

hooüden ;

eene divisie artillerie , gekommandeerd door den kolonel

List , sterk , behalve de twee ingedeelde batterijen , drie

batterijen rijdende artillerie n°. l , 3 en 4 , te zamen 390

hoofden ;

een detachement , onder bevel van den kolonel vaa

Balveren , sterk 1,447 hoofden.

Het geheele leger was alzoo sterk 14,753 hoofden.

De batterijen rijdende artillerie n°. l , 3 en 4 bij de

divisie artillerie , de batterij rijdende artillerie n°. 2 inge

deeld bij de 1'lo brigade infanterie — Schuurman , en de

batterij veldartillerie n°. 5d , ingedeeld bij de 2de brigade

\ ) Tot den staf van Z. K. H. behoorden :

de luitenant-kolonel de Waldkirch , de kapitcin-luitenant ter zee

van den Bosch en de majoor de Ceva, als adjudanten, en de 1'te

luitenants van der Goltz en van der Duijn , als ordonnance-officieren.

Voorts waren nog aan Z. K. H. toegevoegd :

De kapiteins P. H. graaf van Limburg Stirum en E. Artan.

2) In bijlage n°. 6 is de zamenstelling en plaatsing van het legtt

op den 1Od"' September 18UO medegedeeld.
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infanterie — de Favauge , maakten gezamelijk de artillerie

uit , welke tot het voormeld leger behoorde.

Het bevel daarover was opgedragen aan den kolonel ïre-

derik Carel List , en onder dezen stond een gedeelte van

de artillerie onder de orders van den majoor der rijdende

artillerie Karel Frederik Krahmer de Bichin , wiens naam

in vorige bladzijden reeds meermalen is vermeld geworden.

In het vorige gedeelte is reeds opgemerkt , dat de bat

terijen n°, l , 2 , 3 en 4 , zeer spoedig nadat de opstand

te Brussel was uitgebroken , Breda verlieten tot versterking

van het leger dat toen te Antwerpen werd bijeengetrokken.

De batterijen , die allen uit 6 kanons ik 6 ffi en 2

houwitzers van 15 d™, bestonden , waren op den 19de°

September 1830 aldus zamengesteld en geplaatst:

de batterij ii°. l te Cumptich , sterk 123 hoofden,

gekommandeerd door den kapitein T. E. Dinaux , waarbij

waren geplaatst: de 1"e luitenants F. G. graaf van Limburg

Stirum, 1) T. G. T. V. baron de Constant Rebecque, en

de 2de luitenants C. G. A. van Gorkum en M. T. Elout;

de batterij n°. 2 te Mechelen, sterk 120 hoofden, ge

kommandeerd door den kapitein J. P. Girard de Mielet

baron van Coehoorn , waarbij waren geplaatst : de l"e lui

tenants J. J. Prinsen , M. G. van Raden , jhr. D. Tin

dal , en de 2de luitenant W. A. Sodenkamp ;

de batterij n°. 3 te Hove van Mortsel , sterk 119

hoofden , gekommandeerd door den kapitein I. Kops ,

waarbij waren geplaatst : de 1"e luitenants F. F. J. H.

1) Deze officier was den 17dt°1 September bij de batterij geko-

nieu , ter vervanging van den 2den luitenant Woortman Spandaw ,

die tot andere diensten geroepen werd.



233

baron van Heeckeren van de Cloese, C. W. Voet, en de

2de luitenants A. F. Donny en J. G. A. Gallois ;

de batterij n°. 4 te Antwerpen , sterk 1 48 hoofden ,

gekommandeerd door den kapitein W. baron Bentinck tot

Nyenhuis , waarbij waren geplaatst : de 1"e luitenants E.

van der Oudermeulen , J. Wicherlink , jhr. T. E. Lyc-

klama tl Nyeholt, en de 2de luitenant jhr. W. P. J.

Barnaart. 1)

Van die batterijen volgden allen, behalve de batterij n°.

4 , het leger naar Brussel. 2)

Alvorens in eenige bijzonderheden te doen kennen het

geen door die batterijen , gedurende de dagen van den

23'"'°, 24"en, 25"rn en 26"e° September, binnen Brussel is

verrigt , zullen eerst worden medegedeeld de maatregelen ,

welke met betrekking tot den opmarsch , het binnentrek

ken in de stad en den terugtogt van de geheele leger-

afdeeling, gedurende die dagen zijn genomen geworden.

1) Deze officier was den ISd"' September bij de batterij gekomen ,

ter vervanging van den 2den luitenant W. P. J. Maas , die wegens

ziekte het leger moest verlaten.

2) Op den 19de° September lag een van de twee ingedeelde bat

terijen , de batterij vcldartillerie n°. 5d , te Waerloos ; zij was sterk

118 hoofden en werd gekommandeerd door den kapitein J. F. van

Kieuwkuijk, daarbij waren geplaatst: de 1'" luitenants Y. C. W.

von Dassel, J. W. Blanken, de 2de luitenants G. F. Colet en E.

Steinmetz. Deze batterij behoorde tot het 4de bataillon veldartillerie ,

waarvan nog eene halve batterij , onder bevel van den kapitein P. W.

Knijpers , in het begin van den opstand naar de citadel van Gent is

gemarcheerd.

De batterij n°. 5 is , even als de voormelde halve batterij , na de

terugkomst bij het bataillon ontbonden. Bij die halve batterij waren

geplaatst, behalve de kapitein Kuijpers, de 1'lc luitenant L. Rigauo

en de 2dr luitenants W. E. Brand en L. C. von Pfaffenrath von Sonnenfels.
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Intogt van het nederlandsche leger

binnen Itrustcl. i)

93-36 §eptember 183O.

Tot uitvoering van 's konings bevelen werd alsnu be

paald , dat het leger den 22"e° September in de rigting

naar Brussel zou oprukken; terwijl aan den luitenant-

generaal Cort-Heyligers , die met eene divisie infanterie ,

eene batterij van het 3de bataillon veldartillerie n°. 7c, ge-

kommandeerd door den kapitein A. F. Brade, 2) en het

regiment dragonders n°. 5 , in de omstreken van St. Truyen

lag , den last werd gegeven , dien dag eene beweging op

Leuven te doen , en een detachement van Sas-van-Cam-

penhout mede naar Leuven werd gezonden.

De troepen , welke bestemd werden voor de bezetting

van Brussel , waren voor het grootste gedeelte des mid

dags van den 22'le° reeds gekantonneerd of in bivouac

in de omstreken van Vilvorden , Dieghem , Woluwe-St.-

Etienne, enz.

Het hoofdkwartier van prins Frederik was dien dag te

Vilvorden gevestigd , alwaar des middags de kommande-

rende officieren werden ontboden en de bevelen ontvingen

tot den opmarsch naar — en het bezetten van Brussel.

1) Ten einde men zou kunnen nagaan de stellingen, waarin de

artillerie binnen Brussel is geplaatst geweest, is hier achter gevoegd

een plan van een gedeelte van die stad, zooals zij in 1830 bestond.

2) Bij die batterij waren toen geplaatst de !•te luitenants W. B.

Vergroesen , B. F. baron van ^7'erschuer , en de 2de luitenants J. A.

Ie Clercq en W. H. van der Loo.
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De troepen werden daarop verdeeld in onderscheidene

kolonnen , als :

de regter-hoofdkolonne (eerste), gekommandeerd door

den generaal-majoor de Favauge , zou bestaan uit :

eene kolonne , onder bevel van den luitenant-kolonel

Ardesch, zamengesteld uit: het lile bataillon der 9de afdee-

ling infanterie , eene sectie der batterij veldartillerie n°.

51j — l"» luitenant von Dassel , waarbij zich bevond de

kapitein Nieriwkuijk, en een eskadron dragonders van het

regiment n°. 4 ; zij' moest zich te Vilvorden bevinden

en, des morgens ten 6 uur van den 23"e°, gereed staan

bij de Trois-Fontaines, om te marcheren langs den straat

weg naar de brug van Laeken , en van daar naar de

Willemspoort , waarvan men zou trachten meester te

worden ;

eene kolonne van 3 bataillons der 15de afdeeling in

fanterie , twee sectiën van de batterij veldartillerie n°. 5d

— luitenants Blanken en Steinmetz , het depot van

het regiment dragonders n°. 4, die te Mechelen moest

blijven ;

eene kolonne van het 3de bataillon der 9de afdeeling

infanterie , eene sectie van de batterij veldartillerie n°. 5d

— 2de luitenant Colet, en een detachement van 40 dragon

ders, welke te Vilvorden moest achterblijven.

De midden-hoofdkolonne , gekommandeerd door den

generaal-majoor Schuurman , zamengesteld uit : 8 bataillons

infanterie als : 3 van de afdeeling grenadiers , l van de

9de afdeeling -, 3 van de 10de afdeeling - en l van de

lld' afdeeling infanterie, 2 eskadrons van het regiment

dragonders n°. 4 , de batterijen rijdende artillerie n°, l

en 2, en 3 kaissons met pionniergereedschappen.

Deze troepen moesten zich bij het dorp Dieghem ver
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zamelen , langs den straatweg door het dorp Schaerbeek

op Brussel marcheren , de Schaerbeeksche poort inrukken ,

aldaar eene genoegzame bezetting achterlaten , vervolgens

de rue Royale en het Park trachten te bezetten en de

tacheren over de boulevards, links van de Schaerbeeksche

poort , ten einde zich in verband te stellen met de linker-

hoofdkolonne , die door de Leuvensche poort de stad

binnen moest rukken.

De linker-hoofdkolonne , gekommandeerd door den ge-

neraal-majoor Post , zou bestaan uit :

het 2de bataillón jagers , het instructie-bataillon , het

%"e bataillón der 5de afdeeling infanterie , de afdeelingen.

kurassiers n°. 8 en 9 , het regiment lansiers n°. 10, de

batterij rijdende artillerie n°. 3.

Deze troepen moesten zich verzamelen bij het dorp

Woluwe-St.-Etienne, den straatweg naar Brussel volgen,

de hoogte bij het kerkhof van St.-Josse-ten-Noode bezet

ten , de voorstad van St.-Josse-ten-Noode vermeesteren ,

de Leuveusche poort binnenrukken en vervolgens zich

langs de boulevards, regts van die poort, in verband stellen

met de midden-hoofdkolonne , en langs de boulevards links

van die poort oprukken , de Namensche poort bezetten en

van daar op de place Royale en in het Park trachten te

komen.

De kolonne van den kolonel van Balveren , zamenge-

steld uit : 3 eskadrons van het regiment hussaren n°. 8 ,

en l bataillón der 5de afdeeling infanterie , moest naar de

"Vlaamsche poort oprukken en trachten haar te bezetteu.

Het hoofdkwartier zou gevestigd worden aan de Schaer

beeksche poort.
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Volgens de sterkte-Hjst van het leger op den 19a~

September l ) was :

de l"° kol. van de regter-

hoofdkolonne .... 22 off. 940 onderoff. en mansch.

de midden-hoofdkolonne 152 „ 5,649 „ „ „

de linker-hoofdkolonne 153 „ 2,773 „ „ „

de kolonne van den kolonel

van Balveren. ... 39 „ 996

en dus de geheele legerafd.

dieop Brussel marcheerde 366., 10,358 „ „ „

of 10,724 hoofden sterk; met zich voerende 26 stukken

veldgeschut.

Den 2 l"en September , toen de onderscheidene troepen

reeds op de verschillende aangewezen plaatsen waren aange

komen , hadden benden opstandelingen , die uit Brussel

naar Evere waren getrokken , eenen aanval beproefd op de

voorposten der kolonne , welke onder de bevelen van den

generaal-majoor Schuurman stond en bij het dorp Dieghem

was gebivouacqueerd ; hetgeen tot eenige schermutselingen

aanleiding had gegeven. 2)

Den volgenden dag naderden weder de opstandelingen

in grooten getale ; waarop de kapitein van Coehoorn den

last kreeg met de batterij n°. 2 voorwaarts te rukken ;

hetgeen geschiedde met sectiën in kolonne , zich plaatsende

op de helling van eene vpordeelige stelling. Eenige wei

nige goed gerigte kogelschoten waren voldoende , om reeds

1) Zie bijlage n°. 6.

2) Daarbij werd de ritmeester P. Kenens, van het regiment dra

gonders n°. 4 , door het geweerschot van eenen chef der Luikenaars ,

Collet genaamd, gewond. Deze Collet is denzelfden dag ook gewond

en gevangen genomen.
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eenige verwarring in den troep te brengen. De opstande

lingen evenwel versterking ontvangen hebbende , kwamen

met veel geraas en slaande trommen weder opdagen. Daarop

rukte de kapitein van Coehoorn met de sectie van den l'te°

luitenant Tindal , gedekt en gemaskeerd door een peloton

lansiers , voorwaarts, en op ongeveer 700 pas den troep

genaderd zijnde , wendden de lansiers regts en links van

den steenweg , op welken de stukken in batterij werden

gesteld. Slechts weinige schoten waren noodig , om de

opstandelingen ijlings de vlugt te doen nemen ; waarna de

lansiers hen tot in het doqi Evere achtervolgden en ver

scheidene gevangenen in het bivouac terngbragten.

Intusschen waren dien dag , zooals reeds is opgemerkt ,

de onderscheidene bevelen tot den opmarsch gegeven , en

den 23"en des morgens ten 6 uur , waren dan ook al de

troepen op hunne verzamelplaatsen vereenigd , en stelden

zich toen allen in beweging.

Zonder den minsten tegenstand te ontmoeten trok de

voorhoede van de midden-kolonne , door de dorpen Evere

en Schaerbeek , tot aan de Schaerbeeksche voorstad door ;

maar de chef van den staf van het leger , de luitenant-

generaal baron de Constant Rebecque , vergezeld van den

luitenant-kolonel de Gumoëns , den majoor Nepveu , beiden

van den generalen staf , den kolonel List , den majoor

Krahmer en de 1"e luitenants Meijer en van Rijneveld ,

allen van de rijdende artillerie , was met de éclaireurs

der voorhoede naauwelijks tot bij de barrikade , achter het

hek der Schaerbeeksche poort genaderd , of een moorddadig

geweervuur werd van achter die barrikade en uit alle be

lendende gebouwen op de naderende troepen gelost.

De tirailleurs der voorhoede , die zich daarop regts en
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links van den weg (langs welken toen nog zeer weinige

huizen waren gebouwd) verspreidden , beantwoordden dat

vuur; terwijl de sectie van den 2den luitenant Soden

kamp van de batterij n°. 2 voorgebragt en op zeer korten

afstand van het hek daartegen werd in stelling geplaatst ,

en de sectie van den l"c° luitenant Prinsen , van dezelfde

batterij, links van den weg in batterij was gesteld, vurende

op de boulevard , van de Schaerbeeksche poort naar het

Observatoire geleidende.

Het vuur der opstandelingen had reeds dadelijk man

schappen en paarden buiten gevecht gesteld ; de luitenant-

generaal de Constant Rebecque was, op het oogenblik dat

hij met de hand wenkende het bevel gaf tot het vooruit-

brengen der sectie van den 2den luitenant Sodenkamp , in

den arm door eenen geweerkogel gewond , en het paard

van den majoor Krahmer was gedood geworden.

Na eenige goed aangebragte kanonschoten, uit de stukken

van de sectie van den 2de° luitenant Sodenkamp , tegen

het hek , rukten de grenadiers voorwaarts en de stad bin

nen, door de rue Royale naar het Park.

De liuker-hoofdkolonne , aan het hoofd waarvan zich

bevond de luitenant-generaal Trip (van Zoutland) , op het

bepaalde uur mede opgerukt zijnde , maakte zich zon

der veel moeite meester van de voorstad St.-Josse-ten-

Noode ; waarna eene halve batterij n°. 3 werd opgesteld

- op eene hoogte links van den straatweg , bij het kerkhof

(van St.-Josse-ten-Noode) , tegen de Leuvensche poort en

de boulevard.

Vervolgens trok die kolonne de Leuvensche poort binnen

ea stelde zich in gemeenschap met de midden-kolonne ;

trachtte te vergeefs , door de rue de Namur en de rue

Yerte, tot de place Royale door te dringen.
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De regter-hoofdkolonne, namelijk de l"° kolonne, waar

van de zamenstelling hiervoren is opgegeven, was, zonder

tegenstand te ontmoeten, tot de voorstad doorgemarcheerd ;

doch toen zij de Willemspoort naderde, werden de troepen

door een hevig geweervuur van achter de barrikaden en

uit de huizen begroet. De poort werd daarop vermees-

terd , de belgische vlag daarvan afgenomen ; doch zich

dilar niet kunnende staande houden, was men genoodzaakt

terug te trekken tot de brug van Laeken , welke , even

als de ingang tot de voorstad , door de troepen werd

bezet. 1)

De kolonue van den kolonel van Balveren rukte voort

tot de Vlaamsche poort , alwaar zij geenen tegenstand ont

moette en de burgers vreedzaam gezind vond. Hierdoor

verleid trok men de stad verder in , door de rue de Flan-

dres tot bij de Varkensmarkt ; alwaar het teeken tot den

strijd door de opstandelingen gegeven werd. Naauwelijks

was het vuur op de naderende troepen geopend , of uit

de huizen in de straat, welke de kolonne reeds was door

gegaan , werd op de troepen gevuurd , die een slagtoffer

werden van het schandelijkste verraad.

De kavallerie , aan het hoofd der kolonne marcherende ,

week terug , kwam in verwarring op de infanterie , en de

geheele kolonne, na vele verliezen geleden te hebben, trok

naar de poort terug; terwijl de luitenant-kolonel van de

infanterie Schenofsky en de majoor der hussaren van Bors-

selen krijgsgevangen werden gemaakt.

Hoewel nu reeds op den eersten dag het Park , het

1) Bij die gelegenheid werden de paarden van den kapitein van

Nieuwkuijk en den l"°n luitenant von Dassel gewond.
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paleis des konings , dat van den prins van Oranje , dat

van de Staten-Generaal, de Schaerbeeksche- en Leuvensche

poorten met de boulevards, van eerstgemelde tot de

Namensche poort , door de troepen waren bezet , was men

evenwel nog slechts meester van een gedeelte der boven

stad.

De place Royale had men niet kunnen bezetten, van de

rue Royale en van alle straten tusschen haar en de boule

vard was men niet geheel meester kunnen blijven ; terwijl

de strijd van de zijde der opstandelingen zoo hevig werd

gevoerd , dat men zich al zeer spoedig , in plaats van

verder door te dringen , moest bepalen tot het verdedigen

van de stellingen welke vermeesterd waren.

Prins ïrederik , wenschende de stad zooveel mogelijk voor

verwoesting te sparen , belastte daarop den luitenant-kolonel

de Gumoëns , 1) die zich daartoe vrijwillig had aangebo

den, met eene zending naar de hoofden der opstandelingen ,

om te trachten eene schikking tot stand te brengen, tot

het doen eindig"en van den strijd.

Begeleid door een der gevangene Belgen, die hij bij

het vermeesteren van het Park het leven had gered , ging

hij de stad in en werd , ofschoon met de witte vlag als

parlementair voorzien , schandelijk mishandeld , met moeite

door eenige burgers aan de woede van het volk ontrukt

en gevangen gehouden ; — een lot dat onderscheidene an-

1) De luitenant-kolonel Nicolaas Emanuel Frederik de Gumoëns

is de schrijver van het werkje : La révolution de la Belgique et se>

évèaemens en Septembre i 830. Deze verdienstelijke officier werd later ,

bij de verdediging der citadel van Antwerpen , zwaar gewond , en

overleed kort daarna aan de gevolgen daarvan te Antwerpen.

Zijne levensbeschrijving is medegedeeld in den Militairen Spectator.

I. bladz. 267.

16
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dere officieren , door valsche betuigingen van vreedzamen

aard verleid , ondergingen.

Benden van gewapende vrijwilligers , die de opstandelin

gen te hulp kwamen , stroomden door de Hallsche en Ander-

lechtsche poorten , welke door de nederlandsche troepen niet

bezet konden worden , Brussel binnen ; inwoners , die tus-

schen beide wenschten te treden om de vijandelijkheden te

doen ophouden , ontbrak het aan invloed op de menigte ,

die van geene schikking wilde hooren ; de pogingen van de

heeren E. d'Hoogvorst en Delfosse en zekeren Pourbet , chef

van eene bende Luikenaars , die zich den 25"°n aan het hoofd-

kwarti er bij prins Frederik tot het trefleu van eene schikking

hadden aangemeld , en die werkelijk eene overeenkomst had

den medeonderteekend , 1) waren vruchteloos, om de me

nigte tot het aannemen daarvan te bewegen.

Het staken van het vuren door de troepen , in afwach

ting dat eene overeenkomst zou tot stand komen , maakte

de opstandelingen stouter ; ten gevolge daarvan was men den

26sten genoodzaakt het gevecht op nieuw te beginnen en

tot het behouden der stellingen , op alle punten het vuur

met kracht te onderhouden.

De nederlandsche troepen, na drie dagen bijna onophou

delijk in het vuur , zonder rust te genieten , op straat

gebivouacqueerd geweest , moesten worden afgelost ; dien ten

gevolge zond prins Frederik den 26rlwl aan den luitenant-

generaal Cort-Heyligers bevelen , om met 7 bataillons infan

terie, de batterij veldartillerie en het regiment dragonders

n°. 5 naar Brussel op te rukken , hopende op die wijze

1 ) Volgens die overeenkomst zouden de vijandelijkheden ophouden ;

de troepen de bovenstad blijven bezetten ; de benden Luikenaars naar

Luik terugkeeren , nadat de door hen gemaakte onkosten zouden ziju

vergoed; en eene algemeene amnestie worden verleend.
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den opstand te kunnen stuiten ; terwijl de prins aan het

leger de volgende dagorder uitvaardigde : 1)

„ Zijne Koninklijke Hoogheid den admiraal en kolonel-

generaal is het alleraangenaamst de troepen van het mobile

leger , nog onder het betrachten van eenen moeijelijken

pligt en in het midden van het vuur, zijne hooge tevre

denheid over het gehouden gedrag dezer dagen te kunnen

doen kennen."

„ Niet alleen met moed hebt gij , brave krijgslieden !

gestreden ; maar met standvastigheid groote ongemakken

en ontberingen geleden."

„ Dit heldhaftig gedrag is der nederlandsche soldaten

waardig , en koning en vaderland zullen er u erkentelijk

voor wezen."

„ Laat ons volharden en zegenvieren , welras zullen

nieuwe troepen met denzelfden ijver bezield u te hulp snel

len ; maar dat na de overwinning , geen plunder of mis

handeling van ingezetenen u onteeren : opdat de inwoners

van Brussel ons als broeders niet als vijanden aanzien, en

uwe glorie zal onbevlekt zijn. Hoe treurig zou het wezen

eenige van u te moeten straffen , omdat zij zich aan het

onteerend misdrijf van plunder , moord of losbandigheid

zouden hebben schuldig gemaakt ; maar neen ! gij zult

door uw verder gedrag steeds trachten u belooningen te

verwerven. En willende dadelijk in de gelegenheid gesteld

worden dezelve na verdiensten te kunnen uitdeelen , zoo

worden de korps-kommandanten uitgenoodigd , onverwijld

nominatief op te geven welke de krijgslieden zijn , die bij

deze gelegenheid in het geval zijn geweest het meeste uit

1) Dagorder voor het mobile leger, gegeven in het hoofdkwartier

Brussel , den 2G'1e° September 1 830.
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te munten , en nog meer te doen als eenvoudige pligt en

dienst vereischt."

„ Reeds heeft Zijne Majesteit besloten , eenen ingang van

campagne aan het leger te geven , gelijkstaande aan die

van 1815. De l"' luitenant E. A. D. Alcantara, van de 3ds

afdeeling infanterie , is benoemd tot ridder van de 4de klasse

der militaire willemsorde , ter belooning van zijn moedig

gedrag, bij gelegenheid van het dempen eener opstand te

Bergen in Henegouwen."

„ De grootst mogelijke zorg voor de manschappen wordt

in het algemeen aan de kommandanten en officieren aan

bevolen. Ook den jonge soldaten moeten steeds onder het

oog worden gehouden , dat de zorg voor hunne wapenen

het meest den goeden krijgsman kenschetst, en dat zeker

heid en eer ligtelijk , door verzuim hieraan , in de waag

schaal wordt gezet."

Zoo was de stand van zaken den 26"e° , toen de luite-

nant-generaal de Constant Rebecque die , in weerwil zijner

verwonding , al die dagen op de onderscheidene punten

van het gevecht te paard tegenwoordig was geweest , door

prins Frederik naar 's Gravenhage werd gezonden , om den

koning met den toestand bekend te maken en van Z. M.

nadere bevelen te vragen.

Weinige uren na het vertrek van dien generaal werden

evenwel tot den terugtogt de bevelen gegeven ; de opstan-

lingen waren tot den aanval overgegaan , zij hadden in het

paleis des konings brand gesticht; ten gevolge waarvan de

troepen dat gebouw hadden moeten ontruimen , en men

zou weldra zijn genoodzaakt geworden tot de verdediging

van de stelling in de rue Ducale, die hoogst gevaarlijk was.

Daarop was het besluit genomen de stad vooreerst aan
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haar lot te moeten overlaten, 1) zoodat dan ook, den vol

genden morgen ten 3 uur , de terugtogt ongestoord met

de meeste orde plaats had.

Thans bekend zijnde met de bewegingen en de verrig-

tingen van de geheele legerafdeeling , welke bestemd was

geworden tot den aanval op Brussel , zal het niet moeijelijk

zijn die in verband te brengen met de verrigtingen van de

drie batterijen rijdende artillerie , gedurende de dagen van

den 23"e° , 24sleD , 25"°n en 26"e° September , waarvan de

bijzonderheden in de volgende bladzijden worden medegedeeld.

BATTEH.IJ N°. l — KAPITEIN DINAUX , ingedeeld bij de

midden-kolonne , welke , onder bevel van den generaal-

majoor Schuurman , door de Schaerbeeksche poort Brussel

zon binnentrekken.

Des morgens ten 6 uur van den 28"e° September rukte

de batterij uit het bivouac te Dieghem in de rigting van

Brussel voort.

Bij het dorp Evere gekomen , werd zij met 2 bataillons

infanterie en de dragonders van het regiment n°. 4 , links

van den straatweg op Brussel in slagorde gesteld en ver

volgden ten 8 uur den weg naar die stad.

In de Schaerbeeksche voorstad aangekomen zijnde , waren

de troepen reeds door de Schaerbeeksche poort de stad

binnengerukt. Hoewel de twee houwitzers van deze batterij

ter regterzijde van den straatweg , tegenover de boulevards ,

in batterij waren gesteld geworden , werd er evenwel geen

bevel tot vuren gegeven , en ten 9 uur rukte de batterij

op tot bij de poort ; terwijl , nadat de sectie van den l""l

luitenant van Limburg Stirum de stad was binnengetrok-

1) Staats-Couraut vaa den 29""1 September 1830.
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ken , de batterij , uit hoofde dat zij door eenig geweervuur ,

dat hoewel op grooten afstand uit de huizen op de boule

vards , regts van de Schaerbeeksche poort , verontrust werd ,

en in kolonne toch werkeloos moest blijven standhouden ,

meer achterwaarts , gedekt door de huizen vau de Schaer

beeksche voorstad , werd opgesteld.

Sectie van den lo"° luitenant van Limburg Stirum.

Zoodra men de Schaerbeeksche poort was genaderd , rukte

deze sectie de stad binnen en werd ongeveer ten 9 uur in

batterij gesteld bij het hek op de boulevard, één stuk tot

het bestrijken van de rue Koyale , welke , nadat de troepen

er waren doorgetrokken niet in hunne magt was gebleven ,

en het andere stuk regts op de boulevard.

Zij trok des avonds met de batterij naar Evere terug.

Den 24)'len des morgens ten 6l/:* uur rukte deze sectie ,

met die van den 2dcn luitenant van Gorkum , onder het

bevel van den kapitein Dinaux , weder op naar Brussel ;

alwaar de stukken aan de Schaerbeeksche poort werden in

batterij gesteld. De sectie van den l'le° luitenant van

Limburg Stirum bleef in die stelling tot den 26"°n des

morgens ten 8 uur , toen zij naar Evere terugkeerde en

aldaar bleef, tot de bevelen tot den terugtogt werden

gegeven.

Sectie van den l"en luitenant de Constant Rebecque.

Deze werd, omstreeks 1 1 l/4 uur van den 23'lon September,

toen zij met de twee overige sectiën der batterij ia de

Schaerbeeksche voorstad stond , gelast de stad binnen te

trekken. Door de Schaerbeeksche poort, over de boulevard,

langs de Leuvensche poort kwam deze in het Park , al waar

de stukken in batterij werden gesteld : één in de laan

welke van de place Koyale naar het paleis der Staten-Gene

raal geleidde , links van de stukken der sectie van den
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2de° luitenant Sodenkamp , waarvan de bediening , zooals

later zal blijken , wegens gebrek aan munitie reeds in bet

Park was teruggetrokken, en het andere op den hoek van

het bas-fond , dat zich in het Park bevindt , tegenover het

hotel de Bellevue, waarbij, zooals hierna zal blijken, later

op den dag zich de l"° luitenant Meijer en de 2de luite

nant Sodenkamp voegden.

Het blikkendoos-vuur dat uit deze stukken werd onder

houden , verminderde wel is waar het hevig geweervuur ,

dat op korten afstand van omstreeks 150 u 200 pas van

achter de barrikade , tusschen het hotel de Bellevue en het

café de l'Amitié , en uit de huizen langs het Park , tegen

de troepen werd gerigt ; maar het bleef evenwel zeer moordda

dig en stelde ook al zeer spoedig eenige manschappen en paar

den van de sectie buiten gevecht ; zoodat een dezer stukken ,

waarbij drie kanonniers gewond waren , eenigen tijd is bediend

geworden door den majoor van den generalen staf Nepveu

en de 1"e luitenants Meijer en de Constant Kebecque.

Op de place Royale werd daarop door de opstandelingen

een stuk geschut in batterij gesteld tegen de sectie , welk

stuk evenwel spoedig werd gedemonteerd.

Tot laat in den avond bleef de artillerie in het vuur

en blootgesteld aan het hevig geweervuur dat uit de huizen ,.

door de opstandelingen die achter de zware muren goed

gedekt waren , op haar werd gerigt.

Het was tegen den avond van dien dag , dat de majoor

van den generalen staf Nepveu , l ) met het voornemen het

hotel de Bellevue te vermeesteren , daartoe vrijwilligers had

gevraagd , uit de troepen welke in het Park stonden. Hij

1) De majoor Nepveu is later als generaal-majoor , van den 25ili1n

Maart tot den 1 3den Mei 184S minister van oodog ad interim geweest.
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zou , terwijl het vuren door deii l'len luitenant de Constant

Rebecque zoo lang zou worden gestaakt , zich vertoonen

op de place Royale , en dat zou het teeken voor hen

zijn , op zijn voorbeeld in de looppas vooruit te rukken

naar het bedoeld hotel.

Achter , door de kelders van het paleis des konings , had

de majoor Nepveu , gevolgd door een peleton vrijwilli

gers, zich eenen weg gebaand naar de place Koyale, alwaar

hij tot schrik der opstandelingen verscheen.

De vrijwilligers, die uit het Park deze beweging hadden

moeten ondersteunen , werden daarin door het hevig vuur

uit de huizen verhinderd ; zoodat de moed , waarmede de

majoor Nepveu deze onderneming geleidde , niet met dien

gunstigen uitslag bekroond werd , welke eene zoo groote

onverschrokkenheid verdiende — eene onderneming die , wan

neer zij ware gelukt, waarschijnlijk de vermeestering van

het hotel de Bellevue , den voornaamsten sleutel der stelling,

zou hebben ten gevolge gehad.

De 1'te luitenant de Constant Rebecque was in zijne

eerste stelling den geheelen dag gebleven , en des avonds ,

nadat het vuur overal was gestaakt geworden , vereenigde

zich zijne sectie met de batterij in de Schaerbeeksche

voorstad, en bivouacqueerde des nachts. te Evere.

Hoewel de regter halve batterij n°. l den 24'"*' des

morgens ten 6i/2 uur reeds naar Brussel was opgerukt ,

verliet de linker halve batterij , onder de bevelen van den

lsten luitenant de Constant Rebecque en den 2de° luitenant

Elout , eerst ten 1 1 uur des morgens van dien dag het

bivouac en rukte voort tot in de Schaerbeeksche voorstad.

De sectie van den l'"5D luitenant de Constant Rebecque

werd daarop gelast , met het regiment dragonders n°. 4 ,

zich te stellen onder de bevelen van den generaal-majoor
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Boreel , die belast was met het doen eener verkenning ,

naar de zijde van het Linthout en den straatweg op Leu

ven , langs welken men vermeende dat eene bende opstan

delingen zou naderen , met het voornemen de Brusselaren

te hulp te komen.

Op het naderen der troepen nam dan ook eene bende ,

die men ontwaarde , ijlings de vlugt.

Des avonds van dien dag waren alle sectiën der batterij ,

behalve die van den l"le° luitenant van Limburg Stirnm ,

weder op het bivouac te Evere vereenigd.

Die drie sectiën rukten vervolgens den 25"e° des mor

gens ten 6J/2 uur, onder bevel van den kapitein Dinaux ,

weder naar de stad , doch , volgens ontvangen bevel , des

voormiddags ten 11 uur weder naar het bivouac.

De sectie van den l"en luitenant de' Constant Rebecque

werd eerst geplaatst in de voorstad en bij de Schaerbeek-

sche poort, en daarop ten l uur met eenige dragonders

in eene stelling, tusschen Evere en Brussel, achter eene

engte bij het dorp Schaerbeek, om bij mogelijken terügtogt

tot delking te kunnen dienen. Zij bleef daar tot des avonds ,

toen zij naar Evere terugkeerde ; terwijl op dien dag de

kaissons , zoowel van deze als der overige sectiën van de

batterij , uit het nabijgelegen Park van nieuwen voorraad

van munitie werden voorzien. 1)

Den volgenden morgen , den 26"en ten 6 uur , trok de

kapitein Dinaux , aan het hoofd van de linker halve batterij

n°. l — l"e luitenant de Constant Rebecque en 2de luitenant

Elout , met eene halve batterij n°. 2 — luitenants Prinsen ,

van Baden en Tindal , uit het bivouac weder op naar Brussel.

1) Onder geleide van den 1'len luitenaut van het 4de bataillon

veldartillerie von Pestel , waren de kaissons met munitiën uit Antwer

pen te Evere aangekomen.
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Aan den kapitein Dinaux werden daarop door den kolo

nel List bevelen gegeven , omtrent de plaatsing van het

geschut binnen het Park. Tot het bepalen der stellingen

welke daïlr zouden worden ingenomen , begaven zich de

genoemde kolonel en kapitein , benevens de majoor van den

generalen staf Nepveu en de l"e luitenant Meijer , binnen

het Park , alwaar het eerste schot dat de opstandelingen

dien dag deden , gerigt was op die officieren , welke ston

den in de laan over de rue la Montagne-du-Parc , dat

evenwel gelukkigerwijze niemand trof.

De sectie van den l"en luitenant de Constant Rebecque

was niet naar het Park opgerukt ; zij was aan de Schaer-

beeksche poort in de stelling geplaatst , waarin , tot

eenige uren vroeger , de sectie van den 1'">° luitenant van

Limburg Stirum was opgesteld geweest. Zij bleef daar ,

onder een aanhoudend geweervuur , om te beletten dat de

opstandelingen de poort , welke zij wilden vermeesteren ,

konden naderen , tot dat de bevelen gegeven werden om

het leger uit Brussel te doen terugtrekken.

Sectie van den 2de° luitenant van Gorkum. Deze is ,

hoewel links van de Schaerbeeksche poort op de boulevard

opgesteld geweest zijnde, evenwel den 23sten niet in het

vuur geweest. Zij trok later naar de Schaerbeeksche voor

stad en plaatste zich bij de troepen aldaar ; des avonds

kwam zij in het bivouac te Evere terug.

Den 24'len des morgens ten 6 1/s uur rukte de regter

halve batterij n°. l — sectiën van de luitenants van Limburg

Stirum en van Gorkum , onder bevel van den kapitein

Dinaux weder naar Brussel op. Daar aangekomen zijnde ,

werden de stukken aan de Schaerbeeksche poort in batterij

gesteld. De luitenant van Gorkum met 3 stukken op de

boulevard ter hoogte van de rue de Schaerbeek.
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Nadat des namiddags de abt Félix , in priestergewaad

met het kruis in de hand , die voorslagen tot verzoening

scheen te hebben gedaan , van het hoofdkwartier terug

keerde en de rue de Schaerbeek insloeg , werd het vuur

van beide zijden gestaakt.

Een van de kanonniers had zich intusschen mede in die

straat begeven , hetgeen door den luitenant van Gorkum

eerst werd opgemerkt , toen hij zich tegen de gewapende

opstandelingen te weer stelde. De luitenant van Gorkum ,

met het doel den kanonnier terug te halen , begaf zich

derwaarts, doch werd weldra van alle kanten door gewa

pende Belgen omringd en gevangen genomen. Naar het

stadhuis gebragt , werd hij eindelijk den volgenden dag

door den baron van der Linden d'Hoogvorst in de gele

genheid gesteld de stad te verlaten , waarin hem ook be

hulpzaam was de heer van Bakkenes , toen boekhouder van

den heer Brest van Kempen , die hem tot aan de poort

vergezelde.

De schildwacht in de meening gebragt hebbende , dat hij

eene verkenning ging doen , liet hem doorgaan. Op die wijze

ontsnapte hij en kwam vervolgens bij de voorposten van

het leger behouden aan , trok van diüïr naar Vilvorden en

verder naar het hoofdkwartier , alwaar hij bij de batterij

terugkwam.

De sectie was intusschen des avonds van den 24'l°n,

onder bevel van den kapitein Dinaux , uit de stelling bij

de rue de Schaerbeek in het bivouac teruggebragt , en is

daar gebleven , tot dat het leger terugtrok.

Sectie van den 2den luitenant Elout. Deze verliet des

middags ten 12 uur van den 23"len de Schaerbeeksche voor

stad , om Brussel binnen te trekken.

Volgens daartoe ontvangen bevel trok die sectie langs
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de boulevard de l'Observatoire naar de Leuvensche poort,

en stelde zich onder de orders van den kapitein Kops , die

met een gedeelte van zijne batterij in kolonne op de bou

levard, tusschen de Leuvensche poort en het Observatoire,

was geplaatst ; kort daarop rukte de sectie naar het Park ,

alwaar zij in batterij werd gesteld , digt bij het hek , over

het paleis des konings, gerigt op — en ongeveer 200 pas

verwijderd van het hotel de Bellevue. Gedurende eenigen

tijd werd uit beide vuurmonden tegen dat hotel gevuurd.

Bij deze gelegenheid werden 2 manschappen en eenige

paarden gewond. Tegen den avond verliet de sectie het

Park en trok naar de Schaerbeeksche voorstad , en van

daar met de batterij naar het bivouac te Evere terug.

Den volgenden dag, den 24"en ten 11 uur, was deze

sectie, met die van den l"e° luitenant de Constant Bebec-

que uitmakende de linker halve batterij u°. l , uit Evere

naar de Schaerbeeksche voorstad opgerukt, en trok ten 12

uur de stad binnen naar het Park.

De houwitzer van die sectie , onder bevel van den wacht

meester Brouwer , waarbij ook was ingedeeld de korporaal

Aufterheide , werd daarop , op last van den kolonel List ,

door den l'le° luitenant Meijer in batterij gesteld , in de

zelfde of digt bij de stelling , waarin den vorigen dag een

der stukken van de sectie van den l'ie° luitenant de Con

stant Rebecque was geplaatst geweest , op den hoek van

het Park , vóór het bas-fond , tegenover het hotel de Belle

vue en het café de l'Amitié.

De stelling , waarin de houwitzer stond , was uiterst

hagchelijk ; een hevig geweervuur was uit de huizen

op het stuk gerigt , dat na elk schot , bij het terug-

loopen , in het bas-fond werd geslingerd , waaruit het

dan weder met inspanning van alle krachten naar boven



25S

moest worden gebragt. Niettegenstaande het hevige vuur

•waaraan men daar was blootgesteld, werd met eene voor-

beeldelooze bedaardheid , op last van den kolonel List ,

door de kanonniers eene verschansing gemaakt , van zware

banken die in het park stonden , van randsels van gesneu

velde manschappen , in een woord , van alles wat slechts

voorhanden was , en door het aanbrengen van verschillende

voorwerpen achter het stuk, trachtte men telkens het terug-

loopen van den houwitzer zooveel mogelijk te verminderen.

Het was gedurende die hagchelijke oogenblikken , dat ook

de grenadiers groote verliezen leden , l ) en even als de

kanonniers , zonder een oogenblik weifeling te toonen ,

met de grootste kalmte stand hielden.

De 2d' luitenant £lout stelde het andere stuk zijner

sectie, een kanon Jï (i n', in batterij in de zijlaau van het

Park , evenwijdig met de rue Royale en regt op het hotel

de Bellevue aanloopende , op ruim 200 pas van dat gebouw

verwijderd. Gedurende eeuigen tijd werd uit dat stuk

tegen dit gebouw een levendig vuur onderhouden.

Deze stelling werd daarna verlaten, daar men geene ge

noegzame uitwerking van het kanon verkreeg.

Datzelfde stuk is dien dag nog in eene stelling in het

Park opgesteld , niet ver verwijderd van het Theatre-du-Parc ,

tegenover de rue la Montagne-du-Parc , op de rue Royale

uitkomende , ongeveer in dezelfde stelling , waarin den

26't"l de stukken onder bevel van den l"on luitenant

Tindal werden geplaatst. Met den avond werd het vuren

gestaakt , en trok de 2d1l luitenant Elout met zijne sectie

naar het bivouac te Evere terug.

1) Bij die gelegenheid werd de kapitein der grenadiers R. Sand-

berg doodelijk gewond.
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Na eerst des morgens ten 6 1,"2 uur van den 25rlen het

bivouac verlaten te hebben , trok de sectie ten 11 uur

weder naar Evere en verbleef daar tot den volgenden mor

gen 6 uur; terwijl gedurende dien dag, uit het artillerie

park , de kaissons van nieuwen voorraad van munitiën

waren voorzien geworden.

Den 26"e° rukte de sectie met de linker halve batterij

n°, l , waartoe zij behoorde , ten 6 uur , vereenigd met

eene halve batterij van de batterij n°. 2 , onder het bevel

van den kapitein Dinaux , uit het bivouac op.

De 2d' luitenant Elont werd daarop met één stuk zijner

sectie , een kanon & 6 ffi' , 1) geplaatst op den hoek van

de boulevard en van de place d'Orange , thans places des

Barricades genaamd , en loste daar af den l"e° luitenant

van Heeckeren , die met eene sectie van de batterij n°. 3 ,

zooals later zal blijken , sedert den morgen van den 235t™

aldaar had stand gehouden.

Die stelling was van veel gewigt; omdat zij moest strek

ken tot het verzekeren van de onbelemmerde gemeenschap

der troepen van de Schaerbeeksche poort langs de boulevard

tot het Park, en de opstandelingen meester waren van alle

straten , welke op de place d'Orange uitkwamen , die met barri-

kaden waren afgesloten. Op den hoek van den ingang naar

de place d'Orange, alwaar het stuk werd geplaatst, bevond

zich een groot gebouw , met eene porte-cochère op de

place d'Orange en eene andere op de boulevard uitkomende ,

welk gebouw door eene kompagnie infanterie was bezet.

"Vooral in de rue Notre-Dame-aux-Neiges , waarin eene

1) Het andere stuk van deze sectie, zijnde een houwitzer , is toen

gesteld geweest onder de bevelen vanden 1sten luitenant Tindal, zoo

als hierna zal worden vermeld bij de beschrijving van de verrigtingen

vaa de sectie, op dien dag, door dien officier gekommandeerd.
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stevige barrikade op 100 iX 150 pas van de place d'Orange

was opgerigt , vertoonden zich de opstandelingen , die van

achter die barrikade en daarna uit de bijgelegen huizen ,

telkens door het schieten , de laugs de boulevard voorbij

trekkende troepen trachtten te verontrusten.

Dit kon door het kanonvuur niet genoeg worden tegenge

gaan daar de bedoelde straat niet geheel kon worden bestre

ken , hetgeen wel het geval zou zijn , wanneer het kanon

kon worden geplaatst in de porte-cochère van het gebouw,

op de place d'Orange uitkomende. Daarom werd , nadat men

gedurende eenigen tijd een regelmatig vuur onderhouden

had, op den hoek van de boulevard het stuk achter die

porte-cochère geplaatst en door de een weinig opengezette

deuren gerigt , waarna de deuren geheel werden geopend.

Na drie welaangebragte schoten , waarvan het eerste door

den wachtmeester Dutarte 1) en de volgenden door den

korporaal Olthoff waren gerigt , was de belgische vlag van

achter de barrikade nedergeschoten , waarna het stuk weder

in de vorige stelling werd geplaatst. Gedurende het overige

gedeelte van den dag vertoonden zich de opstandelingen

niet meer , en uit het stuk behoefde dus ook niet meer te

worden gevuurd.

De luitenant Elont bleef in deze stelling tot dat de be

velen gegeven werden tot den terugtogt van het leger.

BATTERIJ u°. 2 — KAPITEIN GIKAKD DE MIELET VAN

COEHOOKN , even als de batterij n°. l , geplaatst bij de hoofd-

kolonne , welke door de Schaerbeeksche poort Brussel zou

binnentrekken.

Zij was eenige oogenblikken vroeger dan de batterij n°. l

1) Deze wachtmeester was bij het korps bekend als een uitne

mend rigter , en had daarvoor bij de oefeningen in het schijfschieten

meermalen premiën ontvangen.
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uit het bivouac te Dieghem opgerukt , en stond in het

dorp Schaerbeek met de stukken in kolonne, toen de

sectie van den 2den luitenant Sodenkamp, op last van den

chef van den generalen staf, den luitenant-generaal de

Constant Rebecque , voorgebragt , en de stukken tegen het

hek van de Schaerbeeksche poort in batterij gesteld werden.

Sectie van den l"e° luitenant Prinsen ; deze in de

voorhoede zijnde , was door den kapitein van Coehoorn op

eene hoogte, ter linker zijde van den weg, in eene voor-

deelige stelling geplaatst geworden , en kreeg , middelerwijl

de majoor Krahmer met de sectie van den 2den luitenant

Sodenkamp voorwaarts rukte en de Schaerbeeksche poort

binnentrok, bevel die stelling te verlaten. Zij trok daarna

de stad binnen , en werd op de boulevard tusschen de Leu-

vensche poort en de place d'Orange opgesteld, alwaar zij

dien dag is werkzaam geweest.

De sectiën van de l'" luitenants van Raden en

Tindal waren links van den weg opgesteld geweest, en

nadat eenige blikkendoos-schoten waren gedaan , op de huizen

aan het einde der rue Royale , trokken zij insgelijks de stad

binnen.

Hoewel het eerst de bedoeling was , dat deze sectiën de

rue Royale zouden doortrekken , vermeende men evenwel ,

daar zij geene dekking hadden en blootgesteld waren aan

een moorddadig geweervuur der opstandelingen , dit niet te

moeten doen. Zij werden daarop aan het Schaerbeeksche

hek in batterij gesteld ; de sectie van den l"e° luitenant

van Baden tegenover en gerigt op de rue Royale, de

sectie van den l"°n luitenant Tindal regts op de bou

levard , over de rue de Schaerbeek.

Gedurende den tijd dat die sectiën in deze stellingen

zijn geplaatst geweest , hebben zij veel dienst gedaan ; want
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door het aanhoudend kruisvuur vau den vijand langs de

boulevards en de rue Royale , en door het opdringen van

hem , met het voornemen de stelling aan de Schaerbeeksche

poort te vermeestereu , werd de stelling waarin de infan

terie geplaatst was , in gevaar gebragt. Ten einde de

artillerie zou kunnen blijven stand houden om de stelling

tot het laatst te verdedigen , werd door den kapitein van

Coehoorn , aan een der houwitzers van gemelde sectiën ,

eene repli-stelling buiten de stad gegeven , waaruit zij

de rue Royale kon blijven bewerpen, ingeval de overige

stukken onverhoopt tot den terugtogt genoodzaakt mogten

worden.

Des avonds van den 23"cD werden alle sectiën , behalve

die van den 2de° luitenant Sodenkamp , in het bivouac

vereenigd.

De batterij n°. 2 had den eersten dag reeds groote ver

liezen geleden. Verscheidene kanonniers waren gekwetst

en vele paarden , waaronder dat van den kapitein van Coe

hoorn , dat door vier kogels gewond werd , waren of ge

sneuveld of gekwetst geworden.

Den volgenden dag , den 24"e° , rukten de drie sectiën

vroegtijdig naar de stad , doch bleven daar buiten in stel

ling ; en den 25"" bleven zij ter hoogte van het hoofd

kwartier , in de Schaerbeeksche voorstad ; terwijl den 26"co ,

twee sectiën met de l"e luitenants Prinsen , van Ra

den en Tindal, vereenigd met de linker halve batterij

n°, l , zooals zulks reeds is opgemerkt, onder het bevel

van den kapitein Dinaux , des morgens ten 6 uur uit het

bivouac naar Brussel oprukten.

De l'l° luitenant Prinsen werd daarop met één stuk

in het Park geplaatst , op den hoek van het Park en de

straat , rue Ducale genaamd , tusschen het paleis van den

17
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prins van Oranje en het huis van den inarquis d'Assche .

tegen de twee gebouwen l'hotel de Bellevue en het café de

l'Amitié.

Deze stelling was zeer belangrijk , om het plein voor

het paleis des konings te kunnen bestrijken ; daarvan was

ook in de vorige dagen groot nut getrokken.

Het bedoeld stuk bleef daar , van tijd tot tijd vurende ,

tot des namiddags 3 uur geplaatst.

De sectie van den luitenant van Baden was op de

boulevard bij de Leuvensche poort opgesteld ; ten einde

regts en links de boulevard te kunnen bestrijken.

Sectie van den lste° luitenant Tindal, bestaande uit

twee houwitzers , van welke één behoorde tot de sectie van

den 2de° luitenant Elout , werd , in het Park gekomen zijnde ,

in batterij gesteld op het snijdingspunt van de laan , regt

tegenover de straat , Montagne-du-Parc genaamd , en van de

laan , welke het verlengde was van de straat , waarin de

stallen van den prins van Oranje stonden.

De twee stukken van die sectie waren alzoo gerigt op

de beide hoekhuizen van de straat Montagne-du-Parc en

het Park.

Bij die gelegenheid werd de kanonnier l'l' klasse A.

Christiaans , van de batterij n°, l , door eenen geweerkogel

door zijne beide dijen gewond , staande op de plaats welke

even te voren verlaten was door den kolonel List, die

toen bezig was de rigting van het stuk na te zien.

Aanvankelijk was de 1sU luitenant Tindal met een der

houwitzers geplaatst achter de heg van het Park, langs de

rue Koyale , digt bij het regter hoekhuis, met het doel het

vuur te openen tegen het hotel de Bellevue.

Uit de hoekhuizen van de Montagne-du-Parc , in de

flank en zelfs min of meer in den rug beschoten wordende,
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bij welke gelegenheid die officier eenen kogel in de regter

epaulet kreeg , werd het raadzaam geoordeeld dat stuk bij

het andere weder in stelling te plaatsen ; waarin zij dan

ook bleven tot des namiddags omstreeks 4 uur, toen zij

werden opgesteld in de straat , genaamd rue Ducale , achter

het huis van den marquis d'Assche , op den hoek van

het Park.

De kapitein Dinaux , wien intusschen gedurende den

nacht van den 26ste° op 27"en het bevel over de gezamen

lijke artillerie in het Park was opgedragen en bevelen had

ontvangen , in den mnur , naast het hek dat voor het

paleis van den prins van Oranje stond , aan de zijde van

de straat , een schietgat te doen maken , waar achter het

stuk van den l"en luitenant Prinsen zou worden opgesteld,

en voorts achter het hek op het terras, vóór het paleis

van den prins van Oranje , eene borstwering te doen op

werpen , ten einde de sectie van den l"e° luitenant Tindal

in eene bedekte stelling te kunnen plaatsen , kreeg des

avonds ten 10 uur de kennisgeving, dat het leger den

volgenden dag Brussel zou verlaten ; tengevolge waarvan de

uitvoering van die bevelen is gestaakt en de onderscheiden

stukken zijn teruggebragt naar de batterijen waartoe zij

behoorden , in het bivouac te Evere.

Sectie van den Zie° luitenant Sodenkamp. Deze was

op last van den luitenant-generaal de Constant Rebecque

en op order van den kolonel Eist uit Schaerbeek opgerukt ,

toen men ontwaarde , dat de stad niet anders dan door de

kracht der wapenen zou kunnen worden binnengetrokken.

De stukken werden tegen het Schaerbeeksche hek in bat

terij gesteld , gedurende welken tijd reeds 2 man en 2

paarden , waaronder dat van den majoor Krahmer , werden

gewond of gedood.
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Door het vuur uit die beide stukken werd spoedig het

ijzeren hek en de versperring , waarmede de toegang was

afgesloten , vernield.

De l"e kompagnie van het 3d8 bataillon grenadiers (flan-

kcurs), aangevoerd door den kapitein Hardy, rukte daarop

in den stormpas voorwaarts ; de spaansche ruiters en de

versperringen werden onder een geweldig geweervuur weg

geruimd , het hek geopend en op die wijze den toegang

tot de stad verleend.

Met die kompagnie aan het hoofd rukten de grenadiers ,

de majoor Krahmer, de 1"e luitenant der rijdende artillerie

Meijer , die bij het hoofdkwartier was gedetacheerd gewor

den , en de 2de luitenant Sodenkamp te voet met zijne

sectie, waarvan alle rijpaarden buiten de poort werden ach

tergelaten, de stad binnen.

De kompagnie van den kapitein Hardy trok daarop,

even als het 3"° bataillon (flankeurs) , dat gekommandeerd

werd door den luitenant-kolonel Serraris , langs de boule

vard links , naar het Park , en de artillerie tusschen twee

kolonnen grenadiers van het l'le en 2d° bataillon , aange

voerd door den kolonel-kommandant der afdeeling Klerck ,

erl de luitenant-kolonels Mathon en Anthing, door de rue

Royale mede derwaarts , in welke straat geen andere barri-

kaden waren opgeworpen dan alleen aan het begin en aan

het einde , ongeveer bij de rne de Louvain.

Na in de straat zelve nog een paar malen in batterij te

zijn geweest , en op de opstandelingen te hebben gevuurd ,

bereikten de artillerie met de troepen , na zeer groote ver

liezen te hebben geleden, 1) het Park: alwaar de stukken

1) Vau de 12 officieren van het !•"1 bataillon der afdeeling grena

diers , welke daarbij tegenwoordig waren , werden er 6 gewond , en

van de 1"o kompagnie van het 2do bataillon , welke aan het hoofd der
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van de sectie van den 2den luitenant Sodenkamp toen wer

den opgesteld , digt bij bet paleis des konings , het vuur

rigtende op het hotel de Bellevue en het café de l'Amitié ,

welke gebouwen door eene barrikade vereenigd waren.

De majoor Krahmer die stelling niet voordeelig achtende ,

rukte met een stuk der sectie voorwaarts en plaatste het ,

op 150 pas van het hotel de Bellevue, in de rue Royale

in batterij.

De luitenant Sodenkamp het gevaarlijke van die stelling

inziende — vooral wanneer slechts door het vuur van één

stuk aan de opstandelingen het hoofd moest worden geboden,

rukte met het stuk , dat onder zijne bevelen was achter ge

bleven , mede voorwaarts en plaatste het , tot groote tevre

denheid van den majoor Krahmer , naast het andere in

batterij.

Niet meester zijnde van de huizen in demo Royale, ter

regter zijde en wel voornamelijk van het hooge terras, dat

uaast het café de PAmitié door eenen muur van de rue

Royale was afgescheiden , werd door de opstandelingen een

allerhevigst flankvuur op die stukken gerigt , dat , hoewel

de koelbloedigheid en de bedaardheid waarmede het vuur

uit die stukken werd voortgezet niet verflaauwde, evenwel

zeer spoedig bijna alle manschappen en paarden buiten ge

vecht stelde.

Van de 18 man die tot die sectie behoorden, werden

13 kanonniers en stukkenrijders gewond en van de 11

trekpaarden (één van de 12 trekpaarden was bij het in

komen der stad reeds gedood geworden) werden er 9 ge

dood , de 2 overgeblevene gekwetst en later met levensge

vaar gered.

kolomic marcheerde , was ruim de helft van het personeel buiten g«-

vecht gesteld.
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De majoor Krahmer met den wisscher in de hand, 1) in

het midden der sectie staande , werd door twee geweerkogels

getroffen , waarvan er een door de giberne in de linker

borst tot den rug doordrong en hem onder den uitroep:

„ Mon Dieu ! mon Dieu !" ter aarde deed storten.

De Zd' luitenant Sodenkamp , zijne kleederen doorboord

met kogels, waarvan er 4 vóór in de chacot en onderschei

dene in jas en epaulletten , met zijne vijf overgeblevene

manschappen onversaagd steeds het vuur tegen de opstan

delingen rigtende , was , wegens vermindering van de mu

nitie, eindelijk genoodzaakt het vuur te staken.

De vijand, waarschijnlijk in de meening dat hoegenaamd

geene voorraad van munitie meer voorhanden was, vereenigt

zich achter de barrikade en vertoont zich zelfs vóór de

zelve , met het doel eenen aanval op de zoo zwak verde

digde stukken te doen.

De twee laatste schoten waren evenwel nog op de stuk

ken geladen , en op het oogenblik dat de vijand de barri

kade reeds was overgetrokken en de stukken naderde,

brandde een kogel- en blikkendoos-schot op hem los en

doodde en kwetste onderscheidene van den tipep , die ijlings

de vlugt nam.

Alle munitie verschoten hebbende , trokken de zes over

gebleven onverschrokken artilleristen , blootgesteld aan een

geweervuur dat steeds in hevigheid toenam , tot achter de

heg van het Park terug ; ten einde , als het noodig mogt

zijn, met den sabel in de vuist de verovering der stnkkeö

aan de opstandelingen te betwisten.

1) Deze bijzonderheid is medegedeeld in het berigt van den kolo-

nel-kommandant der artillerie te velde List, van den 26"o» Septem

ber 1830.
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Hoewel het signaal tot vereeniging der grenadiers in het

Park reeds was geblazen , werden evenwel , op verzoek van

den luitenant Sodenkamp , 2 kompagniën tot het bewaken

der stukken in het Park achtergelaten, en met behulp van

die dappere grenadiers werd het den opstandelingen belet ,

de stukken te naderen.

Intusschen was de 2de luitenant Sodenkamp met l stuk

van de sectie van den l"°0 luitenant de Constant Rebecque ,

waarbij zich ook bevond de l"° luitenant Meijer , geplaatst

in eene stelling bij het bas-fond , waaruit hij de stukken

van zijne sectie in de rue Royale kon verdedigen — waarin

den volgenden dag , zooals reeds is medegedeeld , een der

stukken van de sectie van den 2den luitenant Elout ge

plaatst werd. 1)

Tegen den avond werd het vuren gestaakt en het stuk

naar het bivouac terug gebragt.

Gedurende den nacht van den 23'le° op 24""', werden de

stukken in de rne Royale door de troepen in het Park be

waakt ; en den 24slen kreeg de l"e luitenant Meijer , die

als adjudant bij den kolonel List den vorigen dag had

dienst gedaan , nadat de l"• luitenant van Rijneveld door

eenen kogel aan het achterhoofd was gekwetst geworden ,

den last , beide stukken in den volgenden nacht terug te

halen. Ook aan den 2den luitenant Sodenkamp , die als

ordonnance-officier van den kolonel List dien dag dienst

had gedaan en des avonds van eene zending naar Vilvorden

terugkwam, werd op zijn herhaald verzoek de vergunning

gegeven, den luitenant Meijer dien nacht te vergezellen.

De kapitein-adjudant van de afdeeling grenadiers G. van

Hoej-Schilthouwer van Oosteé en de l"e luitenant-adjudant

]) Zie bladz. 247 en 252.
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van het 2d' bataillon van die afdeeling A. van Citters na

men het aanbod , hun daartoe door den bevelhebber der

afdeeling , den kolonel R. A. Klerck , gedaan , gretig aan ,

om tot het doen gelukken van die onderneming den lui

tenant Meijer de behulpzame hand te bieden. Met een

dertigtal oudgediende en beproefde grenadiers van het 2d°

bataillon begaven die officieren zich van het paleis van den

prins van Oranje , zoo stil mogelijk , naar het hek van het

Park , in welks nabijheid de bedoelde stukken stonden ; ter

wijl de luitenants Meijer en Sodenkamp , vergezeld van den

wachtmeester Baart en den kanonnier der 1"e klasse Ver

meere , met twee bespannen voorwagens , zich mede der

waarts hadden begeven.

Eerst ten l uur des nachts , terwijl de maan zeer helder

scheen en eene doodsche stilte heerschte , die slechts door

het gekerm van gewonde menschen en paarden werd afge

wisseld , kon het plan worden ten uitvoer gebragt.

Gebruik makende van de onachtzaamheid der schildwach

ten, werd in de heg van het Park voorzigtig eene opening

gemaakt , middelerwijl kroop de kanonnier Vermeere , plat

op den grond liggende , tot de stukken , bevestigde het

sleeptouw aan de affuiten en daarna werd , zonder dat een

schot viel , de stukken één voor één met behulp van de

grenadiers , door de opening in de heg , in het Park ge

trokken , aan de bespannen voorwagens bevestigd en behou

den in het bivouac te Evere teruggebragt. 1)

1) Het is velen niet ontgaan de verbroedering , welke na de ver-

rigtingen binnen Brussel tussehen de rijdende artilleristen en de gre

nadiers ontstond. De reden daarvan is zeker daarin te zoeken , dat

de dapperheid en onverschrokkenheid welke zij beiden beloonden* we-

derkeerig achting voor elkander deed gevoelen ; ten gevolge waarvan

dan ook tussehen die beide korpsen eene wezenlyke harmonie bestond
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Hoewel door de kanonniers Kasseé en Dclmotte, onmid-

delijk nadat hij ter aarde stortte , naar het Park en van

daar naar het paleis des konings overgebragt , gaf de majoor

Krahmer , vóór dat hem geneeskundige hulp kon zijn aan-

gebragt , den geest.

De rijdende artillerie verloor in den majoor Krahmer de

Bichin een man die jaren lang , in den oorlog en gedu

rende den vrede , tot vergrooting van den goeden naam van

het korps ijverig had medegewerkt , die bij zijn leven

algemeen bemind was en bij zijn overlijden eene roemrijke

herinnering naliet aan de groote krijgsmansdeugden die hij

bezat.

„Hij staat nog velen voor oogen in zijn tenger, vlugge

gestalte , met zijn vriendelijk oog en zijn innemend gelaat ,

en zij weten van zijn goed hart te gewagen , dat in hulp

vaardigheid zijnen lust had , van zijn gastvrijen aard , van

zijne echt militaire rondborstigheid ; maar ook van zijn

beproefden moed en uitstekende dapperheid die hem menig

maal deed uitblinken en tot aan zijnen laatsten snik ver

gezelde." 1)

Het was een treurig verschijnsel , dat de verdienstelijke

krijgsman , die zich op het slagveld vau Friedland en het

laatst in de velden van Waterloo nog zoo uitstekend had

gedragen , thans moest sneuvelen , door het lood van opstan

delingen van eene natie , tot wier krijgsroem hij in het

jaar 1815 het zijne in groote mate had bijgedragen. 2)

BATTERIJ N°. 3 — KAPITEIN KOPS , ingedeeld bij de

tweede kolonne , die , onder bevel van den generaal-majoor

1) Men zie het Vaandel, Tijdschrift voor onderofficieren. I. n°. 5,

waarin eene levenschets van den majoor Krahmer de Bichin voorkomt.

2) Zie bladz. 214 en 218. De batterij, welke hij in 1815 kom-

mandeerdc , behoorde tot het voormalige belgische leger.
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Post , door de Leuvensche poort Brussel zou binnenrakken.

Nadat de batterij in den zeer vroegen morgen van den

23"en bij schemering, in de nabijheid van Brussel was aan

gekomen, gelastte de kapitein Kops aan den l'le' luitenant

van Heeckeren , zich met zijne sectie en die van den 2"'°

luitenant Gallois in eene stelling te plaatsen , links van den

straatweg, op eene hoogte naast het kerkhof van St.-Josse-

ten-Noode , en de stukken aldaar in batterij te stellen.

Hoewel op die hoogte blootgesteld aan het vuur , dat door

de opstandelingen uit twee stukken geschut , l ) geplaatst

op de boulevard de Waterloo , tegen die beide sectiën werd

gerigt, waren de verliezen die daardoor werden geleden niet

aanzienlijk.

Kort nadat de sectie van den luitenant Voet , die op

den straatweg was opgesteld geweest , met de afdeelingen

kurassiers n°. 3 en 9 en het regiment lansiers n°. 10,

door de Leuvensche poort de stad was binnengetrokken ,

verliet de halve batterij de hoogte bij het kerkhof en trok

door de voorstad St.-Josse-ten-Noode insgelijks de stad

binnen.

Sectie van den l"e° luitenant van Heeckeren , bestaande

uit twee kanons & 6 ffi; deze werd, nadat zij de stad was

binnengetrokken , in batterij gesteld op de boulevard , tegen

over de place d'Orange , thans place des Barricades genaamd ;

het was in dezelfde stelling als die waarin , zooals vroeger

is vermeld , de 2de luitenant Elout den 26"e° werd ge

plaatst.

De toegang tot de place d'Orange was afgesneden door

1) Die stukken zijn hoogst waarschijnlijk dezelfde, die den 24"l1m

waren opgesteld op de boulevard de Waterloo, het vuur rigtende

tegen de troepen op de boulevard bij de Namensche poort , en die

daarop door de lansiers 7,ijn veroverd geworden.
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eene loopgraaf, terwijl de aarde voor haar was opgeworpen;

en deze bedekte alzoo eenigzins de daar achter geplaatste

stukken van de gemelde sectie , tegen het hevig geweer

vuur uit alle nabijgelegen huizen, waarin de opstandelingen

zich genesteld hadden ; terwijl de handpaarden der kanon

niers en de aangespannen voorwagens, achter het hoekhuis

van de boulevard en de place d'Orange, in veiligheid wer

den geplaatst.

Om de munitie niet nutteloos te verschieten , werd het

vuur der opstandelingen eerst onbeantwoord gelaten ; maar

daar het spoedig in hevigheid toenam , opende de l"e luite

nant van Heeckeren een blikkendoos-vuur, tegen de vensters

uit welke het meest geschoten werd , waarop het geweer

vuur eindigde ; welke maatregel werd herhaald , telkens

wanneer het vijandelijk vuur op nieuw werd begonnen.

Op die wijze werden dien dag en de volgende dagen de

opstandelingen dd&r in bedwang gehouden , tot dat in den

morgen van den 26"en de 1"° luitenant van Heeckeren

vervangen werd door den 2*e» luitenant Elout.

Reeds op den middag van den 23"e° was van het 2"°

stuk der sectie de affuitbalk , achter de stelschroef gebroken ;

tengevolge waarvan de vuurmond onder den voorwagen be

vestigd en met het gebroken aft'uit naar het bivouac, ach

ter het kerkhof St.-Josse-ten-Noode , werd teruggebragt.

De opstandelingen die zulks bemerkten, trachtteden door

een allerhevigst geweervuur het wegvoeren van dien vuur

mond te beletten ; doch niettegenstaande dat vuur , werden

met eene voorbeeldelooze bedaardheid de voorschreven werk

zaamheden door de kanonniers verrigt en volbragt.

Van dat oogenblik , tot in den morgen van den 26"e° ,

bleef dus slechts één stuk dezer sectie tegen de opstan

delingen in werking.
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Nadat de 2de luitenant Elout inet een kanon a 6 H' zich

in de voormelde stelling had geplaatst , trok de l"' luite

nant van Heeckeren met het stuk zijner sectie naar het

bivouac , achter het kerkhof St.-Josse-ten-Noode , terug ,

alwaar de geleden verliezen hersteld werden en alwaar

hij bleef, tot dat het bevel tot den terugmarseh gegeven

werd.

De l"e luitenant van Heeckeren had door eenen doodea

kogel eene ligte kneuzing aan den voet gekregen.

Sectie van den 2de° luitenant Galiois , deze bestond

den eersten dag , den 23"en , uit twee houwitzers , waarvan

er een behoorde tot de sectie van den 2de° luitenant Donny ,

die het bevel slechts over één stuk dien dag behield , daar

het kanon il 6 ft' van de sectie van den 2de° luitenant

Gallois , onder het bevel van den l"e° luitenant Voet , met

zijne sectie Brussel binnenrukte. Zij was met de sectie

van den l"e° luitenant van Heeckeren Brussel binnenge

trokken , werd op de boulevard bij de Leuvensche poort

opgesteld en keerde daarop naar het bivouac terug , alwaar

zij bleef tot des middags ten 2 uur , toen de luitenant

Gallois werd gelast naar het Park op te rukken. Daar is

hij , met een van de houwitzers , in onderscheidene stellingen

geplaatst en werkzaam geweest ; onder anderen bij den kleinen

vijver tegenover het paleis des konings , alwaar zijn paard

door twee kogels gewond werd, ter vervanging van hetwelk

hem van de sectie van den 2den luitenant Elout , die in zijne

onmiddelijke nabijheid stond , een paard van een der ge

wonde manschappen werd verstrekt.

Hij bleef tot laat in den avond in het Park en keerde

toen naar het bivouac terug.

Den volgenden dag , den 24"e° , rukte de/e sectie weder

vroeg de stad binnen. Na eerst bij het paleis des konings
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te hebben post gevast, werd ee» stuk der sectie in batterij

gesteld in het Park, vurende tegen een hotel of estaminet

in de rue Royale.

Nadat op weinige schoten al de munitie was verbruikt ,

verliet de 2de luitenant Gallois tegen den avond die stel

ling , en keerde met zijne sectie naar het bivouac terug ,

alwaar zij bleef, tot dat de bevelen tot den terugtogt zijn

gegeven geworden.

Sectie van den l"e° luitenant Poet. Vóór Brussel

aangekomen , was , zooals reeds is vermeld , de regter halve

batterij , onder bevel van den l'le° luitenant van Heeckeren ,

eene stelling aangewezen; zoodat de sectie van den l"e°

luitenant Voet op den straatweg bleef opgesteld.

Toen het bevel werd gegeven Brussel binnen te trekken,

volgde de l"e luitenant Voet, met de twee stukken zijner

sectie en een kanon a 6 ffi , van de sectie van den Zie°

luitenant Gallois (dat tegen den houwitzer van de sectie

van den 2de° luitenant Donny was verwisseld geworden) ,

de afdeelingen kurassiers n°. 3 en 9 , die in kolonne door

de Leuvensche poort de stad binnentrokken.

Een oogenblik nadat de kavallerie op de boulevard was

voortgemarcheerd , maakte de kolonne halt, en toen werd

de l'le luitenant Voet gelast de stukken voor te brengen.

Zij werden daarop in batterij gesteld vóór de kolonne ;

terwijl de kurassiers , kort daarna de stad weder uittrekken

de, tot dekking der stukken werden vervangen, door een

eskadron van het regiment lansiers n°. 10, 1) dat bij het

binnentrekken van Brussel de rijdende artillerie was ge-

1) Dat regiment werd toen gekommandeerd door den kolonel,

later generaal-majoor , baron de Fosson.

Het bestond, zoo wel wat de officieren als manschappen betrof,

voor een zeer groot aantal uit Zuid-Nederlanders van geboorte, die
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volgd, welk eskadron gekommandeerd werd door den majoor

de Lenne.

Hoewel geen schot werd gedaan, was evenwel, waarschijn

lijk door het vuur uit windbuksen uit een der huizen op

de boulevard, de kanonnier l"e klasse Kiecht, aan de zijde

van den l'len luitenant Voet , zwaar gewond en twee paar

den, waaronder dat van den wachtmeester den Nieuwenboer,

kommandant van het stuk van de sectie van den 2d« lui

tenant Gallois , werden geblesseerd.

Na het vertrek der kurassiers maakte de artillerie eene

beweging voorwaarts. De !"e luitenant Voet rukte daarop

met zijne sectie door eene zijstraat naar de rue Ducale,

alwaar de 2 stukken werden in batterij gesteld tegen 2

stukken van de opstandelingen , welke in dezelfde straat bij

het paleis van den prins van Oranje waren opgesteld. Na

weinige schoten gelost te hebben , trokken de opstandelingen

terug en de l"e luitenant Voet met zijne stukken voor

waarts , door de rue Ducale langs het bedoeld paleis en de

stallen naar de boulevard, en verder in versnelden gang

dan ook , toen het aanbod om de nederlandsche dienst te verlaten

gedaan werd, daarvan hebben gebruik gemaakt.

Het geheele regiment heeft zich evenwel bijzonder goed gedragen ,

gedurende de krijgsverrigtingen waaraan het heeft deelgenomen.

Het was een regiment , waarvan de bevelhebber , de kolonel Fosson ,

n de ziel en het beginsel" was , die door /.ij u voorbeeld en door zijne

leiding daarin eeneu krijgsmansgeest had aangekweekt, waaraan nog

door velen met genoegen wordt herdacht. Het regiment, dat deta

cheerde naar Bommel en Tiel, had des middags van den 29sl°n Au

gustus Utrecht verlaten en den lsten September, des middags ten 12

uur, stond het geheele regiment vereenigd op de groote markt te

Mechelen geschaard — niet één man was toen achtergebleven.

Wij vermeenen dat, van een bijna uitsluitend uit Belgen zamenge-

steld regiment, zulke bijzonderheden in herinnering mogen worden ge~

bragt.



271

naar het plein op de boulevard , vóór de rue de Namur.

Midden op dat plein werden de stukken in batterij ge

steld , waarna het vuur werd geopend : eerst tegen het

vijandelijk geschut, dat waarschijnlijk hetzelfde was dat

reeds in de rue Ducale was opgesteld geweest en waar

uit nu op de boulevard de Waterloo met blikken doozen

werd gevuurd — daarna, toen die stukken door een der

straten , op de boulevard de Waterloo uitkomende , waren

teruggetrokken , tegen eene barrikade , welke tot afsluiting

van de rue de Namur was opgeworpen , alsmede tegen de

hoekhuizen van die straat en de boulevard.

De Namensche voorstad en de Namensche poort waren

bezet door de infanterie van de 5de afdeeling.

De lansiers stonden op de boulevard de Louvain , digt

bij de Namensche pooit , dus ter regterzijde van de artil

lerie opgesteld.

Eeeds in de eerste stelling , waarin de artillerie op het

bedoeld plein stond, werden onder anderen de wachtmeester

Petersen en de kanonniers 2de klasse Furrer en Christiaans

gewond en drie paarden gedood; terwijl het affuit van het

kanon & 6 ffi , dat de wachtmeester Zweers 1) komman-

deerde, bij de stelschroef door midden was gebroken.

Zoodra dit ongeval plaats had , werd met den meesten

spoed door dien wachtmeester het 3de stuk , waarmede de

!•le luitenant Voet Brussel was binnengerukt en dat de

sectie bij het oprukken naar de rue Ducale niet was ge

volgd , gehaald en in het vuur gebragt.

Dat stuk was evenwel niet voorzien van eenen slagtoestel ;

zoodat de slag-hamer van het stuk, waarvan het affuit gebroken

1) Deze wachtmeester is dezelfde , die later naar Staats-Vlaanderen

is gedetacheerd geworden en waarvan nog eervolle melding zal worden

gemaakt.
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was , door den wachtmeester Zweers , daarin bijgestaan door

den korporaal Dendal , afgenomen en op het 3de stuk be

vestigd moest worden ; hetgeen werd uitgevoerd onder het

vijandelijk schrootvuur, met eene groote bedaardheid en on

verschrokkenheid , terwijl verscheidene kogels op het stuk

aansloegen.

Zoodra uit het bedoeld stuk het vuur kon worden voort

gezet , werd het andere stuk van het gebroken affuit ge

nomen en met den voorwagen naar de stallen van den

prins van Oranje overgebragt , van waar het nog dienzelf

den dag in het bivouac buiten de stad werd opgelegd.

Intusschen werd het vuur uit beide stukken met kracht

voortgezet , toen tegen de barrikade , de hoekhuizen en

de rue de Namur.

De majoor van den generalen staf Nepveu , 1) die het

voornemen had , met behulp van de infanterie zich te trach

ten meester te maken van de barrikade en de rue de Namur,

gelastte , tegen den middag van den 23'"° , den 1"e° lui

tenant Voet het vuur uitsluitend te rigten tegen de hoek

huizen van de straat ; ten einde het vuur der opstandelin

gen tot zwijgen te brengen.

Aan dien last werd ook voldaan en ook het doel bereikt,

daar werkelijk het vijandelijk vuur geheel ophield.

Inmiddels was het affuit van het stuk , dat de wacht

meester Zweers thans kommandeerde, ook gebroken ; het

geen oorzaak was dat , nadat het eenigzins was voorzien

geworden , ook die vuurmond moest worden achteruit ge-

bragt. 2)

1) Omtrent hetgeen de majoor Nepveu dienzelfden dag, tot ver-

meestering van het hotel de Bellevue en de place Royale , heeft vet-

rigt, zie men bladz. 247.

2) De oorzaak van het breken der affuitbalk werd toegeschreven
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De majoor Nepveu , een geweer in de hand , had ,

zoodra men het vijandelijk vuur was meester geworden ,

het eerst de barrikade beklommen , hij werd gevolgd door

den Zd'° luitenant Creygthon 1) van het instructie-batail-

lon , - dat gekommandeerd werd door den majoor van Bronck-

horst, - mede een geweer in de hand, en door de infanterie ;

vermeesterde de barrikade en achtervolgens alle huizen van

de ruedeNamur die van opstandelingen werden gezuiverd.

De Belgen kwamen intusschen met de beide stukken

geschut , waarmede zij in den morgen op de boulevard de

Waterloo waren verschenen , telkens weder opdagen.

Nadat het vuur uit het eene overgeblevene stuk der

sectie van den l'l°n luitenant Voet, den vijand genood

zaakt had met zijn geschut terug te trekken , werden de

lansiers gelast daarop eene charge te doen.

Aangevoerd door den ritmeester J. B. M. Eschweiler

en de 2de luitenants jhr. C. H. F. van Capellen , jhr.

M. A. de Bellefroid en E. H. E. graaf van Bylandt,

rukten de lansiers voorwaarts tegen de stukken , waaruit

het vuur , toen zij op korten afstand genaderd waren , los-

brandde. Onder een aanhoudend en hevig geweervuur ,

uit de zeer digt bij die stukken zich bevindende huizen

langs de boulevard , waardoor eenige lansiers gedood en

verscheidene gewond werden , veroverde men een der beide

aan den sterken schok welke het affuit kreeg, telkens als het stuk

werd afgeschoten, daar die afluiten op de straatsteenen stonden. Op

last van den kolonel List werden dan ook de straatsteenen opgenomen ,

ilii.-'ir waar de stukkeu in vaste stellingen werden geplaatst , waartoe

bij ieder stuk pikhouwelen werden uitgedeeld.

1) De 2de luitenant Creygthon is voor zijne verrigtingen te Brussel

benoemd tot ridder der millitaire Willemsorde, 4de klasse. Later is

hij overgeplaatst bij het leger in Oost-Indië en nis luitenant-kolonel

gepensionneerd geworden.

18
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stukken , eenen 3 K eu noodzaakte de opstandelingen ,

die zich daarbij nog bevonden , het mede te voeren ; waarna

het eerst bij de Leuvensche poort en daarna in het bivouac

buiten de stad werd gebragt. 1)

Tegen den avond werd het vuur , zooals overal, gestaakt,

en dien nacht bivouacqueerde de l"e luitenant Voet met

zijne manschappen op de boulevard.

Kort na het aanbreken van den dag, denSé"ai, werden

de vijandelijkheden hervat ; doch , tot het behoud der stel

ling bij de ruedeNamur, de diensten van de artillerie niet

meer vereischt wordende , ontving de l"e luitenant Voet

bevel, zich met den vuurmond te plaatsen buiten het Park ,

ter regter zijde van het paleis des konings , tnsschen dit

paleis en dat van den prins van Oranje , het vuur rigtende

op den muur van het hooge terras , naast het café de l'A-

mitié , in de rue Boyale , waarachter de opstandelingen

gedekt stonden en het moorddadig geweervuur onderhielden ,

dat daags te voren in de sectie van den 2de° luitenant

Sodenkamp zulke groote verwoestingen had gebragt.

In die stelling werd het stuk , tot vernieling van den

bedoelden muur , den geheelen dag gebruikt ; eerst tegen

den avond werd zij verlaten en de manschappen bragten

dien nacht door in de stallen naast het paleis van den

prins van Oranje.

1) De ritmeester Eschweiler en de 2de luitenants de Bellefroid en

van Bylandt zijn daarop met de militaire willemsorde, 4de klasse, be

giftigd geworden.

De 2de luitenant van Capellen is in het jaar 1843 , onder de regering

van koning Willem II, tot ridder van die orde benoemd geworden.

Voor zijne verrigtingen bij diezelfde gelegenheid is , bij besluit van

den 3do' Februarij 1832 n°. 112, ook tot ridder der militaire willems-

orde, 4de klasse, benoemd, de trompetter van het regiment lansien

n°. 10, J. B. M. Brevé.
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Den volgenden dag , den 25"'° , werd het stuk weder ge

plaatst in batterij , in dezelfde stelling van den vorigen

dag ; doch het is gedurende dien dag onderscheidene malen

opgesteld geworden, in de laan van het Park tegen over

de straat Montagne-du-Parc , vurende tegen de hoekhuizen

van die straat en de rue Royale , waaruit door de opstan

delingen een hevig geweervuur werd onderhouden , op de

troepen in het Park.

Daar in den loop van dezen dag het vuur aan beide

zijden eenen korten tijd werd gestaakt, tengevolge van de

gevoerd wordende onderhandelingen , maakte de 1"e luite

nant Voet dien ten nutte , om het lijk van den gesneu

velden majoor Krahmer de Bichin , dat in het paleis des

konings lag , op te sporen.

Door dien officier werd het lijk gevonden en begraven

in het midden van dien tuin , in eene soort van grot ; zoo-

dat door de goede zorgen van den l"e° luitenant Voet ,

aan de overblijfsels van den verdienstelijken krijgsman nog

de laatste eer is kunnen worden bewezen.

Des avonds werd de l''• luitenant Voet gelast, naar

het bivouac terug te keeren , alwaar de sectiën van de

batterij vereenigd en de geleden verliezen hersteld werden.

Sectie van den 2den luitenant Donny. Van deze

sectie was op den eersten dag de houwitzer gevoegd ge

weest bij de sectie van den 2de° luitenant Gallois.

De luitenant Donny met het andere stuk der sectie ,

een kanon & 6 ffi , is eerst in den vroegen morgen van

den 23"e° bij het kerkhof van St.-Josse-ten-Noode , links

van de sectie van den l"e° luitenant van Heeckeren , in

stelling geplaatst geweest. Na eenige schoten op de stad

gedaan te hebben , is die officier met den kapitein Kops ,

nadat de l'le luitenant Voet met zijne sectie Brussel reeds
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was binnengerukt , de stad door de Leuvensche poort bin

nengetrokken , toen het bedoeld kanon ?i 6 ffi is opgesteld

geworden, vóór de rue de Louvaiu , de rue du Nord ter

regter- en de rue Ducale ter linker zijde hebbende.

Eerst tegen den avond keerde de 2de luitenant Donny

naar het bivouac terug; de korporaal Gillet, de kanonnier

2de klasse Hunn en l paard waren van dat stuk dien

dag gewond geworden.'

Den volgenden dag, den 24"1°1 des morgens ten 7 uur,

rukte de 2de luitenant Donny met den houwitzer zijner

sectie, die den vorigen dag bij de sectie van den 2de° lui

tenant Gallois was gevoegd geweest , uit het bivouac de

stad weder binnen , en werd door den kolonel List in stel

ling geplaatst in het Park bij het hek , midden voor het

paleis des konings, ter regter zijde en meer voorwaarts van

het stuk , dat , zooals hiervoren vermeld is , onder bevel

van den l"e° luitenant Voet dien dag in batterij werd

gesteld , het vuur rigtende op de beide huizen , l'hötel de

Bellevue en café de l'Amitié.

Hij bleef daar den geheelen dag werkzaam en keerde

eerst toen het donker werd naar het bivouac terug.

De wachtmeester Verrips was dien dag gewond en ver

vangen geworden door den wachtmeester Zweers , die den

vorigen dag , zooals reeds vermeld is , onder den 1'"°

luitenant Voet het bevel had gevoerd, over de twee stuk

ken waarvan de affuiten waren gebroken , zich thans in

het bivouac bevond en op last van den kapitein Kops

onder de bevelen van den 2den luitenant Donny werd

gesteld.

Deze wachtmeester , die zich reeds onder het oog van

den llle° luitenant Voet den vorigen dag met onderschei

ding had gedragen , bewees ook den 24"le° vele diensten.
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Toen de munitie van het stuk , waarbij hij zich thans be

vond , verschoten was , bragt hij , te paard gezeten , onder

een zeer hevig vijandelijk vuur, telkens nieuwen voorraad

aan , die gehaald moest worden uit de stallen bij het paleis

van den prins van Oranje ; waardoot de 2de luitenant Donny

in staat werd gesteld, een krachtig vuur tegen de opstan

delingen te onderhouden.

Behalve de wachtmeester Verrips , waren 4 paarden en

daaronder dat van den luitenant Donny , gewond geworden ;

terwijl l paard dien dag gesneuveld was.

Den 25"e° des morgens ten 8 uur , werd de 2de luite

nant Donny gelast met zijne sectie de stad weder binnen

te rukken en zich te stellen onder de bevelen van den

kolonel Klerck , kommandant der afdeeling grenadiers.

Een der beide stukken liet die officier bij de Leuvensche

poort achter , en het andere werd daarop in batterij ge

steld in de rue Ducale , regt tegenover de straat , genaamd

Montagne-du-Parc. Eerst des avonds ten 9 uur keerde

•hij naar het bivouac terug, en had slechts eenige schoten

dien dag op de opstandelingen behoeven te doen.

De sectie is vervolgens in het bivouac gebleven , tot

dat de bevelen tot den terugtogt zijn uitgevoerd geworden.

De verrigtingen van de onderscheidene sectiën der bat

terijen rijdende artillerie binnen Brussel thans hebbende

doen kennen , voegt het in herinnering te brengen de

namen van die officieren van het wapen der artillerie , wier

werkkring van meer algemeenen aard zijn geweest en waar

van in de vorige bladzijden slechts weinig is kunnen

worden medegedeeld.

Onder dezen behoort in de eerste plaats te worden gemeld ,

de hoofdofficier die , gedurende de dagen dat het leger
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binnen Brussel was , het bevel over de artillerie aldaar

heeft gevoerd , die met zijnen bekenden rusteloozen ijver

en beproefden moed , de plaatsing van het geschut regel

de en de werking daarvan bestuurde.

Ongetwijfeld had de tegenwoordigheid van den , bij het

korps zoo hoog geschatten kolonel List , die geen gevaar

ontzag, de gunstigste uitwerking op alle officieren en man

schappen , wier ijver door hem werd aangewakkerd.

Eeeds op den eersten dag, den 23"e°, werd zijn adju

dant , de l"e luitenant van Rijneveld , 1) in zijne nabij

heid , door eenen geweerkogel aan het achterhoofd gewond ,

welke officier desniettegenstaande gedurende die dagen zijnen

chef ter zijde bleef.

Onder de bevelen van den kommandant der artillerie ,

hadden ook de kommandanten der batterijen eene zeer werk

zame betrekking — die natuurlijk van eenen bijzonderen

aard was, daar de sectiën steeds op zich zelve zijn werk

zaam geweest.

Om die reden is in de vorige bladzijden slechts

zeer weinig in bijzonderheden kunnen worden mede

gedeeld , omtrent het aandeel dat de kapiteins Dinaux ,

van Coehoorn en Kops persoonlijk hebben gehad , in de

leiding der afzonderlijk handelende gedeelten hunner bat

terijen , die voor het grootste gedeelte onder hunne bevelen

bleven gesteld.

Het leger had gedurende de vier dagen dat het binnen

Brussel doorbragt , zware verliezen geleden , hoewel die

1) Hij overleed als kolonel en chef van het wapen der artillerie in

Oost-Indië , met verlof hier te lande zijnde , te Nijmegen den 29ll«'

November 1851.

Men zie over hem den Militaire Spectator. IV. u°. 6 , bladz. SJG7.
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veel minder waren dan die welke de opstandelingen had

den ondergaan. 1)

"Van de officieren waren er 5 gesneuveld of tengevolge

van bekomen wonden overleden , 32 waren er gekwetst

geworden en 7 waren gevangen gemaakt of vermist.

Van de onderofficieren en manschappen waren 103

gesneuveld, 596 gekwetst en 158 gevangen gemaakt of

vermist; terwijl 26 paarden gedood, 31 gewond en 6

vermist zouden zijn geworden. 2)

Onder deze getallen werden van de rijdende artillerie

geteld :

aan gesneuvelden , de majoor Krahmer de Bichin ;

aan gekwetsten , de l'le luitenant-adjndant van Rij-

neveld , en voorts :

1) Men vindt vermeld, dat o volgens humie eigene opgaven" de

opstandelingen 450 man aan gesneuvelden en 1350 man aan gebles-

seerden, enz. zouden hebben verloren.

2) Volgens de Staats-Couranten van den 29sten September en 6de»

October 1830.

De gesneuvelde officieren waren: de kapiteins Perot van de grena

diers, Wimmer van de 11dc-, de litó luitenants Berkhof van de 9de-

ende Ravallet van de 10de afdeeling infanterie en de majoor Krahmer

de Bichin van de rijdende artillerie. Ouder de gewonde officieren telde

men: deuluiteuant-generaal, baron de Constant Rebecque , den generaal-

majoor Schuurman, den luitenant-kolonel Ardeschvau de !)''" - en den

majoor Drttlinger van de 5de afdeeling infanterie , de majoors Gantois

van de lansiers en de Thierry van de dragonders n°. 4 , en voorts :

10 officieren van de nfdeeling grenadiers,

2 n n het 2de bataillon jagers ,

11 " " de afdeelingen infanterie ,

2 t » . de kavallerie,

1 a //de rijdende artillerie.

Volgens die couranten zijn van de rijdende artillerie gewoud 35

onderofficieren en manschappen. Slechts 33 namen zijn ons bekend

geworden.
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van de batterij n°, l , de kanonniers l'le klasse Govy ,

Wijgerganx , Finck , Moreeuw en A. Christiaans ; en de

kanonniers 2de klasse Gelsema , P. Christiaans en Hess.

van de batterij n°. 2 , de wachtmeester Gerardts ,

den 4deo October 1830 in het hospitaal te Antwerpen

overleden ; de korporaals Bossong en van Zweeden , de

laatstgemelde den 4den October 1830 in het hospitaal te

Antwerpen overleden ; de kannonniers 1"e klasse Huls

man , Menez , Willigendaal , den 26"'° September in het

hospitaal te Antwerpen overleden , van Breukelen , van

Diest ; de kanonniers 2de klasse Gnüdiger , D. Muller ,

Z. Muller , l'Empereur , J. J. Bruggmann , Gutherson ,

ten Have , die tengevolge der bekomen wonde op het slag

veld overleden is en dus eigenlijk kan gerekend worden

te zij n gesneuveld, enSchafner, den 1 5den November 1830

aan de gevolgen zijner wonde te Delft overleden.

fan de batterij n°. 3 , de wachtmeesters Petersen en

Verrips ; de korporaal Gillet ; de kanonniers 1"° klasse

Scherrer en Kiecht , welke laatste den 29"e° September

1830 te Mechelen is overleden ; de kanonniers 2de klasse

Fnrrer , Staub , Hunn en Christiaans.

Aan vermisten : de kanonnier Verhegge , die behoorde

tot de sectie van den 2den luitenant van Gorkum , van de

batterij n°. 1.

Van de drie batterijen zijn ook vele paarden of gedood

of gewond. Het hiervoren opgegeven getal van 66 paarden,

welke bij het geheele leger of gedood of gewond of vermist

zouden zijn, schijnt te gering te zijn. Volgens ontvangen

mededeelingen zouden den 23"cl' September 43, den 24'len

l'l, den 25"en 7 en den 26"en 7 , te zamen 68 paarden,

bij de rijdende artillerie verloren zijn ; daarbij niet gere

kend de gedoode of gewonde paarden van den majoor
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Krahmer , den kapitein van Cóehoorn , den l"e° luitenant

Meijer en de Zde luitenants Donny en Gallois.

Het gedrag der artillerie gedurende die dagen was uit

muntend geweest — de moed en volharding , waarmede

allen gestreden hadden , en de onverschrokkenheid , welke

daarbij door alle officieren was aan den dag gelegd , waren

„ boven allen lof verheven." 1)

Tot erkenning van de door hen bewezen diensten werden

dan ook, voor zooveel de rijdende artillerie betreft, bij

besluit van den 16de° November 1830 n°. 59 , 2) door den

koning benoemd:

tot ridder der militaire willemsorde , 3de klasse , de ko

lonel kommandant der artillerie "te velde F. C. List ;

tot ridder der orde van den nederlaudschen leeuw , de

kapitein J. P. baron Girard de Mielet van Coehoorn , kom

mandant der batterij n°. 2 ; eii

tot ridders van de militaire willemsorde, 4de klasse, de

!"• luitenants C. H. Meijer , geplaatst bij het hoofdkwar

tier , en J. C. van Bijneveld , adjudant van den kolonel

Lis't ; voorts :

van de batterij n°. l , de kapitein T. E. Dinaux , de

l"le luitenants T. G. T. "V. baron de Constant Eebecque,

F. G. graaf van Limburg Stirum ; de 2de luitenant M.

T. Elout ; de wachtmeesters J. J. Scheffer en C. J. Du-

tarte ; de korporaals P. F. Frikhover , F. Knuppel , H. R.

1) Rapport van den kommandant der artillerie te velde, van den

26"te° September 1830.

2) De kapitein kommandant van de batterij veldartillerie n°. 5J.

J. F. van Nieuwkuijk en de 1'1' luitenant Y. C. W. von Dassel van

dezelfde batterij, werden bij dat besluit ook benoemd tot ridders der

militaire Willemsorde , 4de klasse.
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Aufterheide., G. J. Olthof, J. Heeres en C. Ardonne ;

de kanonnier l"e klasse M. J. Govy.

Fan de batterij n°. 2, de l"e luitenants J. J. Prinsen ,

jhr. D. Tindal , M. G. van Raden ; de 211' luitenant "W.

A. Sodenkamp ; de wachtmeesters C. Baart , F. Leenaards ,

M. van der EIst en J. F. de Cuper; de korporaal A.

Wijnants ; de kanonniers l"e klasse G. Kassée , G. J.

Demoulin , A. Hulsman en F. Valk.

fan de batterij n°. 3 , de kapitein J. Kops ; de !'1•

luitenants F. F. J. H. baron van Heeckeren van de Cloese ,

C. W. Voet; de 2de luitenant A. F. Donny; de wacht

meesters J. Petersen , A. Verrips , A. Visser , J. B. Goeds-

deel ; de korporaals E. Dendal , D. J. Gillet , J. Bello ;

de kanonnier 1"e klasse L. Meijer ; de kannonnier 2de klasse

F. J. G. Furrer.

Voorts zijn wegens hunne verrigtingen binnen Brussel

later nog benoemd tot ridders van dezelfde orde :

Van de batterij n°. 2 , de opperwachtmeester J. L.

Smulders , bij besluit van den 20"en November 1830 n°.

76 , en de kannonnier l"e klasse P. J. l'Empereur, bij

besluit van den 3de° Februari} 1832 n°. 112.

Onder die onderofficieren en manschappen , welke met

het ridderkruis der militaire willemsorde , 4de klasse zijn

begiftigd geworden , en ook onder hen , die dit eerbewijs

niet zijn ten deel gevallen , zijn er , behalve die waarvan

reeds in vorige bladzijden melding is gemaakt, eenigen

geweest die eene groote onverschrokkenheid hadden be

toond ; waaromtrent met zekerheid de volgende bijzonder

heden nog kunnen worden medegedeeld. .

fan de batterij n°, l onderscheidde zich door zijne

onverschrokkenheid de kanonnier 2de klasse Hess , die ,



283

bij hetzelfde stuk , waarbij den reeds vroeger vermelden

kanonnier 1"e klasse Christiaans was ingedeeld, de dienst

van n°, l verrigtte, tijdens dat stuk in het Park was op

gesteld. Niettegenstaande het gevaar waaraan hij was

blootgesteld , weigerde hij zijne stelling te verlaten , zelfs

niet gedurende de oogenblikken dat zijne tegenwoordigheid

niet werd vereischt , hoezeer hem zulks herhaaldelijk werd

aanbevolen.

Door een schampschot in de regter zijde , den 26"*', ge

wond zijnde , riep hij met zijn zwitserschen tongval den

vijand toe : „ Wenn Sie es nicht besser könne wie dass ,

da mussen Sie es nur lassen !" Kort daarna verbeterde de

vijand dan ook de rigting van zijn schot en trof hem zoo

danig in den regter arm , dat hij van het slagveld moest

worden verwijderd.

F"an de batterij n°. 2 werd , bij de sectie van den

2d"1 luitenant Sodenkamp , toen deze in de gevaarlijke

stelling in de rue Royale , den 23'""° , stond , de wacht

meester Gerardts aan het hoofd zwaar gewond. De wond

met eenen doek bedekkende . plaatste hij zich weder bij

zijn stuk ; doch was spoedig genoodzaakt het slagveld te

verlaten. Op last van den kolonel List, werd hij naar

het hospitaal te "Vilvorden en den 26"en naar Antwerpen

overgebragt , alwaar hij den 4)dai October is overleden.

De korporaal Bossong , van die batterij , werd reeds bij

den aanval op de Schaerbeeksche poort door twee kogels

in den linker bil en het regter been zwaar gewond. Krui

pende van de pijn , riep hij den kapitein van Coe-

hoorn herhaalde malen , en had de tegenwoordigheid van

geest , hem de pijpjestasch toe te reiken , op het oogen-

blik dat het stuk , waarbij hij behoorde , voorwaarts werd

gebragt.
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De kanonnier l"° klasse van Breukelen , door een schot

aan den regter onderarm gewond , weigerde zijn paard over

te geven en zijn stuk te verlaten , om zich te kunnen

laten verbinden.

De kanonnier l"e klasse l'Empereur kreeg den 23ile°

voor de Schaerbeeksche poort eenen kogel , door den koperen

keelband-ketting , in de kin, kort daarop op de boulevard

werd hij door eenen tweeden kogel gewond, en eindelijk

toen hij eenen derden kogel in den regter arm ontving,

tengevolge waarvan hij dien arm verloren heeft, was hij

genoodzaakt zich van zijn stuk , dat hij niet had willen

verlaten , te verwijderen.

fan de batterij n°. 3 onderscheidden zich van de sectie

van den 1"cI' luitenant Voet , de wachtmeester Petersen ,

die den 23"e° door eenen blikkendoos-kogel aan de bin

nenzijde van de regter hand gewond , zijn stuk geen oogen-

blik verlaten heeft , en de kanonnier 2de klasse Furrer,

die door eeuen blikkendoos-kogel door de regter zijde

der onderbuik werd gewond, zijn stuk niet verliet en op

den voorwagen liggende , steeds de bewegingen daarvan

bleef volgen.

Beiden zijn eerst des avonds in het bivouac op de bou

levard bij de Namensche poort verbonden geworden.

Ook de kanonnier l"e klasse Kiecht , die zeer spoedig na

het binnentrekken in Brussel zwaar was gewond , tengevolge

waarvan hij den 29"te° September overleed , deed zich op

merken door zijne onverschrokkenheid. Op den grond

liggende , riep hij zijne krijgsmakkers , op het oogenblik

dat de sectie voortrukte, toe, zich dapper te gedragen en

vooral door een blikkendoos-vuur zich op den vijand te

wreken.

Hoewel niet gewond geworden , hebben de wachtmeester
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Zweers en de kanonnier l'to klasse Meijer zich den 24"°°

bij het stuk , onder bevel van den 2den luitenant Donny

geplaatst , bijzonder onderscheiden.

Toen de infanterie , welke in het paleis des konings

was gelegerd , geen vooraad van munitie meer had en

het teeken gaf dat zij niet meer in staat was het vuur

te onderhouden, boden zij beiden zich vrijwillig aan, tot

het overbrengen van zakken met infanterie-patronen naar

het bedoeld paleis. De vergunning daartoe van den lui

tenant Donny ontvangen hebbende , gaven zij bewij

zen van grooten moed en onverschrokkenheid , door de

wijze op welke zij , onder een hevig vijandelijk geweer

vuur , de zich vrijwillig opgelegde gevaarvolle taak ver

vulden. 1)

De wachtmeester Goedsdeel , van het l'lc stuk van de

sectie van den l"en luitenant van Heeckeren , gaf een schoon

voorbeeld van groote trouw. Brusselaar van geboorte

zijnde , kreeg hij in den nacht van den 22/i3i|on Septem

ber een bezoek zijner ouders , die hem dringend verzoch-

1 ) De schrijver heeft eenen aangenamen pligt vervuld , door te ver

melden eenige bijzonderheden omtrent de diensten , welke gedurende

den 23'le° en 24'le11 September , door den wachtmeester Zweers , thans

i.'.1" luitenant magazijnmeester te Delft , binnen Brussel zijn bewezen

geworden.

Hij is daartoe in staat gesteld door de getuigenissen van de offi

cieren, onder wiens bevelen geplaatst de wachtmeester Zweers zich

vooral heeft doen opmerken.

Hoewel aan hem de onderscheiding niet is te beurt gevallen, tot

ridder der militaire willemsorde , t*' klasse te zyn bevorderd gewor

den , zoo als zij , wier namen met den zijnen in vorige bladzijden zijn

vermeld , zoo geven hem evenwel de vleijende getuigenissen , die den

schrijver in staat stelden de waarheid hulde te doen , regt , dat ook

zijne verrigtingen , als wachtmeester der rijdende artillerie, by het

regiment in eervolle herinnering bewaard blijven.
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ten zijne batterij te verlaten , hem voordeelige voorslagen

deden , ja zelfs den officiersrang toezegden , indien hij hen

wilde volgen ; doch deze brave krijgsman bleef onwankel

baar in zijne trouw ; terwijl hij aan den kommandant der

sectie , waartoe hij behoorde , vroeg , steeds in zijne na

bijheid te mogen blijven , opdat hij niet meer in derge

lijke verleiding zou kunnen geraken.

Zooals hiervoren reeds is opgemerkt , waren de bevelen

tot den terugtogt uit Brussel , reeds den 26"e° des avonds

gegeven en den volgenden dag , des morgens ten 3 uur ,

werden die dan ook met de meeste orde uitgevoerd.

De batterij n°. l volgde met de midden-hoofdkolonne.

De sectie van den 2de° luitenant Elout werd ingedeeld

bij de voorhoede , en die van den l"e° luitenant de Con

stant llebecque bij de achterhoede , welke bestond nit

een bataillon van de 10de afdeeling infanterie — majoor

Voet , en eene kompagnie van het 3dc bataillon grenadiers

(flankeurs) , welke achterhoede , eerst nadat alle troepen

Brussel verlaten hadden , zonder in het minst verontrust

te worden , de kolonne volgde.

Te Dieghem werden de sectiën van de batterij vereenigd ,

en de geheele batterij marcheerde daarop naar St Geertruid-

Mechelen, bleef daar tot den 29"en September, behalve de

sectie van den 2de° luitenant van Gorkum, welke naar de

voorposten te Dieghem werd gedetacheerd.

Zij trok voorts dien dag naar Contich , alwaar de ge

melde sectie zich weder bij de batterij voegde , en den

volgenden , den l"e° October , de citadel van Antwerpen

binnen ; tot het herstellen der geleden verliezen.

Den 4de° October verliet zij weder de citadel en mar

cheerde toen naar Brasschact.
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De batterij n°. 2 was mede met de midde.n-hoofdko-

lonne teruggetrokken tot Dieghem en verder , nog dien

zelfden dag , den 27"e° September , naar St. Geertruid-

Mechelen , den 29"e° naar Contich en vervolgens tot achter

Antwerpen.

De batterij n°. 8 was met de linker-hoofdkolonne ge

volgd, en marcheerde naar Savetem en van daar naar

Waerloos.

De sectie van den l'"°1 luitenant van Heeckeren werd

te Mechelen achtergelaten en voegde zich eerst den 30"en

September weder bij de batterij te Waerloos.

Over Maersel , kwam de batterij den 4de° October binnen

de citadel te Antwerpen, tot herstelling van de geledene

schaden en marcheerde vervolgens naar Merxem , alwaar zij

den 6de° in kantonnement kwam.

De batterij n°. 4 was het leger naar Brussel niet ge

volgd. Zij was den 15de° September, uit Breda, op de

citadel te Antwerpen aangekomen en bleef daar tot den

l"e° October , bijna alle dagen eene halve batterij of eene

sectie binnen de stad detacherende.

Zij marcheerde vervolgens den l"e° October naar Contich ,

den 4lden naar Brasschaet; alwaar zij bleef tot den 13de°,

toen zij naar Eeckeren oprukte.

Het hoofdkwartier was den 28'len September nog te

Dieghem, en werd den 30êleD van die maand te Antwerpen

gevestigd. In eerstgemelde plaats werd , bij order van dien

dag , het leger op nieuw ingedeeld in twee brigades in

fanterie ; de eerste , onder bevel van den generaal-majoor

de Favauge , bestaande uit de drie bataillons der afdeeling

grenadiers, 2de bataillon 9de -, drie bataillons der 10da -

en 2de bataillon der llde afdeeling infanterie; de tweede,
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onder bevel van den kolonel de Failly, bestaande uit het

2de bataillon jagers , het instructie-bataillon en het 2d' en

3de bataillon der 5de afdeeling infanterie — beide brigaden

onder het bevel van den hertog van Saxen-Weimar ; de

artillerie stond onder bevel van den kolonel List , en de

kavallerie , bestaande uit de afdeelingen kurassiers n°. 3

en 9 , en regimenten dragonders n°. 4 en lansiers n°. 10,

onder bevel van den generaal-majoor Post.

Het opperbevel over het mobile leger behield

Z. K. H. prins Frederik, en tot fungerend chef van

den staf werd aangesteld de majoor bij den generalen staf

Nepven.

Den 7ie° October werd het leger op nieuw zamenge-

steld , aldus :

DIVISIE INFANTERIE — generaal-majoor hertog van Saxen-

Weimar, hoofdkwartier Antwerpen.

l"e brigade — hertog van Saxen-Weimar , 3 bataillons

grenadiers, het 2d' bataillon jagers, het instructie-bataillon,

het 2de bataillon der 11"'- en het 3do bataillon der 5de af

deeling infanterie.

2de brigade — kolonel Keuther, hoofdkwartier te Ant

werpen; 3 bataillons der l'" - en 3 bataillons der 15

afdeeling infanterie.

3de brigade — generaal-majoor deFavauge, hoofdkwar

tier te Mechelen ; 3 bataillons der 7de - , 3 bataillons der

9de - en het 3de bataillon der 13d' afdeeling infanterie.

DIVISIE KA.VALLERIE — luitenant-generaal Trip (van

Zoutland), hoofdkwartier te Antwerpen.

l'w brigade — generaal-majoor Post, hoofdkwartier te

Antwerpen , afdeelingen kurassiers n°. 3 en 9 en het re

giment lansiers n°. 10.

2de brigade — generaal-majoor Boreel , hoofdkwartier
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te Waerloos , regimenten ligte dragonders n*. 4 eu hussaren

n°. 6 en 8.

DIVISIE ARTILLERIE — kolonel List , hoofdkwartier te

Antwerpen ; batterijen rijdende artillerie n°. l te Brasschaet ,

n°. 2 te Eeckeren , n°. 3 te Merxem en n°. 4 te Brasschaet ;

batterijen veldartillerie (4de bataillon) n°. 5d, en (l"e batail-

IOD) n°. 6'. l)

Het kommando over de .infanterie van het leger was

opgedragen aan den luitenant-generaal Cort-Heyligers , die

zich met een gedeelte van zijne troepen, den 2de° October,

met het leger onder prins Frederik vereenigd had , en die

thans zijn hoofdkwartier te Mechelen vestigde.

Kort daarna vertrok prins Frederik naar 's Gravenhagc en

droeg toen het opperbevel over het leger op aan den luitenant-

generaal Chassé, die het den 18"e° October aanvaardde.

Den volgenden dag , den 1 9den , waren de batterijen

1) Do batterij veldartillerie n°. 5d is dezelfde als die , waarvan

hiervoren reeds is melding gemaakt.

De batterij veldartillerie n°. 6', van het !st° bataillon, werd

gekommandeerd door den kapitein F. A. Meyl, en daarbij waren

geplaatst de 1 •'° luitenants O. L. graaf van Limburg Stirum die in

de maand October nog vervangen werd door den 1ll°n luitenant W.

J. Camp, J. C. Wagner en de 2de luitenants J. Vertholen en R. F.

de Bruijn.

Deze batterij n°. 6' , die aan de krijgsverrigtingen , gedurende de

maand October 1830 bij Antwerpen, vooral een zeer werkzaam deel

heeft genomen , en waarvan het personeel veel geleden had , is in de

maand November 1830 ontbonden. Het materieel der batterij is

overgeven aan de 2do kompagnie van hetzelfde bataillon, gekomman

deerd door den kapitein C. E. van de Wall , en het personeel daarvan

is tot Februari) 1831 in bezetting te Breda gebleven, om mede te

werken tot het bewapenen der vesting, dat toen door de rijdende

artillerie werd verrigt. (Zie bladz. 190).

In Februarij 1 831 kreeg de kompagnie van den kapitein Meyl weder

hetzelfde materieel terug, en heeft dat vervolgens blijven bedienen.

19



aldus geplaatst. N", l te Cappellen , n°; 2 te Eecke-

ren en Wilmursdonk , n°. 3 en 4 te Merxem n°. 5J 1)

te Duffel eu voor Lier en n°. 6a te Waelhem (l sectie)

en te Antwerpen (3 sectiën).

Omtrent de gevechten , die gedurende den tijd dat het

nederlandsche leger in en bij Antwerpen gelegerd was ,

nog zijn voorgevallen bij Waelhem , Lier , Duffel , Bor-

gerhout , Berchem , enz. , van den 22ele° tot den 25"e°

October , zou men hier ter plaatse , voor zooveel de rij

dende artillerie betreft , 2) nog bij kunnen voegen :

dat de batterijen n°. 2 en 3 deel hebben genomen aan den

togt , welke onder bevel van den hertog van Saxen-Weimar

naar Lier is gedaan , en dat de sectie van den l"en luitenant

Tindal der batterij n°. 2 , op eenigen afstand van de stad

Lier, haar vuur met goed gevolg tegen de opstandelingen

opende, en die van den l"e° luitenant Prinsen, begeleid door

infanterie en een peleton kavallerie , de stad Lier omtrok

1) De batterij veldartillerio n° 5d (4de bataillon) bestond toen

niet meer. Eene kompaguie van het 1"° baiaillon veldartillerie , ge-

kommandeerd door den kapitein J. van der Beek , had te Antwerpen

het materieel daarvan overgenomen , en hel personeel was naar Noord-

Brabant teruggekeerd.

Bij de batterij , daarna n°. 5* genaamd , waren toen geplaatst de

!st• luitenants van Overstraten en W. J. Posters eu de 2de luite

nants Werner en N. F. Pesters.

2) Het was ten gevolge van de verrigtingen gedurende die en

vorige dagen, dat bij de veldartillerie, bij besluit van den 1 Gden No

vember 1830 u°. 59, zijn benoemd tot ridders der militaire willems-

orde, 4de klasse, de kapiteins F. A. Mcyl en J. van der Beek; de !'1•

luitenants O. L. graaf van Limburg Stirum, J. C. Wagner, J. P. C.

van Overstraten; de 2de luitenants J. Vertholen, L. E. Werner, R.

F. de Bruyn en jhr. N. F. P. Pesters vanCattenbroek; de sergeanten

J. Clephas , C. van Heel , J. Stoot , H. L. Frans , M. Hartens ; de

korporaals H. Klamper en W. van Ess ; en de kanonniers C. Volken ,

L. D. Otterloo , W. van Venrooy , H. Wichterich en A. Postulart.
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en ten oosten daarvan in batterij werd gesteld ; terwijl de

batterij n°. 3 tot de reserve behoorde;

dat van de eerste halve batterij n°. 4 — 1"e luitenant

van der Oudermeulen , den 24"e° October een stuk in bat

terij werd gesteld op den weg naar Deurne en een ander

op dien naar Wommeleghem , op welken dag onderscheidene

gevechten plaats hadden , bij een van welke de kolonel der

infanterie Reuther sneuvelde.

Ten gevolge van de uitbreiding van den opstand , die

ook te Antwerpen uitbrak, was die stad den 19den Octo

ber verklaard te zijn in staat van beleg. De prins van

Oranje verliet ze den 26"e° en den volgenden dag trokken

de nederlandsche troepen binnen de citadel , waarna de

stad gebombardeerd werd.

De luitenant-generaal Cort-Heyligers intusschen naar

's Gravenhage vertrokken zijnde , was het opperbevel over

het leger, den 24"e° October, tijdelijk aan den hertog van

Saxen-Weimar en den 26"e° daaraanvolgende , ten gevolge

Zijner -Majesteits bevelen , aan den luitenant-generaal van

Geen opgedragen , die daarop met een gedeelte van het

leger naar Noord-Brabant terugtrok. Hij vestigde het hoofd

kwartier , den 28"e° October , te Ginneke en den 3de°

November te Breda.

Zooals dit ook heeft plaats gehad met alle andere

korpsen van het leger , waren in de laatste dagen der maand

October bij het korps rijdende artillerie de Zuid- en Noord-

Nederlanders gescheiden geworden. 1)

1) De scheiding der Zuid- en Noord-Nederlanders was opgedragen

aan de luitenaat-generaals Trip (van Zoutland) en Van Geen , die

daartoe den 21ol°n October te Antwerpen reeds waren aangekomen.
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Dientengevolge waren :

ond. off. korp. mansch. miliciens.

bij de batt. n°. 1. 3 „ 29 8

„ „ „ „2. 12 28 „

„ „ „ „ 'ó. 33 15 3

„ „ „ „ 4. 3 4 16 10

„ „ komp. te Breda. 7 10 64 104

Totaal 17 19 152 125

het paspoort aangeboden ; doch daarvan verbonden zich

14 onderofficieren, 6 korporaals en 58 manschappen, „om

volgens eed en pligt onvoorwaardelijk alle diensten te

verrigten , waartoe zij als krijgslieden geroepen konden

worden ; daaronder uitdrukkelijk begrepen het vechten tegen

allen , tegen welken zij namens den koning ten strijde zouden

worden gevoerd;" zoodat het paspoort slechts werd uitge

reikt aan 3 onderofficieren , 13 korporaals , 94 manschap

pen en 125 miliciens. 1)

Het was eene voor hen vleijende getuigenis , die de kom-

mandant der artillerie te velde , de kolonel List , kon geven ,

over het gehouden gedrag door die onderofficieren en man

schappen, die tot de batterijen te velde behoorden en thans

1) Berigt van den kolonel kommandant der artillerie te velde, van

den l'"°' November 1830 n°. 4G8 , aan den directeur-generaal van

oorlog.

Uit dat berigt blijkt nog dat, van:

ond. off. korp. mansch. nul .

de 3 bataillons veldartillerie 2 1 27 1

de 2 kompagniën werklieden »» 7 •

het bataillon artillerie transporttrein 58 5 64

het 6do bataillon artillerie nationale militie » n 2 7

Totaal 7 9 4Ï 72~

Zuid-Nederlanders van geboorte waren; waarvan 4 onderofficieren,

4 korporaals en 13 manschappen in nederlaudsche dienst zijn gebleven.
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het korps , waarbij zij geplaatst waren geweest , verlieten.

Zij keerden als eerlijke krijgslieden naar het land hun

ner geboorte , velen zelfs met weêrzin , terug , en lieten bij

het korps eene schoone herinnering achter , aan de trouw

en den ijver, waarmede zij hunnen koning tot de laatste

oogenblikken vóór hun vertrek hadden blijven dienen.

De kapitein De Le Court , sedert den 7den November

1843 , geplaatst aan het hoofd van het regiment rijdende

artillerie , is steeds in nederlandsche dienst gebleven , en

de 2d° luitenant Donny, bevens de paardenartsen Mallu en

Verheiden , allen Zuid-Nederlanders van geboorte , hebben

van het aanbod , om uit hunne dienstbetrekking eervol

ontslagen te worden , ook toen geen gebruik gemaakt.

Nadat het leger in Noord-Brabant was binnengerukt ,

werden de batterijen rijdende artillerie aldus geplaatst :

de batterij n°. l , te Vianen ; zij bleef daar tot den

24"e° November, en werd toen te Geertruidenberg geplaatst.

Op het onverwachtst daartoe de order ontvangende , ver

liet zij die vesting den 30'"°' daaraanvolgende en mar

cheerde naar Oosterhout , welke plaats zij den 8"e° Decem

ber verliet , werd vervolgens gekantonneerd in de omstre

ken van Breda; eene halve batterij — kapitein Dinaux

te Ginneke , en de andere — l "° luitenant Huguenin te

Teteringen.

Uit die plaatsen trok de batterij naar Oirschot en kwam

den 8'le° Januarij 1831 in het kantonnement aldaar aan.

de batterij n°. 2 te 's Gravenhage , alwaar zij bleef tot

in de maand April 1831 , en vertrok , nadat de kanons

door houwitzers waren vervangen geworden , toen naar

St.-Michiels-Gestel.

de batterijen n°. 3 en 4* steeds ingedeeld bij het leger
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te velde ; de eerstgemelde te lloozendaal , Rijsbergen en

Prinsenhage , in welke plaatsen zij in kantonnement bleef

tot den 19den Januarij 1831, toen zij naar Boxtel vertrok ;

en laatstgemelde te Ginneke , Ulvenhout , daarna te Hijs-

bergen en later te Prinsenhage en den 5de° Januarij 1831

te Tilburg.

Hoewel er tot den 5den Januarij 1831 , toen het leger

te velde op nieuw werd ingedeeld , weinig belangrijks

voorviel, hebben evenwel de batterijen n°. 3 en 4 nog deel

genomen aan eeuige krijgsverrigtingen, welke in de laatste

dagen van de maand November 1830 zijn voorgevallen.

De batterij n°. 3 nam deel aan den togt naar Esschen ,

welke den 20"e° November plaats had , en geschiedde

omdat de Belgen uit die plaats tot Roozendaal , dat door

ons leger niet bezet was , strooptogten hadden gedaan.

Onder het bevel van den luitenant-generaal van Geen

werden daartoe bestemd twee kolonnen.

De eerste , gekommandeerd door den luitenant-generaal

van Geen zelf, bestond uit twee bataillons van de afdeeling

grenadiers sterk 794 man, 300 man vrijwilligers van het

veldbataillon haagsche schutterij , het 1"e bataillon der 7de

afdeeling infanterie sterk 560 man, drie eskadrons van de

afdeeling kurassiers n°. 9 sterk 241 man, te zamen 1895

hoofden , benevens drie sectiën van de batterij rijdende

artillerie n°. 3 ; en de tweede , gekommandeerd door den

generaal-majoor Post, bestond uit de jagers sterk 36 2 man,

het 2de bataillon der 7de afdeeling infanterie sterk 570

man , het 3de bataillon der 5de afdeeling infanterie sterk

649 man, 3 eskadrons van het regiment lansiers sterk 370

man , te zamen 1951 hoofden , benevens eene sectie van

de batterij rijdende artillerie n°. 3 — kapitein Kops.
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Met het doel om beide kolonneu zondags den 21'"°l

des morgens ten 9 uur te Esschen te doen aankomen ,

vertrok de eerste kolonne uit Etten en de tweede uit

Groot-Zundert.

Roozendaal en Nispen door de Belgen verlaten zijnde ,

trok men door tot het dorp Esschen , alwaar de vijand

aangetroffen en door de 2de kolonne verslagen werd. Des

avonds keerden de beide kolonnen terug ; het 1"e bataillon

der 7de afdeeling infanterie bleef dien nacht tot bezetting

te N~ispen achter , terwijl Roozendaal daarop bezet werd

door dat bataillon , één detachement van 50 dragonders

en de sectie van den 1"e° luitenant van Heeckeren , die

later vervangen werd door de sectie van den l'"°1 luitenant

Voet , beiden van de batterij n°. 3.

De batterij n°. 3 bleef overigens tot Januarij 1831 te

Prinsenhage en omstreken , en werd toen te Boxtel gekan-

tonneerd.

De batterij n°. 4 nam deel aan den togt van de mobile

kolonne , onder bevel van den hertog van Saxen-Weimar naar

Maastricht , ten einde troepen en levensmiddelen naar die

vesting over te brengen.

Die kolonne was zamengesteld uit 6 bataillons infanterie

sterk 2800 man , 5 eskadrons kavallerie sterk 430 man ,.

en de batterij rijdende artillerie n°. 4 sterk 120 man T

in het geheel sterk 3350 hoofden.

Toen zij oprukte werd aan de troepen de volgende dag-

order van den hertog van Saxen-Weimar bekend gemaakt :

„ Soldaten l Wij marcheren voorwaarts den vijand te

gemoet ! Onze taak is van belang voor het vaderland. Geen

pligtverzuim zal ongestraft blijven. Gij hebt gezien dat

de koning dappere daden beloond heeft. — Soldaten ! ik

vertrouw op uwen moed !'r
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Zij kwam den 20""n te Valkensweerd aan , en vertrok

van daar , aldus ingedeeld :

De voorhoede , het lig'e marschbataillon , bestaande uit

een eskadron hussaren , jagers en kolonialen ;

het l"" marschbataillon, bestaande uit het 2dt en &*

bataillon der 13ds-, en het Zd' bataillon der 5d' afdeeling

infanterie , l peleton kurassiers , de batterij rijdende artil

lerie n°. 4 , en het regiment kurassiers n°. 9 ;

het 2de marschbataillon , bestaande uit kavallerie te voet ,

artillerie nationale militie en wagens met levensmiddelen.

Eene sectie der batterij n°. 4 — l'le luitenant Lyklama

:\ Nyeholt, ging met een bataillon infanterie en de kuras

siers daarop naar Exel ; terwijl het overige gedeelte der

kolonne naar Hechtel oprukte , in welk dorp de belgische

vlag van den toren werd genomen.

Over Hechtel , Helchteren , Houthalen , Winterslag rukte

zij door Lonaken , Smeermaes naar Maastricht en kwam

den 21"e°., ten l01/2 uur des avonds, aldaar aan.

Ten gevolge van eenen, voor 10 dagen, gesloten wapen

stilstand , kon het voornemen van den hertog van Saxen-

Weimar , om eenen togt naar Venlo te doen , niet worden

ten uitvoer gebragt.

De kolonne vertrok den 24"°n November weder uit

Maastricht over Maseyk, Neewsteren naar Achel, alwaar

zij den 26"en aankwam en ontbonden werd.

De batterij n°. 4 kwam nog des avonds van dien dag

te Eindhoven , en over Woensel , Best , Oirschot en Ois-

terwijk marcherende, den 2de0 December te Tilburg in het

kantonnement terug.

In die plaats bleef zij tot den 6den Januarij 1831, toen

zij op nieuw werd ingedeeld bij eene mobile kolonne,

welke weder bestemd was naar Maastricht.
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Den 7de1' Januarij vertrok zij met het 2"u en 3d' bataillon

der 13de afdeeling infanterie en de jagers uit Tilburg over

Moergestel , Oirschot , Best naar Eindhoven. Daar werd

de regter halve batterij , onder de bevelen van den l'le"

luitenant van der Oudermeulen , naar Valkensweerd gezon

den , alwaar reeds eenige troepen waren aangekomen ; ter

wijl de linker halve batterij , onder de bevelen van den

kapitein Bentinck , met de reserve te Eindhoven bleef. Van

de eerste halve batterij werd den 8"en Februarij de sectie van

den l 'um luitenant Lyklama naar Stratum gedetacheerd, en

eerst den 12den Maart daaraanvolgende , vereenigden zich

de twee halve batterijen qp de heide bij Aalst en trokken

daarop naar Stratum, behalve de sectie van den l"e° luite

nant Wicherlinck , welke te Valkensweerd werd geplaatst.

Ten gevolge van de zamenstelling, welke den 5den Januarij

1831 aan het leger te velde 1) is gegeven geworden,

werden de batterijen rijdende artillerie op de volgende

wijze ingedeeld :

de batterij n°, l sterk 124 hoofden, bij de 2de brigade

infanterie — kolonel Sprenger te Oirschot ;

1) Dat leger was op dien dag sterk :

de voorhoede 1 84 1 man inf. , 206 man kar. en 62 man art.

t'le brigade infanterie 2605 » * —• // a a 125 » o

2*1 * n 1678 " n — » » a 124 a r

brigade kavallerie — » » 604 f * t 62 t »

reserve-infanterie 2091 » t — n » » 163 n »

» kavallerie —• // » 530 // // // — » //

Totaal 8215 // // 1340 // » » 536 // //

De artillerie bij de reserve-infanterie was van de batterij veldartillerie

n°. 5* — kapitein van der Beek. Al de overige was rijdende artillerie.

De batterij n°. 2 bleef tot April 1831 te 's Gravenhage en was dus

niet bij het leger te velde ingedeeld.

Die indeeling was bepaald bij dagorder van den 5den Januarij 1S1U

n°. 30.
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de batterij n°. 3 sterk 125 hoofden, bij de I"° brigade

infanterie — kolonel de Favange te Boxtel;

de batterij n°. 4 sterk 124 hoofden; de regier halve

batterij — l"c luitenant van der Oudermeulen , bij de

voorhoede — generaal-majoor Boreel ; de linker halve bat

terij — kapitein Bentinck , bij de brigade kavallerie —

kolonel de Posson, beiden te Tilburg.

Tot den 25'"°1 Maart 1831 bleef de luitenant-generaal

van Geen aan het hoofd van het leger geplaatst. Op dien

dag aanvaardde prins Frederik der Nederlanden weder het

opperbevel , en maakte bij dagorder aan het leger bekend ,

dat het, door onderscheidene koj.psen vrijwilligers, schut

terijen , enz. aanzienlijk versterkt , volgens de bij besluit

van den koning van den 22iten Maart 1831 n°. 19 bepaalde

zamenstelling , zou bestaan uit:l) drie divisiën infanterie,

elke divisie verdeeld in twee brigaden ; eene divisie kaval

lerie , verdeeld in twee brigaden ; eene divisie artillerie ,

de ingedeelde batterijen daarbij gerekend , sterk de vier

batterijen rijdende artillerie n°. l, 2, 3 en 4, en vier

batterijen veldartillerie n°. 5' , 6o , 7' en 8'. 2)

Het hoofdkwartier bleef te Breda gevestigd.

1) Op den 25"«i Maart 1831 was het leger sterk:

!st° divisie infanterie 10,199 hoofden.

2de o o 9,423 -

3de // » - 7,809 ••

divisie kavallerie 2,517 »

n artillerie met de reserve-parken 1,568 °•

de marechaussées, werklieden en mineurs te zamen 448 a

Totaal 31,964 *•

2) Bij de reserve-divisie is later ingedeeld de batterij veldartillerie

n°. 9' a 6 ffi, gekommandeerd door den kapitein Singendonck.

Hoewel onder het getal der batterijen veldartillerie ook is vermeld

de batterij n°. 7' a 12 «?, zij hierbij evenwel opgemerkt , dat zij eerst

den lSllr° Junjj bij het leger te velde aankwam.
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Koning Willem I , vergezeld van zijne zonen en klein

zonen, had den 23"e° en 25"ten Julij op de vlakten bij

Reijen en Eindhoven over de troepen eene groote wapen

schouwing gehouden.

Hij was toen getuige geweest van de geestdrift , welke

de nederlandsche troepen bezielden , toen het oogénblik d&ir

was , dat tot het erlangen van billijke en regtmatige voor

waarden , tot scheiding tusschen de noordelijke en zuide

lijke gewesten , door de kracht der wapenen een einde zou

worden gemaakt aan de onredelijke eischen der Belgen.

De prins van Oranje , bij besluit van den 29"e° Julij

1831 n°. 8, tot opperbevelhebber van het leger aangesteld

zijnde , aanvaardde dat bevel , en gaf daarvan kennis , bij

dagorder van den 1'te° Augustus , waarbij tevens aan het

leger werd bekend gemaakt , dat het den volgenden dag

België zou binnenrukken.

In bijlage n°. 7 is de indeeling en sterkte van het

leger te velde op den 1"e° Augustus 1831 medegedeeld:

daaruit blijkt , dat het leger , waartoe ook behoorde de

(reserve-) divisie, welke gekommandeerd werd door den

luitenant-generaal Cort-Heyligers , toen , behalve de sta

ven , 35,898 officieren , onderofficieren en manschappen en

6,570 paarden sterk was; waaronder 20 officieren, 620

onderofficieren en manschappen en 877 paarden van het

korps rijdende artillerie.

De batterijen rijdende artillerie, welke aan den veldtogt

die thans zou aanvangen deel hebben genomen, zijn dezelfde als

die, waarvan in de vorige bladzijden reeds melding is gemaakt.

Allen , behalve .de batterij n°. 2 , welke 8 houwitzers tl

15 dm. had, waren voorzien van 6 kanons & 6 fè en 2

houwitzers & 15 dm. : voor zooveel het materieel betreft,

dat op den 30"e° Julij 1831 bij die batterijen voorhan

den was , zijn de opgaven te- vinden in bijlage n°. 8.
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Het personeel der officieren l ) was , sedert dat zij Breda

hadden verlaten , weinig veranderd.

De lrto luitenant van Limburg Stirum van -de batterij

n°. l had, wegens eene verwonding door een val van het

paard, den 17de» October 1830 het leger verlaten en was

den 19dim vervangen door den l"e° luitenant G. F. S. Hu-

guenin : hij kwam evenwel gedurende den Tiendaagschen

veldtogt weder bij de batterij , in de plaats van den l'le°

luitenant de Constant Rebecque die toen adjudant werd van

den majoor Ramaer. In de plaats van den 2de° luitenant

Donny van de batterij n°. 3 , den 25"e° Februarij 1831 op zijn

verzoek uit de dienst eervol ontslagen zijnde , was gesteld

de 2de luitenant J. Woortman Spandaw ; terwijl den 10den

Augustus bij elke batterij nog een vijfde officier werd

geplaatst , om het bevel te voeren over de linie-kaissons

en de reserve-voertuigen , als :

bij de batterij n°, l , de 2de luitenant jhr. F. Wttewaal

van Stoetwegen ;

bij de batterij n°. 2 , de 2de luitenant J. W. Winter

Momma ;

bij de batterij n°. 3 , de 2de luitenant L. Ruys van

Leeuwen ;

bij de batterij n°. 4, de 2de luitenant A. F. M. d'Hamecourt.

Deze officieren vertrokken den 2dM' Augustus uit Amers

foort en kwamen den 9de° daaraanvolgende over Breda ,

Eindhoven , Gheel , Diest te Hasselt aan ; alwaar zij van

den kommandant der artillerie te velde de bevelen ontvin

gen zich bij hunne batterijen te voegen.

Behalve uit die rijdende batterijen , bestond de artillerie

te velde nog uit de batterijen n°. 5', 6', 7', 8', 9', allen

van het 1"e bataillon veldartillerie ; te zamen sterk 25

1) Zie black. 232.
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officieren, 816 onderofficieren en manschappen, en 771

paarden. 1)

Het opperbevel over de artillerie te velde was opgedragen

aan den generaal-majoor Hendrik Rudolf Trip , en met het

kommando over die artillerie was belast de kolonel Frederik

Carel List , nadat deze den 3"e° Augustus het bevel over

de reserve-artillerie had overgegeven aan den majoor der

artillerie Steenberghe , aan wien dat bevel bleef opgedragen

1) Omdat in de volgende bladzijden van die batterijen ook mel

ding zal worden gemaakt, laten wij hier volgen de namen der offi

cieren , welke daarbij toen geplaatst waren.

de batterij n°. 5o (3de kompagnie) a 6 ffi , gekommandeerd door

den kapitein J. van der Beek ; daarbij waren geplaatst de l'le luite

nants J. P. C. van Overstraten , jhr. W. J. de Pesters ; de 2de luite

nants L. E. Werner, jhr. L. J. Tindal ter vervanging van jhr. N. F.

P. Pesters van Cattenbroeck die overleden was , en later als vijfde

officier de 2do luitenant K. C. Koek.

de batterij n°. 6° (4de kompagnie) a G ffi, gekommandeerd door

den kapitein A. F. Meyl; daarbij waren geplaatst de !'1• luitenants

W. J. Camp, J. C. Wagner; de 2de luitenants J. Vertholen en R.

F. de Bruyn, en later als vijfde officier de 2de luitenant L. J. S.

von Motz.

de batterij n°. 7' (5de kompagnie) a 12 ffi, gekommandeerd door

den kapitein J. Altink; waartoe behoorden de l'lc luitenants J. C.

Paravicini di Capelli en J. J. A. van der Linden de Hartogh ; de 2do

luitenants A. J. J. Dijckmeester , O. M. Kuyk , en later als vijfde

officier de 2dt1 luitenant T. A. F. Delprat.

de batterij n°. 8' (2de kompagnie) a 6 ffi , gekommandeerd door

den kapitein K. E. van de Wall ; onder wiens bevelen daarbij dien

den de 1"o luitenants G. Frantzen, A. C. W. L. J. F. Kellner;

de 2de luitenants V. M. T baron Bentinck tot Nijenhuis , C. L. von

Phaffenrath von Sonnenfels, en later als vijfde officier de 2de luite

nant W. E. Brand.

de batterij n°. 9' (l'le kompagnie) a 6 ffi, gekommandeerd door

den kapitein jhr. C. D. P. Singendonck ; daarbij waren geplaatst de

lllo luitenants E. L. baron Rengers en G. J. Kuytenbrouwer ; de 2do

luitenants jhr. T. H. Snoeck , J. J. E. Paravicini di Capelli , en later

als vijfde officier de 2Jo luitenant C. W. F. baron van Lijnden.
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tot den Hd"' Augustus, toen de luitenant- kolonel der rij

dende artillerie Petrus Rutgardus Falter bij het leger

kwam en het bevel over de reserve-artillerie op zich nam.

Voor zooveel de rijdende artillerie betrof, was van dat

korps ook nog bij het leger , als bevelhebber der artillerie

bij de 2de divisie-infanterie , geplaatst de majoor Pieter

Anthonie Ramaer.

Hoewel het geene betrekking heeft tot de krijgsverrig-

tingen welke in de volgende bladzijden zullen worden

medegedeeld , is het echter hier de plaats melding te maken

van twee wachtmeesters van het korps , die , tot het geven

van instructie aan de stukkenrijders enz. , bij de artillerie

in Staats-Vlaanderen zijn gedetacheerd geweest en aan de

krijgsverrigtingen die daar zijn voorgevallen , hebben deel

genomen.

Het zijn de wachtmeesters Jacobus Valk 1) en Gerrit

Zweers. 2)

Zij zijn beiden den 2den Julij 1831 uit Amersfoort

vertrokken ; de eerstgemelde naar Jiet 4de distrikt , de

laatstgemelde naar het 5de distrikt , en zijn , Valk den

28"e° Julij 1833 en Zweers in October 1834, beiden met

de vleijendste getuigenissen over de voorbeeldige wijze , op

welke zij gedurende hun verblijf in Staats-Vlaanderen

hunne pligten hadden vervuld , bij het korps terugge

komen. l

Tot belooning voor zijn gehouden gedrag was Valk

den 2den November 1831 reeds benoemd tot ridder der

militaire willemsorde , 4d° klasse ; terwijl Zweers den 3do»

1 ) Valk was niet dezelfde persoon als die , welke vermeld is op

bladz. 282.

2) Zweers is dezelfde wachtmeester, waarvan reeds op bladz.

271, 272, 276 cu 285 eervolle melding is gemaakt.
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Januarij 1839 tot 2j° luitenant bij het bataillon artillerie-

trein en later tot magazijnmeester der artillerie te Delft

werd aangesteld.

Tlendaagsche veldtogt.

* - 12 Augustus 1831.

Tot de eerste maatregelen die genomen werden , nadat

de prins van Oranje het opperbevel over het leger had

aanvaard , behoorde de zamenstelling van de reserve-artil

lerie en kavallerie.

Volgens de daartoe gegeven bevelen , door den chef van

den generalen staf bij het hoofdkwartier , de luitenant-

generaal baron de Constant Rebecque , werden de batte

rijen lijdende artillerie n°. 1,2 en 8 en de batterij veld-

artillerie & 1 2 ffi n°. 7' , met een bataillon der 2de afdeeling

van de zuid-hollandsche schutterij , gelast zich te Alphen

te vereenigen met de brigade zware kavallerie , welke troe

pen , onder de bevelen van den generaal-majoor Post , die

reserve zou uitmaken.

De regter halve batterij rijdende artillerie n°. 4 , welke

bij de brigade zware kavallerie was ingedeeld , werd daarop

met twee eskadrons lansiers voorloopig ter beschikking

gesteld van den bevelhebber der 1"e divisie infanterie , en

kwam den 2den Augustus te Baerle-Nassau bij de divisie

aan; terwijl de linker halve batterij , onder bevel van den

kapitein Bentinck , bij de brigade ligtc kavallerie ge

plaatst bleef.

Den 2den Augustus stelde het geheele leger zich in be

weging , en nog des avonds van dien dag was het aldus

geplaatst :

de l"e divisie infanterie te Baerle-Nassau, het reserve-

park te Ulvenhout ;
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de 24" divisie infanterie te Poppel , het reserve-park te

de 3de divisie infanterie te Bergeijk , het reserve-park

te .Struin m :

de (reserve-) divisie — Cort-Heyligers te Stratum en

Valkensweerd ;

de brigade ligte kavallerie te Eersel , de reserve te Alphen ;

en het groot reserve-park te Kaamsdonk.

Om de krijgsverrigtingen van de rijdende artillerie ge

durende den Tiendaagschen veldtogt eenigzins in verband

te kunnen beschouwen met de krijgsverrigtingen van het

geheele leger , is het noodig het plart van den veldtogt

te kennen.

Plan van den veldtogt.

De belgische krijgsmagt bestond , op het oogenblik dat

het nederlandsche leger België inrukte , uit vier legers ,

als : het leger van Vlaanderen , van Luxemburg , van de

Maas en van de Schelde.

Het leger van de Maas , dat werd geschat 9,000 man

infanterie, 800 man kavallerie, volgens anderen 10 ;\

12,000 man sterk te zijn geweest, en 24 stukken geschut

met zich te voeren , werd gekommandeerd door den generaal

Daine en was geplaatst in de landstreek, zich uitstrekkende

van Luik tot Venlo , van welke stelling het hoofdkwartier

te Hasselt was geplaatst.

Het leger van de Schelde, dat geschat werd 13,000,

volgens anderen 20,000 man , waaronder 3,000 van de

burgerwacht, sterk te zijn en dat beschikken kon over

12 stukken geschut, werd aangevoerd door den generaal

de Tiecken de Terhove. De voorhoede , onder bevel van
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den generaal Niellon, stond voor Merxplas in de provincie

Antwerpen , en bezette voorts Turnhout en Gheel ; het

overige gedeelte bezette de landstreek tusschcn Antwerpen ,

Mechelen en Leuven , van welke stelling het hoofdkwartier

te Mechelen was.

Het doel hetwelk men zich van dien veldtogt voorstelde,

was , om tusschen de legers van de Maas en de Schelde

in te dringen , die legers , daardoor van elkander gescheiden

hebbende , afzonderlijk aan te tasten en daarna op de

hoofdstad Brussel voort te rukken. Om dat doel te bereiken

was het noodig , zoodra mogelijk , meester te worden van

de stad Diest , gelegen op den straatweg tusschcn Hasselt

en Leuven.

De operatielijn , langs welke het nederlandsche leger

België moest binnentrekken , was dus gelegen van Breda

(alwaar het hoofdkwartier van het leger was) tot Diest.

Langs die operatielijn rukte dan ook het nederlandsche

leger , in drie kolonnen , België binnen.

Daarenboven trok de (reserve-) divisie — Cort-Heyligers

regt tegenover het leger van de Maas op Hasselt voort ,

terwijl eene afdeeling , onder bevel van den luitenant-kolo-

nel Veeren , uit Breda naar Groot-Zundert , eene andere ,

onder bevel van den kolonel d'Ablaing van Giessenburg ,

uit Roozendaal naar de zijde van Calmpthout , en eene

derde , onder bevel van den majoor Bosson , uit Bergen-op-

Zoom naar de zijde van Capelle zou oprukken , om den

vijand ook van die kanten te verontrusten.

De eerste kolonne — l"e divisie infanterie stelde zich

in beweging ter regterzijde van de operatielijn , en trok

van de Chaamsche heide over Baerle-Nassau , Merxplas ,

Vosselaer naar Turnhout en voorts , de operatielijn vol

20
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gende, over Gasterlé en Gheel naar Diest (7de° Augustus),

welke plaats door de tweede kolonne verlaten werd.

De tweede kolonne — 2de divisie infanterie stelde

zich in beweging in de rigting der operatielijn , en trok

uit het kamp van Reijen , over Poppel , Raevels , welke

dorpen op den vijand vermeesterd werden , naar Turnhout ,

waaruit de vijand ook weder verdreven werd , vervolgens

over Casterlé , Gheel naar Diest (5de° Augustus) en van

daar , nadat de eerste kolonne die plaats bezet had , over

St.-Truyen naar Hasselt (8"ea Augustus). Ten gevolge van

de behaalde overwinning op het leger van de Maas door

de derde kolonne, keerde de tweede kolonne zeer spoedig

naar St.-Truyen terug.

Door de uitvoering van deze bewegingen had men, te

Diest zijnde, zich tusschen beide belgische legers geplaatst,

de vereeniging van deze volkomen belet en , na het be

zetten van Diest door de eerste kolonne , beschikbaar

zijnde , tot het verslaan van het leger van de Maas kunnen

medewerken , hetgeen niet noodig is geweest.

De derde kolonne — 3de divisie infanterie stelde zich in

beweging ter linkerzijde van die operatielijn , en werd dus

geplaatst tegenover het belgische leger van de Maas — Daine.

Zij trok van Eindhoven over Bergeijk, Arendonck, Moll,

Beeringen , alwaar de vijand den 5den Augustus werd

teruggeslagen , tot Herck (op den straatweg van Hasselt

naar Diest) , en kwam aldaar dien zelfden dag in stelling.

Door de uitvoering van deze beweging was, ook door

deze kolonne , het leger van de Maas van het leger van

de Schelde afgescheiden.

De derde kolonne vervolgens langs Kermpt en Curange,

uit welke plaatsen de vijand verdreven werd , op Hasselt

voortrukkende en die stad doortrekkende , versloeg zij , den
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g.*» AuguStus t het leger van de Maas , op den weg

tusschen Hasselt en Tongeren.

De (reserve-) divisie— Cort-Heyligers , waarvan den l"e°

Augustus het hoofdkwartier te St.-Oedenrode gevestigd was ,

trok over Hechtel , Helchteren naar Houthalen. Uit beide

eerstgemelde dorpen werd de vijand verdreven en in het laatst-

gemelde hield hij stand (6den Augustus). Na den strijd rukte

zij op Heusden (7de° Augustus) en vervolgens over Zonhoven

op Hasselt ( l 0de° Augustus) en keerde, na dat de bevelen

daartoe waren uitgevaardigd , naar de grenzen terug.

Den 9den Augustus was alzoo het leger van de Maas

reeds verslagen ; de eerste kolonne bezette Diest , de tweede

kolonne bezette St.-Truyen ; beiden waren dus geplaatst

tegenover het leger van de Schelde.

Om dat leger te verslaan werden de volgende bewegin

gen bevolen :

de eerste kolonne zou den Hden Augustus opSt.-Joris-

Winghe , den volgenden dag op Leuven trekken , ter

regter zijde die stad omtrekken en, door het bezetten van

den straatweg van Leuven op Mechelen , den terugtogt

van het vijandelijk leger op Mechelen afsnijden;

de tweede kolonne zou den 10de° Augustus op Tirle-

mont (Thienen) , den volgenden dag ter linkerzijde van

Leuven die stad omtrekken , zich eerst in eene stelling

op den straatweg van Leuven naar Namen plaatsen en

vervolgens (12den Augustus), den straatweg van Leuven

naar Tervueren bij Leefdael doorsnijdende , tot op den straat

weg van Leuven naar Brussel vportrukken en verder

langs dien weg op Leuven marcheren.

Door de uitvoering van deze bewegingen sneed dus de

tweede kolonne den terugtogt van het belgische leger van
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de Schelde , langs de wegen van Leuven naar Tervuereu

en Brussel af.

De derde kolonne zou den 10de» Augustus van Hasselt

op St.-Truyen , den volgenden dag op Tirlemont (Thienen) en

vervolgens langs Cumptich , Roosbeek , Bautersem , Lovenjoul

en Corbeek-Loo tot op de hoogten vóór Leuven oprukken.

Door het nederlandsche leger al deze bewegingen uitge

voerd zijnde , was het leger van de Schelde binnen de

stad Leuven geheel ingesloten , toen den 12de° Augustus

des namiddags ten 4 uur de kapitulatie gesloten werd ;

waarbij was bepaald dat de stad Leuven den volgenden

dag , des middags ten 12 uur , door de nederlandsche

troepen zou worden bezet.

Den 13dM Augustus bragt de eerste brigade der 3"«

divisie infanterie binnen- en de overige nederlandsche

troepen in den korten omtrek van de stad Leuven door.

De terugmarsch naar de grenzen werd den volgenden dag,

nadat een fransch leger onder den maarschalk Gérard 1)

België was binnengerukt , ten gevolge van een door den

1) Hot leger, waarover de maarschalk Gérard het opperbevel

voerde en dat België binnenrukte , was aldus zamengesteld :

Vier divisiën infanterie, gekommandcerd door de luitenant-gene-

raals Barroes , Teste , Tiburce Sebastiani en Hulot ; elke divisie ver

deeld in twee brigaden ; elke brigade sterk twee regimenten ;

Eene divisie kavaUerie , gekommandeerd door den luitenaut-generaal

De Jean , verdeeld in twee brigaden ; elke brigade sterk twee regi

menten ;

Twee gedetacheerde brigaden ligte kavallerie , gekommandeerd door

den maréchal-de-camp Lawoestine en den hertog van Orleans ; elke

brigade sterk twee regimenten;

Reserve-kavallerie , gekommandeerd door den luitenant-generaal

Gérard, verdeeld in twee brigaden; elke brigade sterk twee regimen

ten kurassiers ;

Elf batterijen artillerie , en vier kompagmë* nappeurs.
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koning der Nederlanden met den koning der Franschen

gemaakte schikking , aangevangen.

Ten einde nu het aandeel , dat de rijdende artillerie in

de hiervoren medegedeelde krijgsverrigtingen van het leger

heeft gehad , te doen kennen , zullen in de volgende blad-

2ijden worden gevolgd :

1°. de bewegingen van de reserve-artillerie , waarbij ,

zooals reeds is opgemerkt , waren ingedeeld de batterijen

rijdende artillerie n°, l , 2 en 3 ;

2°. de bewegingen van de batterij rijdende artillerie

n°. l , nadat zij den 10den Augustus was ingedeeld bij de

2de divisie infanterie;

3°. de bewegingen van de batterij rijdende artillerie

n°. 3 , nadat zij den 1 2den Augustus was ingedeeld bij

de 3de divisie infanterie;

4°. de bewegingen van de batterij rijdende artillerie

u°. 4. , die in twee halve batterijen verdeeld was , als :

de regter halve batterij — 1"e luitenant van der Ouder-

meulen , die gedurende den geheelen veldtogt bij de l"r

divisie infanterie bleef ingedeeld ; en de linker halve bat

terij — kapitein Bentinck , die bij de brigade ligte kaval-

lerie was ingedeeld en den l 0de° Augustus met die brigade

ter beschikking werd gesteld vau deu bevelhebber der 2d'

divisie infanterie.

1°. De reserve-artillerie , waartoe de batterijen n°, l ,

2 en 3 behoorden , en welke den 2de° Augustus te

Alphen was aangekomen , trok den volgenden dag tot

Baevels en stelde zich op de heide , regts vau dat dorp ,

hetwelk door de 2J° divisie infanterie was bezet geworden ,

in slagorde, nadat de batterij veldartillerie & 12 ffi n°. 7*

— kapitein Altink , bij die divisie was ingedeeld.
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Des nachts werd op die heide gebivouacqueerd.

Het hoofdkwartier was toen te Turnhout geplaatst.

Van het dorp Eaevels trok de reserve , die verder- de

reserve-artillerie zal worden genoemd , den 4de° Augustus

op Casterlée en plaatste zich 'den volgenden dag , onder

bedekking der infanterie , te Veerle , bleef daar den 6don

en vertrok den 7de° naar Haelen , den 8sle° naar Kermpt ,

toen het hoofdkwartier te Curange gevestigd werd.

Den 9den Augustus trok de reserve-artillerie door Has

selt en bivouacqueerde regts en links van den straatweg

op Tongeren , vóór eerstgemelde stad , rukte den volgen

den dag , gedekt door een bataillon schutterij , voort tot

Looz en bivouacqueerde aldaar ; terwijl des avonds ten 8

uur de batterij n°. l —• kapitein Diuaux , naar Orsmael

vertrok en gevoegd werd bij de twee divisiën infanterie ,

alwaar de majoor Ramaer het bevel over de gezamenlijke

artillerie van die divisie op zich nam.

Den volgenden dag, den llde°, vereenigde zich de re

serve-artillerie te Houppertingen met de brigade zware

kavallerie en rukten van daar gezamenlijk tot Orsmael en

Gussenhoven voort , alwaar zij bivonacqeerden.

Des morgens van den volgenden dag (12de° Augustus) ,

ten 2t/2 uur , rukte de reserve-artillerie weder voorwaarts ,

door Thienen tot bij het dorp Bautersem , alwaar het bevel

werd gegeven de batterij n°. 3 — kapitein Kops vooruit

te zenden ; waarna die batterij , zoo als later zal blijken ,

heeft medegewerkt tot het verdrijven van den vijand : eerst

uit de stelling die hij achter dit dorp had ingenomen ,

nadat de W' divisie infanterie hem genoodzaakt had Bau

tersem te ontruimen , daarna uit die bij Corbeek-Loo , en

eindelijk tot het beschieten der stad Leuven.

Van Bautersem trok de reserve-artillerie naar Leuven ,
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en toen de houwitzer-batterij n°. 2 — kapitein van Coe-

hoorn op ongeveer 1200 pas van die stad genaderd was ,

werd het hevig kanonvuur uit die stad geopend , dat eenige

verwarring onder de kavallerie en infanterie bragt. Twee

houwitzers van die batterij , van de sectie van den l'"*1

luitenant Prinsen , werden daarop vóór de hoogten op den

straatweg , tegen de stad in batterij gesteld ; terwijl de

overige zes houwitzers van die batterij met de 12 ffi bat

terij veldartillerie , toen de reserve-artillerie uitmakende ,

in eene voordeel ige stelling achterwaarts en links van den

straatweg in batterij werden geplaatst ; waardoor die weg

geheel bestreken was en het doordringen van den vijand ,

wanneer hij eenen uitval uit Leuven zou hebben beproefd ,

volstrekt onmogelijk zou zijn geweest.

Onder het hevige vuur dat uit de stad was geopend ,

had de prins van Oranje , ongeveer 200 pas voorwaarts ,

eene andere stelling uitgezocht, welke den kapitein van

Coehoorn werd aangewezen , en waarin de houwitzers van

de sectie van den l'l°n luitenant Prinsen , niettegen

staande het vuur des vijands , met de grootste orde in

batterij werden gesteld.

In deze gevaarlijke stelling werd met eene lofwaardige

kalmte en juistheid het vijandelijk vuur beantwoord; terwijl

een bataillon friesche schutterij , onder bevel van den majoor

van Asbeck , bestemd tot dekking der stukken , daarna

aankwam en de vijandelijke tirailleurs , die zeer nabij ge

naderd waren , verdreef. Ongelukkigerwijze sneuvelde hier

de l"° luitenant Prinsen , aan de zijde van den kapitein

van Coehoorn , door eenen kanonskogel in de borst getrof

fen ; welke kogel ook het paard van dien verdienstelijken

officier doodde.

Hij werd in het bevel over die sectie dadelijk vervangen
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door den l"e° luitenant van Raden. 1) 7 granaat- en 6

blikkendoos-scljoten waren uit de houwitzers gelost , toen

het vuur uit de stad Leuven ophield , en de sectie naai

de batterij werd teruggebragt.

In de vleijendste bewoordingen betuigde de prins van

Oranje, in het bijzijn van zijnen staf, den kapitein van

Coehoorn zijne hooge tevredenheid , over hetgeen door de

batterij was verrigt, met last zulks ter kennis te brengen

van de onder zijne orders geplaatste officieren en man

schappen.

Ten 4 uur des middags werd de kapitulatie gesloten ,

en daarbij bepaald , dat de nederlandsche troepen den

volgenden dag, den lo3de° Augustus des middags ten 12

uur , de stad Leuven zouden bezetten.

De reserve-artillerie rukte Leuven niet binnen , maar

bleef buiten die stad , links van den straatweg , gebivouac-

queerd , tot den 1 4deD Augustus , toen de terugtogt een

aanvang nam.

Gedurende den veldtogt had de batterij n°. 2 verloren

aan gesneuvelden l officier, den l"e° luitenant Prinsen,

en l paard.

1) Deze officier, van den kapitein van Coehoorn het bevel ont

vangen hebbende zich bij hem te vervoegen , rukte met zijne sectie in

draf voorwaarts ; doch om geen geschut ounoodig bloot te stellen

werden de stukken teruggezonden.

Toen het vuur uit Leuven, zooals men onderstelde, tijdelijk ophield,

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, ia de stelling, waarin hun ltto lui

tenant (van Baden) was geplaatst geworden, het gevaar met hem te

deelen !

Schoon voorteeken , van hetgeen die officier had mogen verwachten

van zijne minderen , die hij door zijne leiding zooveel achting voor

zich had ingeboezemd !
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2°. Baüerij n°, l . Zooals hiervoren is gemeld , was deze

batterij, des avonds ten 8 uur van den 10de» Augustus,

naar Orsmael gezonden, met last zich aldaar te stellen

onder het bevel van den majoor Ramaer , bevelhebber der

gezamenlijke artillerie bij de 2"1° divisie infanterie , toen

bestaande uit de vermelde rijdende batterij , de linker

halve rijdende batterij n°. 4 en de veld-batterij n°. 5' —

kapitein van der Beek. Den volgenden dag , toen die divisie ,

die den vorigen dag bij Thienen met den vijand slaags was

geweest , eene stelling had genomen op den weg van Namen

naar Leuven , bezette de veldbatterij het dorp Nethen en

de rijdende batterij n°, l , met het reserve-park der divisie ,

bivouacqueerde tusschen Hamme en Bossut , bij de snij

ding der wegen van Hamme naar Namen en van Hamme

naar Wavre ; terwijl van die rijdende batterij twee stukken ,

gekommandeerd door den l 'len luitenant Huguenin , op den

straatweg naar Leuven in batterij werden gesteld.

Den volgenden dag, den 12den Augustus, trok de ge

zamenlijke artillerie der 2d' divisie de rivier de Dijle over ,

de veldbatterij n°. 5' bij St.-Jorisbeen en de rijdende bat

terij n°. l en de linker halve rijdende batterij n°. 4 bij

St.-Achtenrode.

Zij rukten vervolgens op Leuven voort , gingen den

straatweg van Leuven op Tervueren bij Leefdael over en

vereenigden zich eerst met de geheele divisie op eene hooge

vlakte tusschen Berthem en Meerbeek. Aan de tweede

brigade van die divisie was het bevel gegeven op te rukken

naar den weg op Brussel , Meerbeek links latende; en mar

cheerden toen langs dien weg in de rigting naar Leuven.

De batterij n°, l snelde intusschen de brigade vooruit,

om post te vatten op den JJzerenberg ; terwijl de eerste

brigade voortmarcheerde over de hoogten , de bosschen
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links latende. Beide brigaden waren ten 12 uur opgesteld

en vereenigd -op den IJzerenberg.

De batterij veldartillerie n°. 5' was bij de eerste brigade

ingedeeld.

De vijand op de vlugt gejaagd zijnde, waarna ook nog

een gedeelte zijner bagage op den weg naar Brussel ach

terhaald en door de koninklijke jagers genomen werd ,

werden zes stukken van de rijdende batterij n°. l regts

van den weg , en de twee overige stukken , onder bevel van

den l"e° luitenant Huguenin, vóór den IJzerenberg op den

straatweg in batterij gesteld , tegen de vijandelijke kaval-

lerie die uit Leuven terugtrok , en die dan ook door het

vuur van de batterij genoodzaakt werd den weg te ver

laten.

Zoo stonden dan de twee brigaden in eene stelling voor

Leuven , toen des namiddags ten 3 uur door den vijand

een sterke aanval op den linker vleugel van de divisie

werd beproefd , waarschijnlijk met het doel haar meer van

zijne terugtogtslijn te verwijderen en den afmarsch uit

Leuven van koning Leopold te dekken.

Van de koninklijke jagers en van het l"e bataillon der

18de afdeeling werden tirailleurs vooruitgezonden. De

tirailleurs aan het wijken gebragt zijnde , werd eene sectie

van de rijdende batterij n°. l , gekommandèerd door den

l "e° luitenant van Limburg Stirum , op den linkervleugel

opgesteld , en deze noodzaakte door eenige blikkendoos-

schoten de vijandelijke tirailleurs terug te trekken.

De vijand den aanval evenwel nogmaals beproevende ,

werd ook eene sectie van de halve rijdende batterij n°. 4 ,

aangevoerd door den 2de° luitenant Barnaart , voorwaarts

gebragt en ten gevolge daarvan werd de vijand weder ge

noodzaakt terug te gaan; waarna door eene charge, welke
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de hertog van Saxen-Weimar roet de dragonders deed ,

hem veel nadeel werd toegebragt.

Op het onverwachts ontwaarde men toen dat eene vijan

delijke batterij van 4 stukken gedemaskeerd werd , en juist

toen men bezig was de batterijen daar tegenover te stel

len, kwam het bevel het vuur te doen ophouden en weder

achterwaarts te trekken. Dat bevel werd onder een hevig

vijandelijk vuur , in volkomen orde , uitgevoerd en geluk

kig had men daarbij geene verliezen geleden.

De artillerie heeft daarop op den Uzerenberg gebivouac-

queerd , terwijl des middags ten 4 uur door den prins van

Oranje , betrekkelijk de overgaaf van Leuven , de kapi-

tulatie gesloten was.

De tweede divisie infanterie met de reeds vermelde

batterijen , trok des middags ten 4 uur van den volgenden

. dag door Leuven , en de ' artillerie met het park werd te

Corbeek en Lovenjoul gebivouacqueerd.

De majoor Ramaer met de batterij n°, l voegde zich den

volgenden dag weder bij de reserve-aitillerie , met welke

zij den terugtogt deden.

Gedurende den veldtogt heeft deze batterij geene ver

liezen geleden.

8°. Batterij n°. 3. Deze werd , zoo als hiervoren reeds

is opgemerkt , het dorp Bautersem genaderd zijnde , den

•12d« Augustus gelast, zich te voegen bij de 3de divisie

infanterie , die den vijand reeds uit dat dorp verdreven had.

Achter Bautersem stond de vijand thaus in eene sterke

stelling , en om hem te noodzaken ook die te verlaten , werd

door den kolonel List het bevel gegeven 2 stukken der

gemelde batterij , gekommandeerd door den l'"°' luitenant van

Heeckeren , ter linkerzijde en 2 stukken van de veldbatterij

n°. 8' , gekommandeerd door den 1"OT luitenant Kellner ,
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welke sectie later nog versterkt werd door eenen houwitzer,

onder bevel van den 2den luitenant von Phaffenrath , ter

regter zijde om het dorp te doen voortrukken , tot op

eenen kleinen afstand van den straatweg naar Leuven ; ten

einde op die wijze den vijand om te trekken en uit zijne

stelling te verdrijven.

Met goed gevolg werden die bevelen uitgevoerd , eenige

kanonschoten gelost, waarna de vijand in allerijl de vlugt

nam. 1)

Hoewel een parlementair zich bij den prins van Oranje

had aangemeld en daardoor het vuren eenigen tijd werd

gestaakt , trok die sectie , gevolgd door een eskadron lan-

siers , onder bevel van den ritmeester van Heeckeren ,

later weder voorwaarts en wel tot bij Corbeek, alwaar het

vijandelijke kanonvuur de divisie noodzaakte een oogeublik

haren marsch te staken.

De eerste sectie , gekommandeerd door den l"e° luitenant

van Heeckeren , stelde zich daarop tegen over den vijand

in batterij ; terwijl fan de veldbatterij n°. 8' , één houwit

zer en één kanon & 6 ffi , gekommandeerd door den 1"c°

luitenant Brand , links 'van den weg tegen over een bosch

werden geplaatst. Het vuur uit die stukken noodzaakte

den-vijand ook die stelling te ontruimen , en daardoor werd

aan de 3"° divisie de gelegenheid gegeven de hoogten bij

Leuven te bezetten.

Het vuur van den vijand had van de sectie , welke

eenigzins gedekt stond , niemand getroffen ; maar van het

eskadron lansiers verscheidene manschappeu gekwetst en

den officier van gezondheid Oostveen doen sneuvelen.

1) Het \vas bij deze gelegenheid, dat van het paard van den prins

van Oranje, door ecncnkauonskogel, een der voorbecnen werd afgeschoten.
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Regts van den weg naar Leuven , in de vlakte vóór

die hoogten , werd de veldbatterij n°. 8a , en regts van deze

de sectie van den l'lon luitenant van Heeckeren , kort

daarna ook de sectie van den 2'1« luitenant Spandaw, zijnde

de regter halve batterij u°. 3 , in stelling geplaatst ; ter

wijl de linker halve batterij n°. 3 , waarbij de kapitein

Kops, de 1"e luitenant Voet, en de 2"° luitenant Gallois

zich bevonden , eerst op eene hoogte links van den weg

werd opgesteld en later zich bij de andere sectiën in tweede

linie plaatste.

De prins van Oranje, langs de batterij rijdende, gelastte

daarop dat de manschappen zouden afstijgen , daar een

wapenstilstand was gesloten geworden ; maar ter naauwer-

nood hadden de kanonniers eenige rust kunnen genieten ,

of het hevig kanonvuur uit Leuven nam eenen aanvang.

De regter halve rijdende batterij n°. 3 en de veldbatterij

n°. 8' hebben daarop het vuur uit Leuven krachtdadig

beantwoord , en den vijand veel nadeel toegebragt.

De linker halve rijdende batterij n°. 3 stond in re

serve achter de afdeelingen kurassiers n°. 3 en 9.

Van de regter halve batterij werd de wachtmeester Gib-

bens, kommandant van het 3de stuk, vóórdat de kanonniers

waren opgestegen , door eenen kanonskogel , even als zijn

paard , gedood , terwijl twee voorpaarden van dat stuk door

denzelfden kogel sneuvelden ; bij welke gelegenheid de

milicien-stukkenrijder Haspels, die onder de paarden geraakte,

zich door zijne koelbloedigheid bijzonder deed opmerken.

Voorts sneuvelden bij diezelfde halve batterij de kor

poraal Harlagger en 7 paarden , en werden daarbij gekwetst

de kanonniers Saasen , Tenruigen , Hof , Hoekstra , de

voorrijder van het 4d' stuk Wanner , wiens beide handen ,

door het springen van eene granaat werden verbrijzeld ,
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Volgens eene der voorwaarden van de kapitulatie , welke

des middags ten 4 uur was gesloten geworden , zou den

13de° Augustus de stad Leuven door de nederlandsche

troepen worden bezet. Daartoe trok een gedeelte der 1"°

brigade van de 3de divisie infanterie dien dag , des middags

ten 12 uur, de stad Leuven binnen, en met haar de

veldbatterij n°. 8' , waarvan de 1"e sectie op de groote

markt vóór het stadhuis , eene andere aan het begin van

de Thienensche straat bij de poort, en de twee overige

sectiën , onder bevel van den kapitein van de Wall , op den

omgangsweg bij de poort werden in batterij gesteld.

De rijdende batterij n°. 3 en de reserve van die divisie

bleven buiten de stad , regts van den straatweg , opgesteld.

Ten gevolge van de gegeven bevelen tot het ontruimen

der stad Leuven , trok de 3de divisie met de bedoelde

batterijen den volgenden dag naar St.-Truyen , en van

daar over Hasselt , Hechtel naar Eindhoven terug.

In dezen veldtogt had de batterij n°. 3 niet meer ver

liezen geleden dan hiervoren reeds is opgegeven.

4°. Batterij n°. 4. Het is reeds vermeld dat , vóór

dat de veldtogt eenen aanvang nam , deze batterij , ver

deeld in twee halve batterijen , was ingedeeld bij de divisie

kavallerie , onder het opperbevel van den luitenant-generaal

Trip (van Zoutland) , en wel de linker halve batterij , ge-

kommandeerd door den kapitein Bentinck , bij de brigade

ligte kavallerie ; en de regter halve batterij , gekomman-

deerd door den l'len luitenant van der Oudermeulen , bij

de brigade zware kavallerie.

Eegter halve batterij n°. 4. Deze , den Zie° Augustus

voorloopig ingedeeld zijnde bij de l"e divisie infanterie ,

vertrok dien dag uit Teteringen , langs Heusenhout , Mei



319

jerschaam naar Chaaru ; alwaar zij , vereenigd met die divisie ,

op de heide door den opperbevelhebber van het leger en

prins IVederik der Nederlanden werd in oogenschouw ge

nomen. Zij marcheerde dienzelfden dag nog voorwaarts ,

bivouacqueerde te Baerle, en kwam den volgenden dag,

zonder vijand ontmoet te hebben, met de l"e divisie,

des middags ten 1 2 uur , te Vosselaer aan. Door die

beweging was de terugtogt der Belgen van Turnhout

naar Antwerpen afgesneden.

Hoewel des avonds ten 9 uur alle troepen onder de

wapenen kwamen , omdat men vermoedde dat de vijand eeneu

aanval zou doen , is er evenwel niets van dien aard voor

gevallen. Ten 4 uur des morgens van den 4de» Augustus

rukte de divisie weder voorwaarts , en kwam ten 6l/2 uur

te Turnhout , toen de halve batterij de kantonnementen te

Oud-Turnhout betrok. Zij marcheerde den 5de° met het regi

ment lansiers n°. 10 door Turnhout naar Gheel, en eerst

des avonds ten 1 1 uur van den volgenden dag naar Eynt-

hout ; in welke plaats zij ter beschikking werd gesteld

van den bevelhebber van gemeld regiment, den kolonel de

Posson. Van vóór de stad Diest , alwaar zij den 7den des

morgens ten 6 uur was aangekomen , vertrok de halve bat

terij , voorafgegaan door het l'te bataillon jagers en gedekt

door het regiment lansiers , den 8"e° over Haelen , Herck

naar Kermpt. Daar werd zij met de brigade in eene

stelling geplaatst op de hoogte van Herckenrode, en bi

vouacqueerde aldaar tot den 10de° Augustus. Des morgens

ten 2i/2 uur van dien dag trok de halve rijdende batterij

naar Diest; voor welke stad de voorhoede van de 1"e divi

sie in twee kolonnes werd verdeeld.

Bij de eerste kolonne, die bestond uit het l"° bataillon

jagers — baron van Heerdt , en een peleton lansiers ,
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was ingedeeld de eerste sectie van de halve batterij , ge-

kommandeerd door den l'len luitenant van der Ouder-

.meulen. Zij marcheerde door de stad Diest naar Beekvoort,

op den weg van Diest naar Leuven.

Bij de tweede kolonne , die bestond uit een bataillon

noord-hollandsche schutterij — majoor van Pabst Rutgers ,

en een peleton lansiers, was ingedeeld de tweede sectie van

de halve rijdende batterij , gekommandeerd door den l*M

luitenant Lyklama h Nyeholt , en deze marcheerde naar

Scherpenheuvel (Montaigu).

De eerste kolonne , des middags ten 4 uur den vijand

ziende naderen , trok over den straatweg hem te gemoet , en

met een hevig geweervuur nam het gevecht kort daarop

eerren aanvang.

De 2 stukken der sectie in batterij gesteld zijnde ,

werden uit elk stuk 2 schoten gelost. 1) De vijand terug

trekkende , trok de rijdende artillerie 600 & 800 pas voor

waarts , stelde zich weder in batterij en loste 2 schoten

met blikken doozen op den vijand, op wien vervolgens regts

flankenvuur werd gemaakt , waarna hij met overhaasting

de vlugt nam. De troepen trokken daarop naar het bi-

vouac terug, dat zij den volgenden dag den 11de° des

morgens vroeg verlieten , naar St.-Joris-Winghe voortruk-

kende , bij welke plaats de geheele divisie weder vereenigd

werd ; terwijl de voorhoede daarvan , waarbij zich de

tweede sectie van de halve batterij bevond , aan de Drie-

Haringen werd geplaatst.

In deze stelling bleef de 1"e divisie tot den volgenden

dag, toen zij des morgens ten 2i/2 uur zich in beweging

1) Van het S11° stuk brak bij die gelegenheid de disselboom , waarop

onmiddelijk de voorvragen door die van de kaisaon werd verwisseld.
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stelden, met het doel tot Leuven voort te rukken. Om 5

uur plaatste zich de halve batterij , weder vereenigd , links

van den straatweg van Diest naar Leuven , op den regter

vleugel van het in slagorde geschaarde regiment lansiers ,

in welke stelling zij een uur werkeloos moest blijven ,

wegens eenen zwaren mist die belette dat men iets kon

onderscheiden. Toen het weder ophelderde, ontwaarde men

dat eene vijandelijke kolonne naderde.

Nadat een hevig tirailleervuur was begonnen, werden

de stukken van de halve batterij , na eenige honderd pas

sen voorwaarts te zijn gebragt , in batterij gesteld ; men

trok nogmaals voorwaarts , zij werden weder in batterij

gesteld , en toen de vijand terugtrok rukte de rijdende

artillerie in draf het dorp Lubeek door.

Aan de andere zijde van het dorp , eenen hollenweg

uitkomende , ontdekte men den vijand , die met drie batail-

lons in gesloten kolonne geschaard stond. Een hevig

blikkendoos-vuur op hem gelost , bragt eene groote ver

nieling in de vijandelijke gelederen te weeg. Toen hij

week , trok de rijdende artillerie in draf vooruit , en na

dit driemaal herhaald te hebben , gelukte het haar den

vijand op de vlugt te jagen , waarna deze door eene charge

van de lansiers geheel uit elkander werd geslagen.

Steeds voorwaarts trekkende, stond de halve batterij des

ochtends ten 71/2 uur, met de lansiers, in de vlakte aan

den voet van den TJzerenberg , 2,000 tl 2,500 pas van de

stad Leuven verwijderd , in stelling tegenover twee vijan

delijke kolonnen kavallerie (kurassiers) , welke , door het

kanonvuur teruggedreven , driemaal te vergeefs beproefden

de nederlandsche troepen uit hunne stelling te verdrijven.

Nadat de voorwagens van de stukken met die van de

kaissons verwisseld waren , trok de halve batterij , gedekt

21
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door een half eskadron lansiers , langzaam den IJzerenberg

weder op , ten einde zich met de divisie te kunnen ver

eenigen.

Daarbij was de rijdende artillerie blootgesteld aan het

tirailleervuur van den vijand , die op een boekweitveld

zich had schoil gehouden. De stukken in batterij ge

steld zijnde , werd hij , ten gevolge van eenige door den

l"e° luitenant van der Oudermeulen met juistheid aange-

bragte blikkendoos-schoten , spoedig van daar verdreven.

Bij deze gelegenheid brak de affuitbalk van het 3de stuk

si 6 ft' bij de stelschroef; zoodat het aifuit weggevoerd en

door een ander van de reserve vervangen moest worden.

Toen des middags het zeer hevig kanonvuur uit Leuven

eenen aanvang nam , kreeg de l"e luitenant van der Ouder

meulen bevel , zijne stukken beneden in de vlakte , bij de

aldaar reeds opgestelde vuurmonden , in batterij te stellen.

Dit bevel werd met groote bedaardheid en in volkomen

orde uitgevoerd , niettegenstaande het vijandelijk vuur

zeer hevig en het afdalen langs den berg zeer bezwaarlijk

was. Na eenigen tijd gevuurd te hebben, sprong door

eene granaat, de voorwagen van het 2de stuk; waardoor

l korporaal en 4 kanonniers gewond , ee^ paard gedood en

een ander mede gewond werd.

Eindelijk , toen het bevel gegeven werd de batterijen te

doen terugtrekken , werd ook de halve batterij n°. 4 uit

de vlakte tegen den berg opgereden ; hetgeen door de

vermoeidheid der paarden met inspanning van alle krachten

geschiedde. Bij het opgaan van den berg raakte zelfs het

rad van eenen houwitzer in een gat, waarna hij met veel

moeite bij de halve batterij werd teruggebragt. Ook het

2d° stuk , waarvan de voorwagen gesprongen was , was in

de vlakte achtergebleven.
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Niettegenstaande de vijand , die het vuren voor een

oogenblik had gestaakt , met hernieuwde hevigheid zijne

batterijen tegen dat stuk liet werken, begaf de 1"e luite

nant van der Oudermeulen zich met eenen anderen voorwagen ,

eenige manschappen en 8 paarden onverschrokken derwaarts,

en met veel koelbloedigheid en inspanning van krachten

gelukte het dien officier, daarin bijgestaan door den moedi

gen wachtmeester Frans, het stuk bij de batterij, onder

een hevig kanonvuur , terug te brengen. Daarbij waren

1 kanonnier en 4 paarden gesneuveld en 4 kanonniers en

2 paarden gewond geworden.

De halve rijdende batterij vervoegde zich daarop bij de

reserve-artillerie en plaatste zich den volgenden dag , des

middags ten 8 uur , weder tegen over het regiment lansiers

in het bivouac.

Den 14den Augustus , nadat zij de stad Leuven was

omgetrokken, vereenigde zij zich, even als de lansiers, op

den straatweg naar Diest, des middags ten 21/2 uur met

de l"e divisie. Zij bleef daar tot den 17de° en vertrok

toen langs Veerle naar Gheel en vervolgens over Turnhout ,

Baerle , den 19de° naar Chaam en het Ginneke.

Gedurende den veldtogt waren van die halve batterij

gesneuveld de kannonier Kasteleijn, en 5 paarden gedood;

en gewond de korporaal Alteveld , de kanonniers Habra-

ken , Farla , Stahl , Deinum , Cleine en de Beer en 7

paarden.

Linker halve batterij n°. 4. Deze , geplaatst bij de

brigade ligte kavallerie , rukte met het regiment hussaren

n°. 6 , den 2de° Augustus tot Eersel voort , den volgenden

dag met het regiment dragonders n°. 4 naar Witreit , al

waar de brigade zich vereenigde en vervolgens met de 3d°

divisie infanterie de grenzen overtrok , voorts om het bosch
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van Postel , door Arendonck tot op de ïurnhoutsche heide ,

alwaar zij tusschen de regimenten hussaren en dragonders

bivouacqeerde. Zij marcheerde den 4de° over Arendonck,

Bethy naar Moll , vóór welke plaats de halve batterij in

gespannen in stelling bleef tot den volgenden dag , toen

zij over Olmen tot Oostham voortrukte. In laatstgemeld

dorp geraakte de brigade in een gevecht met de vijande

lijke tirailleurs, die evenwel spoedig met hulp van de voor

hoede van de 3de divisie infanterie werden genoodzaakt

over Quaedmechelen terug te trekken ; waarna de brigade

post vatte vóór Beverloo.

Den 6"e° bleef eene sectie van de halve batterij te

Oostham ; de andere , gekommandeerd door den l'le° luitenant

Wicherlink , vertrok des middags ten 5 uur met het re

giment hussaren naar Hechtel, tot versterking van de (re

serve) divisie onder het bevel van den luitenant-generaal

Gort-Heyligers, welke troepen den volgenden dag des mor

gens ten 3 uur die divisie weder verlieten.

Den 7den Augustus rukte de brigade ligte kavallerie

met de sectie van de halve batterij , gekommandeerd door

den kapitein Bentinck , door Beeringen , voorwaarts tot

Stevoort , alwaar zij door de vijandelijke tirailleurs werd

aangetast. Geene infanterie bij zich hebbende en het terrein

zeer doorsneden zijnde , trok zij op Herck-la-ville terug

en plaatste zich, op last van den luitenant-generaal Meijer,

vóór dat dorp op den weg naar Kermpt in eene stelling,

waarin zij bleef tot des avonds , toen het bevel werd gegeven

zich achter Herck te plaatsen en te vereenigen met de

troepen welke naar Hechtel waren gedetacheerd geweest.

Het regiment hussaren en de sectie van de halve batterij,

die den vorigen dag naar Hechtel waren gezonden , had

den den nacht op den straatweg bij dat dorp doorgebragt,
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en maakten den volgenden dag de achterhoede uit , van

de afdeeling welke onder den luitenant-generaal Cort-,Hey-

ligers reeds in den vroegen morgen de beweging op

Heusden uitvoerde ; terwijl zij , na aldaar te zijn aange

komen, het bevel ontvingen onverwijld naar Kermpt op te

rukken en zich daar weder te vereenigen met de 3d*

divisie infanterie.

Ongeveer des namiddags ten 3 uur te Kermpt aange

komen zijnde , kregen zij bevel naar Herckenrode te mar

cheren , in de rigting van Hasselt , om verkenningen te

doen en voorts zich in gemeenschap te stellen met de

meest nabij] iggende troepen.

Bij dit dorp aangekomen , vertoonden zich de vijande

lijke tirailleurs en ook kavallerie, die, hoewel sterk vurende ,

staande gehouden werden door het blikkendoos-vuur van

de rijdende artillerie.

De kolonel van Balveren , kommandant der kolonne , het

raadzaam oordeelende naar Kermpt terug te trekken , zoo

moest ook de sectie rijdende artillerie die beweging volgen,

en had daarbij het ongeluk , bij het voorbrengen van eene

der voorwagens , veroorzaakt door het moeijelijk terrein ,

een disselboom te breken. De vijand die in grooten getale

kwam opzetten , van de gelegenheid willende gebruik maken

om zich van de stukken meester te maken , werd even

wel door een aanhoudend blikkendoos-vuur bestookt , en

was eindelijk genoodzaakt van zijn voornemen af te zien ;

waartoe ook veel had bijgedragen de goede houding van

de hussaren. De troepen trokken daarna tot achter Kermpt

terug , alwaar zij zich , volgens het daartoe gegeven bevel ,

zooals dit hiervoren reeds is opgemerkt , rnet de brigade

weder vereenigden.

Bij deze ontmoeting , waarbij de kolonel van Balveren



326

door eenen sabelhouw op het hoofd gewond werd , had de

rijdende artillerie 3 paarden verloren jn l paard was

gekwetst geworden.

De kommandant der kolonne maakte met lof melding

van „ de koelbloedige en brave wijze waarop de l 'J' luite

nant Wicherlink en zijne onderhebbenden hem hadden

ondersteund." 1)

Den volgenden dag , den 8'le° Augustus , nadat de S*

divisie infanterie den vijand genoodzaakt had het dorp

Curange te verlaten , en dat deze zelfs Hasselt had ont

ruimd , vervolgde de brigade ligte kavallerie en de halve

batterij n°. 4 hem tot op den weg van Hasselt naar Ton

geren ; alwaar hij door het wel aangebragte artillerievuur

zoodanig in verwarring werd gebragt , dat de kavallerie de

charge drie herhaalde malen kon doen , waarna de vijand ,

inde grootste wanorde uit elkander geslagen, devlugtnam.

Het was bij deze gelegenheid dat 8 kanons a 6 8 en

2 korte houwitzers ti 15 dm. , en eene groote hoeveelheid

bagage en munitie 2) in onze handen viel.

De vijand hield bij Cortessem eerst weder stand ; hij

verzamelde zich daar , en door kavallerie en artillerie on

dersteund zijnde , plaatste hij zich in stelling.

De sectie van den 2den luitenant Barnaart, welke met

eenige eskadrons dragonders was vooruitgezonden , deed

door haar vuur de kavallerie van den vijand , die zich ter

regter zijde van haar vertoonde, wijken, en na nog eenige

schoten op den vijand gedaan te hebben , kreeg die officier

het bevel terug te trekken. Zij trok daarop met de kaval-

1) Kapport van den kolouel van Balveren aan den bevelhebber

der 21ic brigade kavallerie.

2) Zie bijlage n°. 9.
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lerie weder door Hasselt, en bivouacqueerde vervolgens op

de bij die stad gelegen heide.

Bij de halve battterij waren slechts 3 paarden gedood

en l paard was gewond; terwijl een rad van een der affui-

ten door eeuen kanonskogel was beschadigd geworden.

Eerst den 10de° Augustus verliet de halve batterij hare

stelling; zij trok dien dag op St.-Truyen en van daar

op Halle ; alwaar zij den volgenden dag , met de brigade

ligte kavallerie , ter beschikking werd gesteld van den be

velhebber der 2de divisie infanterie , welke divisie toen

was geplaatst in eene stelling op den weg van Namen

naar Leuven ; terwijl de rijdende artillerie en de ligte

kavallerie het dorp Bossut bezetteden. Zij trok voorts

den 12den Augustus over de rivier de Dijle te St.-Achten-

rode en rukte voorwaarts , eerst tot Leefdael , alwaar men

den straatweg van Leuven op Tervueren overtrok , en

vervolgens tot den straatweg van Leuven op Brussel ,

alwaar des morgens ten 12 uur de geheele divisie zich

vereenigde.

Op de tijding dat vijandelijke kavallerie in aantogt was ,

werd de artillerie gelast in draf voorwaarts te rukken, en

plaatste zich eerst regts, daarna links van den hollen weg,

in batterij ; terwijl de troepen , den hollen weg uitkomende ,

zich opstelden achter de kavallerie , welke regts en links

van de artillerie stond. Met de hussaren rukte daarop

eene sectie der halve batterij in draf vooruit , terwijl de

andere sectie met de dragonders volgde ; beiden werden toen

op den Uzerenberg opgesteld. De sectie van den I'le° lui

tenant Wicherlink werd daarop nog meer voorwaarts gebragt ,

tegen de vijandelijke tirailleurs, op welke eenige blikken-

doos-schoten werden gelost , en kwam daarna in batterij

tegen vijandelijke troepen , welk% men op den straatweg
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naar Mechelen ontwaarde , die uit eene batterij van zes stuk

ken , het vuur van die sectie levendig beantwoordden. Ten

gevolge van de daartoe gegeven bevelen werd het vuren

gestaakt , en de sectie trok terug naar den IJzerenberg.

Op dien dag heeft alzoo de gemelde halve rijdende bat

terij een werkzaam deel genomen aan de krijgsverrigtingen

van de 2de divisie infanterie , waarvan de bijzonderheden

ook reeds vroeger zijn medegedeeld.

Zij leed dien dag geene verliezen en bleef gebivouac-

qeerd op den IJzerenberg , in het gezigt der stad Leuven.

Den volgenden dag , den 1 3de° Augustus , toen de stad

Leuven door een gedeelte der l'" brigade van de 3de di

visie infanterie is bezet geworden , trok de halve batterij

met de 2de divisie infanterie, des namiddags ten 4 uur,

door die stad , en werd met al de artillerie en het park van

die divisie te Corbeek-Loo en te Lovenjoul gebivouacqeerd.

Bij den terugtogt naar de noord-nederlandsche grenzen,

verliet de linker halve batterij n°. 4 met de tweede divisie

infanterie het bivouac en trok den 14den Augustus, met de

regimenten dragonders n°. 4 en 5, naar Hougaerden, ver

volgens over Thienen naar Halle, alwaar zij bivouacqeer-

de , den 1 5den door St.-Truyen , Brusthem tot Ulbeck en

de volgende dagen over Stevoort , Beeringen , Courcel ,

Hechtel , Hamont , Valkensweerd , Eindhoven naar Woen-

sel , alwaar zij den 19den aankwam en gekantonneerd bleef.

Toen het hoofdkwartier den ISd1"i Augustus te Leuven

was geplaatst , was ter kennis van het leger gebragt : dat

ten gevolge van eene schikking, door den koning der Ne

derlanden met den koning der Franschen getroffen ; het

nederlandsche leger naar de grenzen van Noord-Nederland

zou terugkeeren.
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Dit was geschied bij de volgende legerorder , welke

door den prins van Oranje op dien dag was uitgevaardigd.

„ Wapenbroeders!" zoo zeide hij tot het leger, „ gij hebt

aan mijne verwachting voldaan. Ik vertrouwde op uwe

dapperheid en onwankelbaren moed. Ik waardeer de lijd

zaamheid , waarmede gij alle vermoeijenissen hebt doorge

staan en u al dat gemis hebt getroost , dat de krijgsmar-

schen in de nabijheid des vijands steeds vergezelt."

„ Groot is uwe belooning ! De zegen onzer wapenen is

volkomen ; na eenen veldtogt van naauwelijks 10 dagen

staan wij in het hart van België. Tweemaal ontmoetteden

wij den vijand. Eens bij Hasselt, toen bij Leuven, en dit

was genoeg om de twee belgische legers uit een te slaan

en in wanorde op de vlugt te jagen."

„ Gisteren en heden stonden onze voorposten op twee

uren afstand van Brussel , en geen belgisch leger is er

meer , om den intogt zijner hoofdstad te beletten."

„ De koning mijn vader heeft onze behaalde overwinning

bij Hasselt met blijdschap vernomen. Door mij betuigt

hij zijne innige tevredenheid, aan u en 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 leger van de Maas

zich onoverwinnelijk waande !"

„ AVij hebben nu onze taak volbragt. Wij hebben gedaan

wat koning en vaderland van ons eischten. Wij hebben

gezegevierd over den vijand, tegen wien wij ten strijde zij n

gegaan. Met eere keeren wij terug naar onze oude grenzen.

Een talrijk leger uit Frankrijk rukte België in , zijne

voorposten raken de onzen. Wij keeren terug, ten gevolge

eener schikking, die onze souverein heeft gemaakt met den

koning der Franschen."
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Nadat het nederlandsche leger in zijne vorige stellingen

in Noord-Brabant was teruggekeerd , ziju er geene vijan

delijkheden meer voorgevallen.

Bij de rijdende artillerie waren, gedurende den veldtogt,

gesneuveld l officier , l wachtmeester , l korporaal en l

milicien; en gekwetst l korporaal en 11 kanonniers; 15

paarden waren gedood en 11 geblesseerd. 1)

De artillerie, zoowel rijdende- als veldartillerie , hadden ha

ren roem gehandhaafd, in dezen korten en gelukkigen veldtogt.

Haar was de eer te beurt gevallen , dat hare verrigtingen

door den prins van Oranje, als opperbevelhebber, bijzonder

waren opgemerkt.

Immers Z.K.H, schreef den 13de° Augustus aan den koning:

„ Ik mag dit berigt niet sluiten , zonder aan Uwe

Majesteit nog een bijzonder voordeelig getuigenis af te

leggen, van het uitmuntend gedrag van het korps artillerie,

dat in het gevecht bij Leuven in het vuur is geweest;

met name moet ik vermelden de batterij van den kapitein

van de Wall (veldbatterij n°. 8') , die de 3de divisie ver

gezelt , en de batterij houwitzers , door den kapitein

van Coehoorn (rijdende batterij n°. 2) gekommaudeerd." 2)

Ook de bevelhebbers der divisiën , onder wiens orders zij

hadden gestreden , bragten haar regtmatige hulde toe , ja

zelfs de vijand wees door openlijke bekentenissen aan die

lofbetuigingen niets af. 3)

1) Do verliezen van de batterijen veldartillerie waren als volgt:

gesneuveld 1 kanonnier en 1 1 paarden ; gewond , i sergeant , l

korporaal ca 7 kanonniers en l paard.

2) Staats-Courant van den 17de° Augustus 1831.

3) Rapport van den kommaudant der artillerie te velde van den

151ie° October 1831.
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Aan den kommandant der batterij n°. 4 , den kapitein

Bentinck tot Nyenhuis , werd voorts den 20'1e° Augustus ,

door den kolonel List , in naam van den opperbevelhebber

van het leger , den prins vaft Oranje , den vereerenden last

gegeven , met den l"M luitenant Wicherlink en een

detachement manschappen der rijdende artillerie,!) het bij

Hasselt op den vijand veroverde geschut naar 's Graven-

hage over te brengen.

Het werd den volgenden dag , te Vught , den kapitein

Bentinck overgegeven , die denzelfden dag daarmede te

Breda aankwam. Hij marcheerde voorts den 22"e° naar

Dordrecht en den 23"lon naar Delft.

Te Rotterdam trok het detachement door eene ontel

bare menigte , die het geschut met bloemen bedekte , de

straten door, en begaf zich daarop naar Delft, alwaar toen

ook aankwam het detachement dragonders, dat gekomman-

deerd werd door den ritmeester F. A. van Guericke ,

sterk 2 wachtmeesters , l brigadier , l trompetter en 1 6

dragonders, en bestemd was de rijdende artillerie bij haren

intogt binnen 's Gravenhage te begeleiden.

Den 24c"°1, den vieringsdag van de geboorte van koning

"Willem I , was bestemd voor dien intogt.

Eeeds vroegtijdig verlieten de beide detachementen

1) Dat detachement bestond uit :

van de batterij n°. 4 :

dea wachtmeester Beijer; den korporaal Fransen; den trompetter

Diederikx ; de kanonniers l"° klasse Flcck , Ehrisman , Nies , Schleup ,

Eling , van Loon ; de kanonniers 2de klasse Vis , van Diemeu , Krui

wagen , Sthalie ;

van. de batterij n°. 3 :

de kanonniers l'le klasse stukkenrijders Derks, Gielselbag, Bolg,

Tenben , van Loven ; de kanonniers 2de klasse stukkenrijders Tabbers ,

Foukema, Haspels, van Wijngarde , van Glinseren.
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Delft en stonden des morgens ten 10 uur op de binnen

plaats van het paleis des konings in het Noordeinde , de

stukken in slagorde front makende naar het paleis.

Nadat HH. KK. HH. de prins van Oranje en prins

Frederik der Nederlanden de officieren verwelkomd en de

stukken in oogenschouw genomen hadden , verscheen Z. M.

den koning , vergezeld van H. M. de koningin , de prin

sessen en gevolg , waarop het veroverde geschut door den

prins van Oranje den koning werd aangeboden. 1)

De koning, na het geschut te hebben bezigtigd, wendde

zich tot den kapitein Bentinck , die hij toesprak en , even

als den l'le° luitenant \Yicherlink , het ridderkruis der

militaire willemsorde , 4?e klasse , overhandigde.

Het geschut werd, nadat deze plegtigheid was geëindigd,

naar het Buitenhof gebragt , alwaar de groote parade dien

dag zou worden gehouden, en nadat het detachement voor

Z. M. had gedefileerd , in den Koekamp geplaatst.

De onderofficieren en manschappen van de detachementen

kregen eene gratificatie , de onderofficieren van tien — ,

de manschappen van vijf gulden.

Den volgenden dag vertrok de rijdende artillerie weder

naar Vught , van daar , met de geheele batterij , naar

de heide van Oirschot, alwaar Z. M. de koning over

het leger eene wapenschouwing hield , en verder naar

1) Twee van die stukken zijn aan den prins veldmaarschalk door

den koning ten geschenke gegeven ; terwijl van de drie overigen is

gemaakt het onderscheidingsteekcn , dat bij besluit van deu 12de°

September 1831 n°. 70 is ingesteld, en dat // als bewijs van aan

denken zou gegeven worden aan allen, zouder onderscheid van rang,

die sedert de hagchelijke omstandigheden, waarin het vaderland zich

heeft bevonden , onder de wapenen zijn geweest ; hetzij in land-, hetzij

in zeedienst, en welke geacht kunnen worden deel genomen te heb

ben aan de krygsverrigtingen."
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St.-Michiels-Qestel , waar de batterij gekantonneerd werd.

'L. M. de koning heeft daarna bij verschillende beslui

ten , hen die zich in den veldtogt hadden onderscheiden ,

beloond , en zoo zijn dan ook , voor zoo veel de rijdende

artillerie betreft, 1) op voordragt van den opperbevelhebber

van het leger , bij besluit van den 31"e° Augustus 1831

n°. 113 , wegens de door hen bewezene diensten gedu

rende den veldtogt benoemd:

tot ridders der militaire willemsorde , 3de klasse ,

de generaal-majoor H. R. Trip , en de kapitein-kom-

tnandant der batterij n°. 2 , J. P. baron Qirard de Mielet

van Coehoorn.

tot ridders der militaire willemsorde , 4de klasse ,

de luitenant-kolonel P. R. Falter, de majoor P. A.

Ramaer , de l "e luitenants der regter halve batterij n°. 4 ,

E. van der Oudermeulen en jhr. T. F. Lycklama & Nyeholt ;

de l "e luitenants E. van Löben Sels en J. H. F. Brucher,

beiden gedetacheerd bij den generaal-majoor Trip; de wacht

meester A. F. C. List.

tot ridder der orde van den nederlandschen leeuw,

de reeds vroeger tot ridder der militaire Willemsorde ,

3de klasse , benoemde kolonel kommandant der artillerie te

velde F. C. List.

1) Bij datzelfde besluit zijn , voor zooveel de vcldartillerie betreft ,

benoemd :

tot ridder der militaire willemsorde , 3do klasse ,

de kapitein C. E. van de Wall , kommandant der batterij n°. 8*.

tot ridders van die orde , J >|c klasse ,

de luitenant-kolonel M. H. Steenberghe , de kapitein jhr. C. D. P.

Singendonck , kommandant der batterij n°. 9* , de l"' luitenants G.

Frantzen en A. Kellner, de S'i° luitenants V. M. F. baron Bentinck

tot Nyenhuis en C. L. von Phaffenrath von Sonnenfels.
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en voorts nog tot hetzelfde einde , bij besluit van den

12de°October 1831 n°. 92, voor zooveel de rijdende arti-

lerie betreft : 1)

tot -ridders der militaire Willemsorde , 4de klasse ,

Pan de batterij n°, l , de l"° luitenant G. F. S.

Huguenin ; de 2de luitenant C. G. A. van Gorkum ; de

wachtmeesters G. van Rijk , C. de Jong , P. J. Brouwer

en T. Luijpen ; de kanonnier l'le klasse F. Kol.

Fan de batterij n°. 2 , de wachtmeester A. Kleymans ;

de korporaals J. A. Smulders, A. D. van den Berg; de

kanonnier l"e klasse C. Delmotte.

Fan de batterij n°. 3 , de 2de luitenants J. Woortman

Spandaw en J. G. A. Gallois ; de wachtmeesters W. Bij-

devier, P. A. P. den Wieuwenboer; de kanonnier lste klasse

J. A. du Moulin.

Fan de batterij n°. 4 , de 2"° luitenant jhr. W. P.

J. Barnaart ; de wachtmeesters C. van Bokhoven , A. Beijer ,

G. Noen , J. Polspoel , H. K. Frans ; de korporaals C.

Fransen , J. Sackar , J. Hiestand , W. Raes ; de kanonniers

2de klasse A. van Steensel , P. J. Schneijder ; en de mili

cien J. C. van den Bogaert.

terwijl, ten gevolge van het laatstvermelde besluit, op de

legerorder van den 30"e° Januarij 1 832 n°. 33 , wegens

1) Bij datzelfde besluit zijn, voor zooveel de veldartillerie betreft,

benoemd tot ridders der militaire willemsorde, 4d° klasse: de 1 sto lui

tenant J. W. Blanken, G. J. Kuyteubrouwer , jhr. "VV. J. Pesters

van Cattenbroek , E. L. baron Rengers ; de -*° luitenants jhr. L. J.

Tindal , jhr. T. H. Suoeck , J. J. E. Paravieini di Capelli ; de ser

geanten J. C. Smulders , J. C. Hubener , B. Duurland , K. Lokhof , P.

T. de Munck , C. L. Graft , M. W. G. de Man , A. K. Berkhout ;

de korporaals J. S. Dortmitz , P. M. Houtappel , J. Hendriks , J.

Engelen , W. Adler , L. Zegers Veeekens , G. de Jong ; de kanonniers

A. Sloekers, P. Grossi , L. Bischer , J. Jacobs , T. G. Terhaar en C. van Eek.
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hun gehouden gedrag in den Tiendaagschen veldtogt ,

van de rijdende artillerie, eervol zijn vermeld geworden: 1)

fan den staf der artillerie te velde , de l"e luitenants

J. C. van Rijneveld en M. A. van Heusden , adjudanten

van den kommandant der artillerie te velde ; de l"' luite

nants A. E. Slengarde en T. G. T. V. baron de Constant

Rebecque.

• fan de batterij n°. l , de 1"e luitenant F. G. graaf

van Limburg Stirum ; de korporaal Gerard ; de kanonniers

1"e klasse Bogaerts , Hess , Keyzer , van Engelen ; de ka

nonnier 2de klasse Schafhauser.

Fan de batterij n°. 2 , de 1"° luitenant D. baron Tin

dal ; de trompetter Wolfgang ; de kanonnier 1"e klasse

Keignier.

Fan de batterij n°. 3 , de 1"e luitenant F. F. J. H.

baron van Heeckeren van de Cloese ; de korporaals Tuinder

en Straatman; de kanonniers l"e klasse Heermans , Dirksen,

Weber ; de kanonnier-milicien Haspels.

Fan de batterij n°. 4 , de wachtmeesters Lambert en

Ie Eoy ; de kanonniers l"e klasse Ehrisman , Eling , van

Loon , Speek , Engelgeer , Ligtvoet ; de kanonniers Z*°

klasse Fleck , Schleup , van Diemen , van Laar ; de kanon

nier-milicien Houkoop.

Naar aanleiding van de, in dit werk gevolgde indeeling,

ten gevolge waarvan in vijf hoofdstukken de geschiedenis

van de nederlandsche rijdende artillerie is beschreven ge

worden , gedurende het bestaan van :

1) Op die legerorder zijn van de veldartillerie eervol vermeld

geworden : de SJde luitenant J. Vertholen ; de sergeanten Stans ,

Verboven ; de kanonniers Ernst , Willemsen , Lunders , Koudijk , van

Gemmert , van der Kaaij en Ondersloe.



336

1°. de republiek der Vereenigde-Nederlanden , 1793 —

1795;

2°. de bataafsche republiek , 1795 — 1806;

3°. het koningrijk Holland, 1806 — 1810;

4°. het voormalige koningrijk Holland als een gewest

van het fransche keizerrijk , 1810 — 1814 ;

5°. het koningrijk der Nederlanden , zooals dat in het

jaar 1814 is zamengesteld geworden ;

zou men kunnen rekenen , dat na de vestiging van

het koningrijk België, in het jaar 1831, een nieuw

tijdperk voor de nederlandsche rijdende artillerie is be

gonnen.

Daar echter het bestaan van het koningrijk België eerst

ten gevolge van het, den 19de° April 1839, gesloten trak-

taak tusschen Nederland en België , door het nederlandsche

gouvernement is erkend geworden , en ook geene nieuwe

zamenstelling aan de nederlandsche rijdende artillerie is

gegeven , dan na - en ten gevolge van de bij dat traktaat

erkende afscheiding der noord- en zuid-nederlandsche ge

westen , zoo heeft men vermeend , het vijfde hoofdstuk

eerst met dat tijdperk te moeten eindigen.

Ofschoon na den veldtogt van het jaar 1831 geene

krijgsverrigtingen van de rijdende artillerie kunnen worden

vermeld , heeft zij evenwel nog vele jaren daarna een deel

uitgemaakt van het nederlandsche leger te velde.

Het is om die reden dat de lotgevallen van de batte

rijen rijdende artillerie, na den Tiendaagschen veldtogt tot

dat zij zijn ontbonden geworden , nog kortelijk zullen

worden medegedeeld.

Het tijdvak,] dat op den Tiendaagschen veldtogt is ge

volgd en dat gerekend kan worden geduurd te hebben ,
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tot dat het traktaat van vrede tusschen Nederland en

België is gesloten geworden , is voor het leger zeer belang

rijk geweest ; omdat de onderscheidene wapenkorpsen , ge

durende vele jaren vcreenigd , met elkander in het uit

voeren van groote manoeuvres zijn geoefend kunnen wor

den. Dat tijdvak is ook voor de artillerie te velde niet

minder belangrijk geweest.

Verscheidene batterijen rijdende- en veldartillerie , op

voet van oorlog uitgerust, hebben gedurende vele jaren de

zoo zeldzaam voorkomende gelegenheid gehad, vereenigd te

kunnen handelen en de bewegingen van talrijke troepen

massa's te kunnen volgen.

Aan het hoofd van die artillerie bleef de generaal-

majoor Trip, tot den 26"°n September 1834, als belast

met het opperbeleid over de dienst der artillerie te velde;

toen hij, benoemd zijnde tot directeur-generaal van oorlog,

in het bevel is opgevolgd door den generaal-majoor List ,

als zijnde belast geworden met de hoogere leiding van die

artillerie ; terwijl de kolonel Falter als kommandant daar

van te velde bleef geplaatst.

Die bevelhebbers werden door eene ijverige medewerking

en groote volharding , door alle officieren van het wapen

ondersteund ; en door de „ zoo hoogst loffelijke en welge

slaagde pogingen, door den heer generaal-majoor List, als

kommandant der artillerie te velde , in het werk gesteld ,

werd de artillerie te velde tot eenen uitmuntenden staat van

geoefendheid opgevoerd , die bij het leger een gevestigd

vertrouwen op hare bedrevenheid , en bij krijgskundigen

van andere natiën eene bijzondere belangstelling heeft

doen ontstaan." 1)

1) Dagorder voor de artillerie te velde , uitgevaardigd door den

22
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Een aantal voorschriften, betrekkelijk de wijze van ma

noeuvreren met andere korpsen, de wijze van administreren

der batterijen , enz. , waardoor op eene zeer doelmatige

wijze vele leemten , bij gebrek aan bepaalde voorschriften ,

werden aangevuld , werden door den generaal-majoor List

vastgesteld ; en later strekte hij zijne bemoeijingen nog

veel verder uit , door tot oefeningen in het schieten , de

manoeuvres de force , enz. voorschriften uit te vaardigen ,

die de aandacht hebben getrokken van vreemde vorsten ,

die ze hebben laten vertalen en nog steeds doen nale

ven. 1)

Onder die hoogere leiding zijn , behalve de batterijen n°.

l , 2 , 3 en 4 van de rijdende- en n°. 5' , 6' , 7' , 8' en

9' van de veldartillerie, ook nog gesteld geweest twee bat

terijen van elk van de korpsen rijdende- en veldartillerie, als:

van de rijdende artillerie, de batterij n°. 10, (!"•

kompagnie) & 6 ffi , gekommandeerd door den kapitein jhr.

J. L. de Casembroot, welke den Sie° April 1832 te

Vught bij het leger aankwam , en waarbij toen waren ge

plaatst de l"e luitenants jhr. W. F. von Pestel , die

evenwel wegens ziekte vervangen werd door den l"°n lui

tenant J. A. Nuij , en E. J. L. Sassen , en de 2de luite

nants F. C. H. baron van Tuyll van Serooskerke en P.

C. Swaving;

de batterij n°. 13 (6de kompagnie) i\ 6 ffi , gekomman-

deerd door den kapitein W. Koopman; waarvan de regter

halve batterij den 16den September 1832 . en de linker

halve batterij den 27"on October daaraanvolgende te Vught

generaal-majoor , belast met het opperbelcid over de dienst , enz. van

den 2G"on September 1834. .

1) Stieltjes, Omschrijving, enz. bladz. 305, noot (1).
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bij het leger aankwamen , en waarbij toen waren geplaatst

de l"° luitenants J. C. van Rijneveld , A. C. W. L. J.

F. Kellner , en de 2de luitenants L. Harbauer , G. J.

Maris en L. P. D. Nederburgh. 1)

De hoogte waarop de artillerie te velde gedurende dat

tijdvak is gebragt , is door alle zaakkundigcn geroemd

geworden.

Onder de vele ' voorbeelden welke men zou kunnen

aanhalen , van de gunstige oordeelvellingen omtrent de

artillerie te velde in dat tijdvak , herinnere men slechts

aan die , welke door den grootvorst Michaël van Rusland ,

tijdens zijn verblijf in Nederland in het jaar 1837, is

geuit.

Aan die oordeelvelling mag men waarde hechten , om

dat zij was van eenen vorst , wiens krijgskundige talen

ten en bij uitnemendheid scherp oordeel algemeen erkend

werden.

Bij de getuigenis , dat 'L. K. H. op zijne reizen door

verschillende staten van ons werelddeel geene betere ar-

1) Van de veldartillerie waren het de batterijen n° 11* en 12°;

de batterij n°. 11' a 12 ffi, gekommandeerd door den kapitein P.

W. Kuypers ; waarbij waren geplaatst de 1st° luitenants P. G. F.

Petter , W. G. Gelinck , en de 2de luitenants K. H. T. Eymaal , W.

J. J. Verkouteren en J. A. Ploem;

de batterij n°. 12' u. 6 ffi , gekommandeerd door den kapitein J. F.

van Nieuwkuijk, en daarbij waren geplaatst de 1'lc luitenants jhr.

A. J. B. van der Wijck, later wegens zijne overplaatsing bij de rij

dende artillerie vervangen door den l"en luitenant V. M. F. baron

Bentinck tot Nyenhnis , en Y. W. C. von Dassel ; de 21i° luitenant»

F. H. L. van Glansbeek , W. F. P. H. baron van Wassenaar van

St.-Paneras en W. L. Zehender Traus.
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tillerie dan de nederlandscbe had aangetroffen, voegde

hij er bij :

„ Votre artillerie (de campagne) est excellente , et votrc

artillerie légère est sublime."
"o1-

De batterijen rijdende artillerie bleven nog gedurende

gcrnimen tijd geformeerd en zijn , om te worden ontbon

den , op onderscheidene tijden te Amersfoort bij het regi

ment aangekomen.

De batterij n°. l had van den 24'""' Julij 1836 tot den

29'|™ Junij 1837 te Deventer in bezetting gelegen. Zij was

toen weder naar Noord-Brabaut gemarcheerd , en verliet

het leger den 6de° September 1841, uit het kantonnement

te Reijen , en kwam den 9de° September te Amersfoort aan.

Zij werd toen gekommandeerd door den kapitein van

Heeckeren , en daarbij dienden de l"° luitenants (W. A.)

Sodenkamp, Pels Rijcken , van Rappard , en de 2de luite

nants Sikkens en Goudriaan.

De batterij n°. 2 had vare den 2de° Julij 1837 tot den

27ste° Julij 1838 te Amersfoort in bezetting gelegen. Zij

verliet het leger den 31sten Januarij 1840 , uit het kan

tonnement te St.-Oedenrode , en kwam den 5den Februari)

te Amersfoort aan , toen zij gekommandeerd werd door

den kapitein Voet , en daarbij waren toen geplaatst de

l"e luitenants (A. J. H.) van der Wijck , Wttewaal

van Stoetwegen , de Bruyn , Quack , en de 2de luitenant

de Boer.

De batterij n°. 3, die van den 18"" November 1835

tot den 24'l°n Julij 1836 te Deventer in bezetting had

gelegen, was den 25"e° Julij 1838 uit het kantonnement

te Helvoirt vertrokken en kwam den 28"en Julij te Amers

foort aan. Zij werd nog steeds gekommandeerd door den
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kapitein Kops, en onder dezen dieuden daarbij de l '"lui

tenants Ruys van Leeuwen , Woortman Spandaw , Maris ,

en de 2de luitenants de Ridder en von Weiler.

De batterij n°. 4, van den l?de° November 1835 tot

den 25'"o Julij 1836 te Amersfoort in bezetting hebbende

gelegen, verliet den 26"e° Julij 1838 het kantonuement

teTJdenhout en kwam den 29"" Julij 1838 te Amersfoort

binnen. Zij werd nog steeds gekommandeerd door den

kapitein Bentinck, en daarbij dienden toen de l "'luite

nants van Raden , d'Hamecourt en Scherer , en de 2d'

luitenants (P.) Sodenkamp en von Goedecke.

De batterij n°. 10 was van den 3den Julij 1837 tot

den 28"e° Julij 1838 te Amersfoort in bezetting geweest.

Zij verliet het kantonnement te Oosterhout den 29'le° Ja-

nuarij 1840 en kwam den l"e° Februarij bij het depot

aan. Zij werd gekommandeerd door den kapitein de Ca-

sembroot, onder wien daarbij waren geplaatst de l"' luite

nants Elout, van Tuyll van Serooskerke en Swaving , en

de 2de luitenants Brade en van Capellen.

De batterij n°. 13, die van den 24"co Julij 1836 tot

den 3de° Julij 1837 te Amersfoort in bezetting had gele

gen , was den 30'te° Januarij 1840 uit het kantonnement

te Oosterhout vertrokken en kwam den 2den Februarij te

Amersfoort binnen. Zij werd gekommaudeerd door den

l"e° luitenant d'Hamecourt, bij afwezenheid van den ka

pitein Koopman , en daarbij waren toen nog geplaatst de

l"e luitenants Harbauer , Nederburgh en (A. L. F. T.)

van der Wijck , en de 2de luitenant Hooft.

Thans aan het einde van ons werk genaderd zijnde ,

zouden wij vermeenen onze taak niet volbragt te heb

ben, wanneer wij het stilzwijgen bewaarden omtrent het
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geen door de officieren van het korps , die bij de batte

rijen te velde, gedurende de jaren 1830 en volgende,

niet zijn geplaatst geweest , is verrigt.

Hoewel hunne namen in vorige bladzijden zelden of

niet zijn vermeld kunnen worden , hebben zij evenwel

door hunne verrigtingen eenen grooten invloed gehad op

de diensten , welke door de rijdende artillerie te velde zijn

bewezen kunnen worden.

Wij bedoelen namelijk de verrigtingen bij het depot en

de zorgen die aldaar zijn besteed , tot het opleiden van

een personeel , dat , bij de batterijen te velde ingedeeld ,

zoo goed in staat is geweest aan zijne roeping te beant

woorden.

Dat dit heeft plaats gehad , is het korps verschuldigd :

aan den kapitein De Le Court , die , thans aan het

hoofd van het regiment geplaatst, gedurende zoo vele

jaren het kommando over de bij het depot achtergeblevene

kompagniën was toevertrouwd , en aan de officieren die

daarbij onder zijne bevelen zijn gesteld geweest.

Tot die officieren behoorden de kapitein Kohl, kom-

mandant van de depót-kompagnie , en de lste luitenants

Drijfhont van Hooff adjudant , en van Wickevoort Grom-

melin instructeur , aan wie in hunne betrekkingen , de

uitrusting, de opleiding der manschappen en de afrigting

der paarden meer bijzonder was opgedragen.



BESLUIT.

Lu het eerste gedeelte van het vijfde hoofdstuk zijn

eenige bijzonderheden medegedeeld , met betrekking tot

de zamenstelling van het regiment , en tot de invoering

van een nieuw veld-materieel , nadat de erkenning van

het bestaan van het koningrijk België door Nederland

heeft plaats gehad.

Met die mededeeling hebben wij echter geenzins de

bedoeling gehad , een begin te maken met de beschrijving

van de geschiedenis van het tijdvak , dat voor het regiment

na die erkenning is aangevangen. Die beschrijving blijft

voorbehouden aan hem , die de taak op zich zal nemen

de geschiedenis van het regiment te vervolgen , als zich

in dat tijdvak de gelegenheid mogt hebben aangeboden ,

de rijdende artillerie op nieuw te zien optreden , om mede

te werken tot het handhaven van de regten , enz. van

het koningrijk, zooals het thans is zamengesteld. Dan
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eerst zal de geschiedschrijver kunnen gewagen van de ge

halte van de nederlandsche rijdende artillerie, in de dagen

dat nieuwe gevaren ons zullen hebben bedreigd.

Hoewel het doen van voorspellingen altijd gewaagd is ,

schromen wij evenwel niet , bij den goeden naam welke

het regiment thans bezit , als onze meening te doen

kennen :

dat na een langdurig tijdvak van vrede, waarin , ten gevolge

van de bestaan hebbende noodzakelijkheid tot het zooveel

mogelijk bezuinigen in 's rijks uitgaven , het regiment in

getalsterkte aanzienlijk is verminderd geworden , het zal

blijken , dat die vermindering geenszins den ijver bij het

overgebleven personeel zal hebben verflaauwd , om den

eenmaal met luister verkregen naam te handhaven ; en

dat het aan hem die deze geschiedenis zal vervolgen ,

zal mogelijk zijn , op nieuw door bewijzen te staven , dat

bevelhebbers , hoofd- en mindere officieren , gedurende het

nieuw ingetreden tijdvak , daartoe even als hunne voor

gangers krachtig hebben medegewerkt.

Dat tot op onze dagen , gedurende eene reeks van lot-

verwisselingen van volkeren en legers , de goede naam der

nederlandsche rijdende artillerie, zoowel op- als buiten den

vaderlandschen bodem , regtmatig verkregen en onbevlekt

bewaard is , daarvan vermeenen wij in deze geschiedenis

de bewijzen te hebben geleverd ; en dat tot den krijgsroem

van het nederlandsche leger door de rijdende artillerie

eervol is bijgedragen , dit vertrouwen wij ook daarin dik

wijls te hebben aangetoond.

Kan alzoo deze geschiedenis herinneringen voor den

geest brengen , waarop het regiment rijdende artillerie en
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het geheele nederlandsche leger , als zijn wettig verkregen

eigendom met trots mag roemen , zij kan ook strekken

om te herinneren aan de dure verpligtingen van allen ,

die geroepen zijn of nog geroepen zullen worden , om

mede te werken , eenen eenmaal verkregen goeden naam ,

hetzij van een regiment , of van een wapen , of van een

leger , of zelfs van een geheel volk , onbevlekt aan een

volgend geslacht ter bewaring te kunnen achterlaten.





B IJ L A O E N.
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BIJLAGE N°. 1.

NAAMLIJST van de chefs en kommandanten van

het korps rijdende artillerie, en van de officieren

die daarbij zijn geplaatst geweest.

NAMEN EN VOORNAMEN. HANGEN , ENZ.

A. CHEFS VAN HET KORPS.

VÓÓK 1814.

van Oranje. (Willem Ocorge Fre-

derik , prins)

Paravicini di Capelli. (Bartholomé

Eduard)

Althuizen. (Robbert)

Paravicini di Capelli. (Johan Gaspar)

Demarcay. (Mare Jean)

Martuchewilz. (Georg Alexander)

NA 1814,

der Nederlanden. (Willem Frederik

Karel , prins)

du Pont. (Willem baron)

Gunkel. (Carel August)

List. (Frederik Carel)

Falter. (Petrus Rutgardus)

Grootmeester der artillerie 10 October 1792 tot

1795.

Onder den grootmeester, bevelhebber der artil

lerie van 5 Februarij 1788 tot 1795.

Kolonel bevelhebber der artillerie 8 Julij 1795.

Hij werd gepensionneerd 18 Julij 1803.

Kolonel bevelhebber der artillerie 18 Julij l SOS.

Hij werd uit die betrekking eervol ontslagen

en benoemd tot generaal-majoor 25 October

1806.

Eerste inspecteur-generaal van het vereenigd

artillerie- en geniekorps 18 Maart 1807. Hij

werd uit die betrekking eervol ontslagen

Mei 1809.

Inspecteur-generaal der artillerie December 1 807

tot Mei 1 809 , onder den eersten inspecteur-

generaal Demar^y.

Grootmeester der artillerie 18 Maart 1814.

Onder Z. K. H. , inspecteur-generaal van de

artillerie 11 Maart 1814 tot 16 Augustus

1818 , toen die betrekking is opgeheven.

Kommandant van de veld- en rijdende artillerie.

Wordt 2] April 1828 gouverneur der konink

lijke militair" akademie.

Kommandant der 2de artillerie-inspectie 23 De

cember 1829.

Kommandant van het personeel der artillerie l

Januarij 1 841.



350

NAMEN EN VOORNAMEN. RANGEN, ENZ.

B. KOMMANDANTEX.

vóda 1814.

van Reenen. (L. H. L.)

Cordes. (Hendrik Frederik)

d'Anguerand. (Francois Nicolaas)

Bode. (David Esaias)

Verkoutcren. (Jacob Willem)

NA 1814.

Trip. (Hendrik Rudolph)

List. (Frederik Carel)

Falter. (Petrus Rutgardus)

Meyl. (Franciscus Antonie Ernst)

Kuypers. (Pieter Willem)

De Le Court. (Louis Célestin

Ghislain)

Volgens order van "L. H. prins Willem V, van

8 Februarij 1794, aangesteld tot majoor bevel

hebber der rijdende artillerie , tot 1795.

Als oudste kapitein kommandant der brigade,

van Julij 1795 tot 2 April 1802.

2de luitenant-kol. kommandant en tevens komm.

der kompagnie n°, 1 29 Oetober 1804. Over

leden 15 .1 in iij lüiHi.

Luitenant-kolonel kommandant 11 September

1806; wordt 8 Augustus 1808 kommandaut

van het regiment artillerie te voet.

Luitenant-kolonel kommandant 8 Augustus 1808

tot de inlijving van het korps in het fransche

leger. Kommandant van het 7de regiment fran

sche rijdende artillerie 1 Jan. 1811 tot 8 Aug.

1811, toen het gemeld regiment opgeheven

en hij benoemd werd tot kommandant van het

8"t° regiment fransche artillerie te voet.

Luitenant-kolonel kommandant 22 Januarij 1814 ;

wordt 8 December 1815 2de kolonel en 8

Augustus 1818 directeur van het departement

van den grootmeester ; 27 Augustus 1 820 kolo

nel en 20 December 1826 geueroal-majoor.

Kolonel kommandant 20 December 1 826; wordt

23 December 1829 kommandant der 2do ar

tillerie-inspectie.

Majoor kommandaut 23 December 1 829 ;

wordt luitenant-kolonel 5 Januarij 1830 en

16 November 1837 bevelhebber der artille

rie te velde. Blijft het kommando voeren

tot 1 Januarij 1841 , toen hij benoemd werd

tot kommaudant van het personeel der artillerie.

Luitenant-kolonel kommandant 9 Januarij 1841 ;

wordt 22 Maart 1841 kommaudant van het

öd° regiment artillerie te voet.

Luitenant-kolonel kommandant 22 Maart 1841 ;

wordt gepensionneerd 30 Oetober 1843.

Majoor kommaudant 7 November 1843; wordt

tot luitenant-kolonel benoemd 13 Nov. 1843.
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang

als hoofdofficier bij

het korps bekleed ,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

1

NA lul!.

C. HOOFD-OFFICIEREN.

Kuyteubrouwer. (Mar- Lt. kol. 6 Jan. 1814. 2 Nov. 1814 benoemd

tiuus Antonius) tot kommandant van

' 1 1 ' ' 1 l • ' '• bat. art. nat. m i 1 ,

van der Smissen. (Jacob Maj. iMrt. 1814. Eervol ontslagen, 15

Lodewijk Dominicus) Aug. 1818.

Trip.(HendrikRudolph)

List. (Frederik Carel)

Kpt. 3 Jan. 1807. Kol. 8 Dec. 1815.

Maj. 2 Nov. 1814. Kol. 20 Dec. 1826.

Wordt kommandant.

Idem.

Petter. (Abraham) 2dc lt.adj. 27 Mrt.; Maj. 9 Nov. 1815. 11 Oct. 1820 benceind

1801. tot lt. kol. 1"e bat. art.

nat. mil.

Spies. (Johannes Nico- Maj. 14 Dec. 1818. 29 Feb. 1819 ben. tot

laas) maj . 3de bat. art.nat.mil.

heeft niet b.h.korps ged.

Bijleveld. (Adriaan) 2'Mt. 29 Oct. 1804. Maj. 26Febr. 1819. 18 J ulij 1824 It. kol.

3do bat. veldart.

Falter. (Petnis Rutgar- Kpt.20Sept. 1820. Kol. 7 Dec. 1837. Wordt kommandant.

dus)

Ramaer. (Pieter Antho- 2"o It.adj. 28 Jan. Lt. kol. 13 Febr. Gepensionneerd 1 7 Julij

nie) 1807. 1834 1834.

Krahmer. (Carel Frede 2Mt.29Sept.1806. Maj. 1 Aug. 1826. Gesneuveld te Erusse',

rik) 23 Sept. 1830.

Dinaux. (Telle Emile) Kpt. 25 April 1821. Maj. 16 Dec. 1837. 22 Mrt. 1841 benoemd

tot It. kol. 1"e reg. art.

de Casembroot. (jhr. Kpt. 5 Jan. 1830. Maj. 22 Mrt. 1841. 27 Dec. 1841 ben. tot

Jean Louis) kom. der art. in W. I.

Meyl. (Franciscus An- Maj. 21 Feb. 1833. Lt. kol. 3 Jan 1839. Wordt kommandant.

toni Ernst)

Kuypers. (Pieter Wil- Maj. 13 Feb. 1834. Lt. kol. 22 Maart Idem. ;

lem) 1841.

De Le Court. (Louis 21i°lt.15Apr.1816. Lt,koL13Novemb. Idem.

Célestin Ghislain) 1843.

Singendonck.(jhr. Coen- Maj. 2 Mei 1842.

raad Diderik Pontiaan)

.
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst , en datum

van aanstelling bij

het korps.

Datum van aan

stelling in den rang

van kapitein kom-

pagnies-kommand.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tol wanneer bij het

korps -gebleven.

D. KAPITEINS KOMPAGNIES-KOMMANDANTEN. 1)

%

VÓÓR 1814.

van Verschuer. (Bern- Kpt.22Febr. 1793. 22 Febr. 1793. Tot 1795.

hardus Deodatus bar.)

Von Schmidt auf Alten- Idem. Idem. Idem.

stadt (J. A. H.)

van Hoey van Oostée. Idem. Idem. Idem.

(Adolf)

Huguenin. (Ulrich) Idem. Idem. Idem.

Cordes. (Hendrik Fre- Kpt. 8 Julij 1795. 8 Julij 1795. Wordt kommandant.

derik)

d'Anguerand. (Francois Idem. Idem. Idem.

Nicolaas)

Bode. (David Esaias) Kpt. 2do kl. Maart 19 Aug. 1802. Idem.

1800.

Mossel. (Seraculus) 1"elt. 8 Julij 1795. 29 October 1804. Tot 29 Sept. 1806.

Trip. (Hendrik Rudolf) Kpt. 3 Jan. 1807. 3 Jan. 1807. Wordt lt. kol. b. d. staf

der art. 30 Aug. 1809 ;

later kommandant.

Pistor. (Johan Simon) 2Jo It. Sept. 1795. 29 Sept. 1806. Gepensionneerd.

Hogerwaard. (Christi- lll°lt.290ct. 1804. Idem. Sneuvelt in 1812.

aan Everhard Johan)

van Brienen van Oos 21ie luit. 24 Sept. Idem. Overleden te Madrid 20

terom. (Francois Wil- 1801. Julij 1810.

lem)

Bijleveld. (Adriaan) 2de lt.290ct.1804. 29 Oct. 1810. Tot 1814.

Worbert. (Lodewijk 2de luit. 16 Junij
13 Febr. 1813. Idem.

Jan) 1805.

de Seyff. (Pieter Fran- 21i° h. 6 Aug. 1811. 9 Maart 1814. Idem.

ciscus)

NA 1814.

van Sydow. (F. C.) 2de luit. 22 Febr. 22 Jan. 1814. Gepens. 23 Julij 1814.

1793.

Bijleveld. (Adriaan) 21" luit. 29 Oct. Idem. Wordt hoofd-off. 1815;

1804. later weder bij h. korps.

Gey. (Adrianus Rudolf

Willem)

2i° luit. 28 Jan.

1805.

Idem. 16 April 1820 overgepl.

bij het leger in O.-I.

^M

l) Deze dtü°i°ren zijn gerangsohikt naar de 'l.lolpokening v.III de ben°eming tut kapitein k°mpagoies-k°in-

mandant bij bel k°rpa.
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Datum van aan

stelling in den rang

van kapitein kom-

pagnies-kommand.

Wijze op welke het

korps verlaten, of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

d'Anguerand. (Theodor 21io luit. 13 April 22 Jan. 1814. 20 Nov. 1814 aange

ïrancois Joseph) 1803. steld tot majoor der

art. in Oost-Indië.

Lux. (Johannes Hen Kpt. 12 Febr. 1814. 12 Febr. 1814. 1 Jan. 1815 overge

drik)
gaan bij het 2de bat.

art. van linie.

Ramaer. (Pkter An- 211e It. adj. 28 Jan. 12 April 1814. Wordt hoofd-officier.

thonie) 1807.

de Seyff. (Pieter Fran- 2de It. 6 Aug. 1811. 24 Junij 1814. 5 Jan. 1830 benoemd

ciscus) tot majoor plaatselijk

art. kommandant.

Worhert. (Lodewijk 2do luit. 16 Junij 5 Aug. 1814. 21 Sept. 1823 benoemd

Jan) 1805. tot majoor bij den

artillerie- trein.

Krahmer de Bichin. (Ca- 21"1 luit. 29 Sept. 17 Nov. 1814. Wordt hoofd-officier.

rel Frederik} 1806.

Kursteiner. (Johannes 2de kpt. 3 Dec. 3 Deo. 1814. 20 Sept. 1820 ge

ïerdinand) 1814.
plaatst bij het 4de bat.

veld-artillerie.

de Villers-Dufoumean. !ole kit. 22 Oct. 14 April 1815. 1 Aug. 1828 geplaatst

(Nicolaas Jean) 1814.
bij het 5de bat. artill.

nat. militie.

Muller. (Joachim Fre- 1"° luit. 14 Febr. 8 Dec. 1815. 1 Aug. 1826 geplaatst

derik) 1814.
bij het 1°te bat. veld-

artillerie.

Meyl. (Franciscus An- 1"» luit. 22 Jan. Idem. Wordt hoofd-officier.

thonie) 1814.

Wasserot de Vincy. 1"t° luit. 1 April 13 Febr. 1817. 12 Sept. 1830 op non-

(Alfred Henri) 1815. activiteit gesteld.

Falter. (Petrus Rut- Kpt. 20 Sept. 1820. 20 Sept. 1820. Wordt hoofd-officier.

gardus)

Dinaux. (Telle Emile) Kpt. 25 April 1821. 25 April 1021. Idem.

Girard de Mielet van Kpt. 22 Julij 1822. 22 Julij 1822. 26 August. 1839 be

Coehoorn. (Jan Philip noemd tot adjud. van

baron) Z. K. H. den prins

veldmaarschalk.

Bentinck tot Nyenhuis

(Willem baron)

Kpt. 18 Julij 1824. 13 Julij 1824. 22 Maart 1841 als ma

joor geplaatst bij het

3do reg. artillerie.

Kops. (Isaac) 2delt 8Mrt.1814. 15 Jan. 1826. Overl. 11 Junij 1839.

23
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst , en datum

van aanstelling bij

het korps.

Datum van aan

stelling in den rang

van kapitein kom-

pagnies-kommand.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

3e Le Court. (Louis 21i° luit. 15 April I6 Aug. 1829. Wordt hoofd-officier.

Célestin Ghislain) 1816.

de Casembroot. (jhr. Kpt. 5 Jan. 1830. 5 Jan. 1830. Idem.

Jean Louis)

Koopman. (Wijnand) 2"e luit. 31 Deo. Idem. Gepensionneerd 30 Oct.

1814. 1843.

!\olil, (Johan Adam) 2»o luit. 22 Mei 23 Oct. 1830. 27 April 1842 be

1815. noemd tot kap. mag.

meester der art. teGo-

rinchem.

Meijer. (jhr. Carel 3delt.9Aug.l815. Idem. Gcpensiouneerd 30 Oct.

Hendrik) 1843. t

van Heeckercn van de 2de luit. 12 Julij 8 Jan. 1832.

Cloese. (Frederik 1815.

Florent Jacques Henri

baron)
0

Voet. (Christoph Wil- 2de luit. 25 Dec. 16 Dec. 1837.

lem) 1821.

von Pestel. (jhr. Wil !'1• luit. 14 Dec. 3 Jan. 1839.

helm Friedrich) 1830.

van der W\jck. (jhr. 1"e luit.' 20 Nov. 22 Maart 1841.

Arnout Joan Ber- 1832.

nard)

van Wickevoort Crom- 2deluit. SSeptemb. 22 Maart 1841.

melin. (Petrus Alidus 1823.

Cornelius)

*
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NAMEX

EN

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang bij

het korps bekleed,

en datum van aan

stelling in dien rang

Wijze op welke het

korps verlaten, of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.VOORNAMEN.

E. KAPITEINS , GEEN KOMPAGNIES-KOMMANDANTEN.

VÓOK 1814.

Eiehler. (J. R.) Kpt, 2Jokl. 22Fobr. Tot 1795.

1793.

....

Amman. (F. C.) Idüm. Sept. 1794 met verlof...

het korps verlaten.

In de Beton. (P.) Idem. Tot 1795.

delaBoscre.(J. B. J.B.) Idem.

....

Idem

üprecher de Berncgg. 2JMt.adj. 22 Fcbr. Kpt. 21i° kl. 8 Julij

.

29 Oct. 1804 kpt. reg.

(Juhannes Gaspar) 1793. 1799. art. te voet.

Pyman. (h. J. J.) 1"o It. 30 Nov. Kpt. 2"i° kl. 29 Oct. 29 Sept. 1806 overgepl.

1802. 1 80-1. bij het reg. art. te voet.

Potter (Abraham.) 2de It adj 27 Maart. Kpt. 29 Sept. 1806. 13 Nov. 1809 geplaatst

1801. bij het reg. art. te voet ;

na 1814 hoofd-officier

bij het korps.

Kuyteubrouwer. (Ge- !st• It. 29 Sept. Idem. 26 Dcc. 1807 kpt. 1"e

rard Authouie) 1SOG. kl. b. h. reg. art. te voet.

Paets. (Jacob Adriaan) Kpt. 2Jokl. 8 Aug J unij 1 8 i 1 overgeplaatst

1808. bij den staf der art.

Gey. (Adriaan Rudolph 2^1t.28Junijl805. Kpt. 2Jokl. laJuny
Tot 1814. '

Willemj 1813.

d'Anguerand. (Theodor 2delt. 13 April 1803. Kpt. 2dekl. 22 Julij Idem.

Fraucois Joseph) 1813.

1 KA 181-t.

vaa der Smissen. ;Jaco- 2"' It. 16 Maart. Kpt. 2Jekl. 17Febr. 1 Febr. 1822 overgepl.

bus Ijambertus) 1814. 1817.
bij het 2dobat. veldart.

van den Velden. (Carel 2dolt.ll Julijl814. Kpt. 15 Jan. 182G. Overl. 14 Aug. 1829.

Willcm Coniclis)

Slcngarde (Anthonie 2*"lt.8Febr.lSlG. Kpt. 21 Fcbr. 1833. 3 Jan. 1839 overgepl.

Eduard) bij luit 3dc bat, veldart.

van Limburg Stirum. 2^1t.l7JunijlS18. Kpt. 13 Fcbr. 1834. 9 April 1831 op zijn

(Frederik Govert, graaf , verz. eervol ontslagen.

van Raden. (Mariuus 21"lt.22Julijl822. Kpt. 3de kl. 2 Mei 30 Oct. 1813 overgepl.

Gcrardus) 1842.
bij het 3de reg. artill.

Üryfhout van Hooff. 2iolt.l5Aug.l823. Kpt. 2 Mei 1842. 3 Nov. 1843 overgepl.

(Anthonie Hendrik) bij het l'le reg. artill.

Kcllner. (Adolph Carl l"olt, 8 Jan. 1832. Kpt. & Nov. 1843.

Wilhelm Ludwig Jo-

scph Friedrich)
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst , en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang bij

het korps bekleed,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke hel

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij hel

korps gebleven.

vdóa 1814.

F. 1"o LUITENANTS.

Mock. (Gabriël)
lit° luit 22 Febr 24 Oct. 1794 geplaats

1793.
als komm. der 2d'

komp. art. landsater

in Utrecht.

Nootbergh. (J.) Idem. . Tot 1795.

de Paravicini de Pcs- Idem. . Idem.

talozzi. (A.)

van Deelen. (C.) Idem. .... Idem.

Matack. (A.) Idem. .... Idem.

von Schweinichen. (A.) Idem. . Idem.

van Tbielen. (A.) !'1• luit. 20 Dec. . Idem.

1793.

Schluiter. (H. G.) 1ot° lt ti Mrt 17Q4 Idem.
J. 11. i1 1U1 b. i' .' 1.

Allewaard. (Johan Hen 2"° lt. 8 Julij 1795.
1"e luit. 31 Aug. Gepensionneerd 1800.

drik) 1799.

Maas. (Johannes Bene- M' lt. adj. 8 Julij
lot° luit. 22 Dec. Gepensionneerd 1806.

dictus) 1795. 1800.

Renno. (Johannes) 21i° luit. 22 Maart

1800.

!'1o luit, 29 Oct.

1804.

In 1806 geplaatst bij

het2eeuwsch leeioen.

Paravicini di Capelli. a"i-lt. 2 Nov. 1804. !'1• luit. 29 Sep. Sneuvelt of sterft 1812.

(Ely) 1806.

Krahmer. (Carel Frede-

rik)

2de luit. 29 Sept.

1806.

1"e luit. 8 Aug.

1808.

13 Nov. 1809 geplaatst

bij het regt, art. te

voet ; na 1814 hoofd

officier by het korps.

Martuchewitz. (Johau

Frantz)

2d' luit. 30 Dec.

1803.

lilolt.8Aug.l808. 13 Nov. 1809 geplaatst

bij het regiment art. te

voet.

Ramaer. (Pieter Antho-

nie)

2"° lt. adj. 28 Jan.

1807.

!•l• It.8 Aug. 1808. Krijgsgev. 26 Augustus

1813; later als hoofd

NA 1814.

officier bij het korps.

Heitman. (Johan Coen- !'1• luit. 22 Jan. . . Gepensionn. 27 Junij

raad) 1814. 1815.

August\jus. (Eymert) 2de luit. 13 Oct. 1"e luit. 18 Febr. 1 Junij 1823 benoemd

1813. 1814. tot magazünm. dei

artillerie te Utrecht.
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Bang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang bij

het korps bekleed,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

Kikkert. (Isaak) liU1 luit. 24 Febr 5 Oct. 1814 als l"»lt.

1814. overgepl. bij het bat.

trein-artillerie.

Huygens Tholen. (Wil 1"° luit. 20 Mei . 12 Aug. 1814 eervol

lem) 1814. ontslagen.

Meijer. (Gerardus) 2"o luit, 22 Jan.

1814.

1"o luit. 5 Aug.

1814.

1 April 1815 overge

plaatst bij het bat. art.

vau linie. n°. 5.

teichard.(JohanGeorge) luit. pik. 22 Jan.

1814.

l'l° luit. instructeur

14 April 1815.

1 Mei 1821 overgepl.

bij het bat. van Luxem

/-l . —„». n .i-i-, -
Odo It £ Mrf 1 ftld 1 ll° luit* 14 April

burg.

• OUvTülï van _l_/LKKLlb- *ne J!, O Jilll-, J tVI f:

berg. ( Ju Hu s Hendrik)

irijsbach. (Jan Willem) 2de luit. 24 Jnn'ij

1814.

1815.

Iolelt,5 Jan. 1815. 8Dec.l815als2d°kpt,

overgeplaatst bij het

!•te bat. artillerie-trein.

Reintjes. (Hendrik Wil 2"o lt. 5 Aug. 1814. l'"=lt. 9 Aug.1815. 7 Mei 1821 overgepl.

lem)
by het 4de bat. art.

nat. militie.

de Loecker. (Cornelis) 2de luit. 22 Oct. !'1o luit. 17 Febr. 19 Dec. 1820 eervol

1814. 1818. ontslagen.

van der Steen. (Jan Bap Idem. !ole lult. 14 Oct. Eervol ontslagen 17

tist) 1815. October 1818.

Bode. (Johan Frederik 2de lt. 1 Jan. 1815. 1°'• luit. 22 Junij 200ctober 1825 plaat

Godlieb) 1817. selijk artillerie kom-

mandant.

van Wassenaar van Sl- 2de luit. 20 Maart 1sto luit. 19 Febr. 5 Aug. 1822 overgepl.

Pancras. ( Willem Hen 1815. 1819.
bij het 4de bat. art. nat.

drik Jacob baron 1 militie.

AbeL (Jan Jacob Gide- 2de luit. 22 Junij 1"° luit. 25 April Overleden 2 Sept. 1821.

on Eduard) 1815. 1821.

Prinsen. (Jan Jacob) 2"o luit. 11 Jan. 1"o luit. 22 Julij Gesneuveld 12 August.

1816. 1822. 1831.

Tronchin de Lavigny. 21"1lt.9 Mrt.1816. !st• luit. 17 Febr. Eervol ontslagen 3 Oct.

(Annand Henri Louis) 1818. 1820.

van Hogendorp. (Hen 2do luit. 22 Junij 1sto luit. : 17 Febr. Overl. 15 Junij 1830.

drik graaf) 1817. 1824.

van Hijneveld. (Jacob 2de luit. 20 Dec. !sto luit. 15 Jan. 10 Oct. 1836 overgeg.

Cornelis) 1819. 1826.
bij de kon. militaire

akademie.
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EN

VOOENAMEN.

Bang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang bij

het korps bekleed,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten, of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

Buteux. (Jacob Pieter) 2do luit. 6 Jan !st• luit. 1 August, 16 Aug. 1829 overge-

1820. 1825. pl&tst als kpt. bij den

gener. staf van het O.

I. leger.

Huguenin. (Georg Fre- S'» luit. 14 Mei !st• luit. 1 Febr. 12 Nov. 1832 overge

derik Sigismund) 1820. 1822. plaatst bij het bat. art.

schutterij.

van der Oudermeulen. 2d° luit. 20 Sept. l"elt.l Aug. 1826. 10 Feb. 1843 eervol

(Eduard) 1820. ontslagen.

de Constaut Rebecque. 2do luit. 14 Sept. !sto luit. 28 Dec. 18 Junij 1837 overge

(Theodore Guillaume 1821. 1826. plaatst als kapitein bij

Thierry Victor barou) den geueralen staf.

Wicherlinck. (Jacob) 2Jolt. 2 Sept. 1822. 1"e luit 19 Aug. 24 Nov. 1835 eervol

1827- ontslagen.

TindaL (jhr. Dauiel) 2*l° luit, 14 Aug. 1"e luit. 21 Julij 18 Junij 1837 overge

1823. 1828. plaatst als kapitein bij

den generalen staf.

Lyklama a Nyeholt. (jhr. 2Mt.l Sept. 1824. l"° luit. 19 Febr. 7 Julij 1837 overleden.

'i!iuco Franciscus) 1830.

van Löben Sels. (Ernst) l"'c luit. 18 Febr 11 Oct. 1834 adjudant

1831. van den directeur-ge

neraal van oorlog.

Ruys van Leeuwen. 1"o luit. 14 Dec 30 Oct, 1843 overgepL

(Louis) 1830.
bij het 1°te reg. art.

Barnaart. (jhr. Willcm 2de luit. 14 Aug. 1"° luit. 10 Oct. 1 Sept. 1844 geplaatst

Philip Jan) '1825. 1831.
bij het 2de rcg. art.

Sodenkamp. (Willem 2do luit. J 5 Jan. !°"1 luit. 16 Oct. 2 Mei 1848 overgepl.

Arie) 1826. 1831. als kpt. bij het regim.

veldartillerie.

Sassen. (Eduardus Jan 2do luit. 14 Dec. 1"o luit. 8 Jan. 30 Oct. 1843 overgepl.

Lcouardus) 1830. 1832.
bij het 2de reg. art.

Nuy. (Joannes Anto- 2"i° luit. 28 Dec. Idem. 2 Nov. 184S overgepl.

nius) 1826. als kpt. bij den staf

der artillerie.

Brucher. (Jaspcr Hen 1"o luit. 13 Jan 4 Oct. 1836 plaatsel.

drik Francois) 1832. art. kommandant.

Wttewaal van Stoetwe- 2de luit. 18 Febr. 1"o luit. 15 Fcbr. 22 Julij 1 851 overgepL

gen. (jhr. Fcrdinand) 1831. 1832. als kpt, bij het regim.

vest. artillerie.

van Gorkum. (Ciprianus 2do luit. 19 Aug. Idem. 30 Oct, 1843 overgepl.

Gerhardus Arend) 1827. bij het l"1o regini. art.
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst, c ii datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang bij

het korps bekleed ,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

Woortman Spaudaw. 21io luit. 21 Julij l"» luit. 23 Nov. 9 Aug. 1844 geplaatst

(Jacob) 1828. 1833. bij de veldartillerie.

Maas. (Willcm Petrus 2iolt. 5 Jan. 1 830. Idem. 15 Feb. 1839 eervol

Jacobus) ontslagen.

de Bruyn. (Rudolphe 2io luit. 20 Nov. lste luit. 23 Nov.

Florence) 1832. 1833.

Elout. (Maurits Theodo- 2"e It. 5 Jan. 1830. Idem.

rus)

Gallois. (Jacobus Ger- Idem. !sto luit. 13 Febr. 28 Mrt. 1840overgepl.

hardus Arnoldus) 1834. bij het 0. I. leger.

d'Hamecourt. (Arman- 2de luit. 14 Oct. 1"o lt. 4 Oct. 1836.

dusFranciscusMatteus) 1830.

Pels Rijcken. (Jakob 2"o luit. 19 Nov. Idem.

Walraven Gerhard) 1830.

vanTuyll van Seroosker- 2"e luit. 14 Oct. Idem.

ken. (Frederik Christi- 1830.

aan Hendrick barou)

Scherrer. (Michaël A- 2do luit. 20 Nov. 1"o luit. 16 Dec. 27 Mrt. 1841 overgepl.

dolf Heindrich) 1832. 1837. bij het 3de reg. art.

Harbauer. (Leofrie) 2d' H. 10 Oct. 1831. Idem. 30 Aug. 1844 overleden.

Swaving. (Philip Chris- Idem. Idem. 16 Jan. 1847 adjudant

tiaan) van den komm. van het

van Eappard. (Adolph Idem. Idem.

personeel der artilL

Carl Johan ridder)

List. (Augustinus Fre- Idem. Idem. 1 April 1841 adjudant

derik Carl) van den komm. van het

Gerlach. (Abraham Joan Idem. Idem.

personeel der artill.

Arnoud)

Maris. (Gerard Jean) Idem. Idem.

Nederburgh. (Laurent Idem. Idem. 30 Oct. 1843 overgepl.

Pierre Dignus) bij het !sto reg. art.

van der Wijck. (jhr. Au 2do'luit. 16 Dec.
l"» lt. 3 Jan. 1839.

gust Leopold Frederik 1837.

Theodoor)

Quack. (Adolf Louis 2"o luit. 17 Sept,
Idem.

19 Oct. 1847eerv.ontsl.

August) 1832.

Hooft. (jhr. Daniel Con- 2^ luit. 26 Junij l»lelt. 2 Mei 18 48.

stantijn Marie) 1834.
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! NAMEN

j BN

VOOENAM.EN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst , en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang bij

het korps bekleed ,

eu datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij hei

korps gebleven.

Goudriaan. (Johan) 2delt. 3Feb.l836. 1ote luit. 30 Mei

1848.

von Goedeoke. (jhr. 2"olt. 40ct.l836. l'i° luit. 16 JulJJ

Guillaume Albett 1849.

Charles Herman)
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NAMEN
Rang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten rang bij

het korps bekleed ,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

EN'

VOORNAMEN.

G. 2"fc LU]

2deit.22Febr.1793.

tTENANTS.

VÓÓR 1814.

van Tuyll van Seroos-

kerken. (H. R. bar.)

van Sydow. (P. C)

van der Meulen. (L.)

Je la Grée. (Doudard)

Paravicini di Capelli.

(Willem Bartholomé

Eduard)

van Troyen. (J.)

Tante. (J.)

Kamaer. (P. A.)

Straube. (Pieter Joseph)

tiorissen.(DirkGerardus)

Mossel. (Jacob)

Tot 1795.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

. . .

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

2Jolt. 23 July 1795

Idem.

Idcm.

Idem.

Gepens. 10 Apr. 1801.

ücpensionneerd in 1 803.

Wordt 22 Maart 1800

overgeplaatst bij de

art. te voet.

Wordt in 1 806 overge

plaatst bij de garde art.

Sneuvelt of sterft in

Rusland 1812.

Sneuvelt of sterft waar

schijnlijk in Rusland

1812.

1 3 Nov. 1 809 geplaatst

bij het rcg. art. te voet.

17 Aug. 1808gepl. bij

de rijd. art. v. de garde.

2delt.28.Julij179.r1.

2Mt.148ept,1789.

de Vries. (Martinus) 2de lt.HFebr. 1802.

van Rhemen. (Adriaan

1 Johan WolterHelenus)

Paravicini di Capelli.

(Jacques Pierre)

2dolt.13Febr. 1805

a la suite.

2d°lt.30Dec. 1805.

.

Ampt. (Nicolaas Corne-

lus)

de la Sarraz. (lamcs

Albert Henri)

2dolt.29 Jan. 1806.

NA 1S14.

Idem.

21iolt. 15 Deo. 181 3.Kcmpers. (Johannes

Wilhelmus)

lt.adj.22Jan.1814. 5 Jan. 1815 als 1"' lt.

overgeplaatst bij het 4de

bat. art. landmilitic.

Overbeek. (G) 2"olt. 22 Jan. 1814."

Idem.

2Mt.12Febr. 1814.

Schijnen bij het korps

niet gediend te hebben.de Swaan-Hazelhof. (A.

E.)

Dibbete. (Frederik Wil

helm)

14 Oct. 1815 als 1"o

It. overgeplaatst bij het

!st• bat. art. nat. militie.

21
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NAMEN

E.N'

VOORNAMEN.

Rang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogsten raug bij

het korps bekleed ,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten , of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

Icngers. (Wiggert Wig-

gerls)

2^1t. 31 Deo. 1814

2Jolt 5 Jan 1815

26 Julij 1817 overge

plaatst bij het 5dc bat.

art. nat. militie.

Eervol ontslagen 3 Oe-\Yalland (Jau)

tober 1820.

1 Jan. 1820 overge

plaatst als 1"o It, bij

het 3J° bat. veldartill.

1 Jan. 1820 overgepl.

als !«o lt. bij het 2Jc

bat veldartillerie.

1 Febr. 1822 overge

plaatst als l"e lt. bij

het l'l° bat. nat. miL

7 Aug. 1822 overge

Zehelein. (Hendrik

Chrisüaan)

2'1° lt. 1 Maart

1815.

Scholl.(Gabriél Frederik) 21"lt. 6 April 1815.

2do U. 9 Aug. 1815.

2do lt 1 l'cbr 1819

. .

Clement. (Hendrik Cor-

nelis)

Wind (I'icler)

plaatst als lsle lt. bij

het lst° bat. veldart.

1 Mei 1825 overgeList. (Ernst ï'rcderik 2Jolt 22Jutij 1820.

Carel)

van Limburg Stirum. 2J°lt. 20Sept.l820.

plaatst bij het Oost-

Indische leger.

16 Mei 1826 eervol

(Louis Gaspard Ailri-

aan graaf)

Yerspyck (Antoine Phi- 2dolt. 14Dec.lS21.

ontslagen.

28 Dec. 1826 overge

lippe)

van Bylaudt. (Charles 2^1t. 1 Sept. 1824.

plaatst als lst» It. bij

het 2de bat. veldart.

11 Junij 1827 overge

üuillauiue Heari graaf)

Donny. (August Ferdi- 2dclt.l9Aug.l827.

plaatst bij het Oost-

Indische leger.

25 Febr. 1831 eervol

nand)

Winter Momma. (Jean 2d»lt.l7Apr.1831.

ontslagen.

23 Julij 1831 eervol

Willem)

Pijpers (Simon) 2d'lt lOOct. 1831.

ontslagen.

25 Sept. 1832 overge

Ridder. (Johan Christi-

aau Reinier)

2d'lt.S?6Junijl83-l.

Idem.

. .

plaatst bij het 6de bat

art. nat. militie.

29 April 1847 overge

plaatst als l"e lt. bij

het 2do reg. art.

Idem.Sodeukamp. (Pieter)
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NAMEN

EN

VOORNAMEN.

Bang in welken

bij het korps ge

plaatst, en datum

van aanstelling bij

het korps.

Hoogste» rang bij

het korps bekleed,

en datum van aan

stelling in dien rang.

Wijze op welke het

korps verlaten, of tijd

stip tot wanneer bij het

korps gebleven.

likkens. (Jakob Johan

Daniel)

21Mt.26Junijl834. . . . . 30 Oct. 1847 overge

plaatst als I'le lt. bij

het 2de reg. art.

an Capellen. (jhr. The-

odorus)

Idem. • 20 Mei 1841 overge

plaatst bij het Oost-

Indisch leger.

an der Spuy. (Cornelis 21"1lt. 3Febr.l836. 20 Aug. 1837 overle

Bernardus)

e Boer. (Pieter Antho- 2d'lt.16Dec.1837. .

den.

12 Oct. 1847 overleden.

nie)

on Weiier. (jhr Johann Idem.

Ludwig)

Irade. (Abraham Ge-

rard)

Idem. . . . . 22 Dec. 1840 eervol

ontslagen.

an Rappard. (Willem 2Mt. 3 Jan. 1839.

Ulrich Cornelus rid

der)

)ijckmeester. (Willem Idem.

Hendrik)

au Orsoy Veeren. (Ca- 2io It. 16 Maart

tharinus Jacobus)

leyl. (August Jan

Franciscus)

1848.

21iolt. 26 Mei 1839. . . . . 30 Oct. 1843 overgepl.

bij het 3de reg. art.

lerard de Mielet van 2do It. 30 April

Coehoorn. (Menno 1847.

Louis Victor baron)

an Limburg Stirum. 2^1t.24Nov.l847.

(Willem graaf)

teenberghe. (Frederi- 2dolt. 6 // 1847.

cus Franciscus)

>epven. (Jan Roosma- 2dolt.l60ct.l847.

le)

'aets van Amerongen. 2"olt.lOMeil848.

(Jan Joost Carel bar.)

•



BIJLAGE N°. 2.

r

Opgave der onderscheidene samenstellingen,

welke aan het korps rijdende artillerie,

van af hare oprigling lot aan JVeêrlands

herstelling in het jaar 1813, zijn gege

ven geworden.

I. Oprigting van een korps rijdende artillerie. Zamenstelling vast

gesteld bij de resolutie van de Staten-Oeneraal der Vereenigde Neder

landen tan den 21'le° Febntarij 1793.

STAF DER TWEE BRIGADEN.

Paarden. Hoofden.

adjudant. .

2d° adjudant. .

!•te chirurgijn.

2de chirurgijn. .

pikeur.

onderpikeur.

paardenmeester , op

wachtmeesters-gagie.

Totaal .

EI.KE KOMFAGME.

In het jaar.

/ 1020

840

480

420

600

390

390

, / 4140

Vaarden. Hoofden. Elke 42 dagen.

3 1 kapitein. . . / 325

2 1 2do kapitein. . 155

4 2 l'" luitenants. 260

\ 9 2de luitenants. 240

6 6 wachtmeesters. 270

1 1 kwartiermeester. . 40

1 1 gevrijte korporaal. 36

8 8 korporaals. 256

1 1 trompetter. . 35

80 30 kanonniers. . 2240

2 9 timmerlieden. 56

1 1 smid. 28

1 1 wieleumaker. 28

1 1 solliciteur. 28

115 108 Totaal . . . / 3997

460 432

468 439

de é kompagniëu . / 15988

of in het jaar. . . . /13S943 : 6 : 11

staf 4140 : O ; —

Totaal-generaal . . . /14S083 : 6 : 11
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II. Zamenstelling volyens de resolutie van 'de Stalen-Ge/israal tan

den 8"en Juli) 1795.

KLEINE STAF.

Paarden. Hoofden.

l kwartiermcester.

l l adjudant.

l onderpikeur.

l 2de chirurgijn,

l zadelmaker.

l vaansmid.

Totaal l 6

ELKE KOMPAGNfE.

Paarden. Hoofden.

9 1 kapitein.

8 1 1"o luitenant.

4 9 2d° luitenants.

1 1 l"e wachtmeester.

6 6 wachtmeesters.

1 1 korporaal-fourier.

6 6 korporaals.

2 2 kadet-élcves.

64 64 kanonniers.

1 1 trompetter.

1 1 timmerman.

1 1 wielemnaker.

1 1 smid.

Totaal. . . . ~92 ""88

de 2 kompagniön. 184 176

kleine staf . . 1 6

Totaal-generaal. 185 182

UI. Resolutie van het Comité van het londgenootschaj) te lande

van den 26"« Mei 1796.

Elke kompagnie vermeerderd met l wachtmeester, l korporaal en

16 kanonniers.

De sterkte van het korps werd toen gebragt op 254 hoofden.
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IV. Zamensteüing volgens het besluit van het Uitvoerend Bevind ,

van den lS'l« Januarij 1800, n°. 1.

KLEINE STAT.

Paarden.

1

Hoofden.

1

1

1

2

1

1

In het jaar.

kwartiermeester . . /1001 : 9 : 6

adjudant. . . . 803:0:0

pikeur . . . . 803:0:0

21io chirurgijns . . 1204 : 0 : 0

zadelmaker . . . 310 : 0 : 0

vaansmid . . . 365 : 0 : 0

1 7 Totaal. . . ƒ4487: 4: 6

Er bij te voegen voor

het equipement der man

schappen . . ./ 52:0:0

Totaal . . / 4539:4:6

ELKE KOMPAGNIE.

Paarden. Hoofden. In het jaar.

2

2

2

4

1

7

1

7

2

80

3

1

1

1

1

1

1

2

1

7

1

7

2

BO

2

. 1

1

1

. . / 2500: -5: 0

. 1701:16: 4

. . 1400:13:12

2409: 0: 0

jste wachtmeester . . 383: 5: 0

. . 2171 : 15 : 0

. . 237 : 5 : 0

. . 1149:15: 0

. . 255:10: 0

. . 10220: 0: 0

474:10: 0

. . 127:15: 0

wielenmaker > - kanonniers

' smid J ...

. . 127:15: 0

. . 127:15: 0

Tataal. . . ./23287: 0: 0

Er bij te voegen voor het equip.

der onder-officieren en manschappen 16068 : 0 : 0

113 108 Totaal .... . . /39355: 0: 0

226

1

216

1

de 2 kompagniën .

kleine staf .

. . 78710: 0: 0

. . 4539: 4: 6

227 223 Totaal-generaal . . . /83249: 4: 6
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FB. De trein-divisie , beboorende bij elke kompagnie, is begrepen

ondor de massa van deu veldtrein. Die veldtrein , geuaamd de

bataifsche artillerie veld- en transporttrein , werd bij het besluit van

het ïtaatsbewind van den 14den November 1801 n°. 59 , ontbonden

en in de plaats daarvan werd opgerigt eene trein-divisie bij de brigade

rijdende artillerie.

Die livisie werd aldus zamengesteld :

1 Chef der divisie.

2 Opperkommandeurs.

6 Kommandeurs.

45 Kanonrijders.

l Smid.

l Zadelmaker.

en daarbij behoorden 99 paarden.

De kosten van die divisie waren geraamd op / 25337 : 7 : 5.

V. Zamenstdling volgens tiet besluit van /ut Staatsbeicind van ilen

26'te° Julij 1804 n°, l , Kit. G. G. ^

STA? VAN DE BRIGADE.

Bezoldiging Voor

Paarden. Hoofden. per jaar. equipement.

1 2de luitenant-kolonel,

tevens kommandant

der kompaguie , krijgt

voor surplus / 500 : 14 : 11 1)

stafkapit. bij den 2d°n

luitenant-kol. krijgt..

voor surplus 301 : 2 : 8

l kwartierm., met rang

van lslen luitenant 1001 : 9 : 6

2 l adjudant, met rang van

lsien Of 2do» luitenant 1204 : 10 : O

l pikeur, met rang van

2do luitenant ... 803 : O : O

l mr. zadelmaker ... 310 : 5 : O / 26 : O : O

l 2do zadelmaker ... 146: 0: O 26:0:0

l vaansmid 365 : O : O 26 : 0 : O

l 2Jo smid 146: 0: O 26:0:0

3 7 • Totaal . . . ƒ4778: 1; 9 /104:ÖTO

°) Bij be"nit van den Uden Jnnij lS05 n°. *6 werd de bez°ldiging »an den Iden

l»ilenant-k°t°nel °p f S500i -: -, in die ran eenen Uien kapitein l1ij de rijdende arln

lerie °p f 3000 : - : - g°bragl.
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LI hl. KOMPAGME.

Bezoldiging Voor

Paarden. Hoofden. per jaar. equipenent.

2 1 lst° kapitein. . /3000: 19: 11

2 1 2de kapitein. . . ,, 1701: 16: 4

4 2 l'ie luitenants. . , , 2801 : 7: 8

4 2 2Jo luitenants . . , . 2409 : 0: 0

1 1 wachtmeester-majoor . 383: 5: 0 / IK: 0: 0

8 8 wachtmeesters . . . 2482 : 0: 0 1248: 0: 0

1 1 fourier. . 310: 5. n 156: 0- 0

S S korporaals ... . 1314 : 0: 0 1248 : 0: 0

2 2 trompetters ...., 474: 0: 0 312: 0: 0

2 2 kadet-ólcves. . . . 255: 10: 0 312: 0: 0

64 64 kanonniers . . . . 8176: 0: 0 9984 : 0: 0

1 1 timmerman ...., 127: 15: 0 156: 0: 0

1 1 wielenmaker . . . 127: 15: 0 156: 0: 0

1 1 smid . ... 127:
15 • o 156: 0. 0

1 eomp. chirurgijn . . 602: 5: 0

101 96 Totaal . . . /21293: 13: 7/13884: 0: 0

202 102 de2kompagnicn/67355 :: 6::14

3 7 de staf van de

brigade . . . /79133: 8: 7

205 199 Totaal-generaal. /U0488 : 15: 5

NB. De trein-divisie van de brigade rijdende artillerie zou in tijd

van vrede bestaan uit:

MATERIEEL.

4 korte kanons a 6 ffi; waarv. 2 besp. ieder met 6 paard. 12 paard.

4 ff ff ff 3 » ir 2 rr ir n 4 n 8 rr

2 houwitzers a 24 ffi ijzer beiden » o » 4 a 8 »

l losse voorwag. a 6 ffi j

l // // // 3 // i " // // 2 // 6 "

l " // ff 24 ff ijzer J

l kaisson a 6 // j

l // » 3 // /2ff » » 4 » 8 »

l » * 24 ff ijzer J

l smidskar (onbespannen)

Totaal
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TREIN-BEDIENDEN.

Bezoldiging Voor

Paarden. Hoofden. per jaar. equipemeut.

i l trein-luitenant. . ./ 912: 10: O

1 l opperkommandcur. . 383 : 5 : O / 140 : 5:0

2 2 kommandeurs . . . 620: 0:0 280:16:0

21 21 kanonrijders. . . . 2682:15:0 5896:16:0

"~ /4598: 10: 0/6317.'17: O

25 25 Totaal.

VI. Zamcnstelling volgens het besluit van den koniny aan Holland

van den 18de° Julij 1806 n°. 44.

Bij dat besluit werd bepaald : .

dat de artillerie van het hollandsehe leger zou uitmaken een regi

ment van drie bataillons , elk bataillon, céne kompaguie-d'élite en vijf

gewone kompagniën ;

dat de kompagnie-d'élitc van het l'te bataillon zou zijn de kom-

pagnie garde-artillerie , en dat de twee kompaguiën rijdende artillerie

zouden zijn de twee kompagniën-d'élite van de beide andere balaillons ;

dat de zamenstelling van elke kompagnie rijdende artillerie zou

blijven zooals zij was vastgesteld bij het besluit van het Slaatsbewind

van den 28lt°n Julij 1804 n°. l ; doch dat de staf van de brigade

zou worden opgeheven.

NB. De hollandsehe artillerie zou volgens die zamenstelling sterk

zijn 2005 hoofden en 200 paarden , en kosten / 558212 : 7 : 5 per jaar.

VIL Zamenstelling volgens hei besluit van de» toning van Holland

van den 2G'le° December 1807 n°. 1.

De korpsen artillerie en genie vereenigd zijnde, werd bij voormeld

besluit vastgesteld, dat dit vereenigd wapen zou zijn zamengesteld

uit l staf, l regiment te voet , 4 kompagniën te paard (daaronder

begrepen die der garde) , l bataillon werklieden , l trein-kompagnie ,

l kompagnie kanonniers-veteranen.

De rijdende artillerie , volgens het besluit van den 23'l1m November

1806 n°, l, vereenigd tot één regiment, zou zijn zamengesteld als

volgt:
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STAF.

Hoofden.

l luitenant-kolonel . . .

l kwartiermeester adjoinct.

l adjudant onder-officier. .

l trompetter brigadier . .

l chirurgijn "der 2de klasse .

l zadelmaker ....

l kleedermaker

l laarzenmaker. . . . ,

l paardeuarts

9 Totaal . . .

Bezoldiging

per jaar.

. / 3600 : -

. 1000: -

438: -

310: 5

900: -

365: -

164: 5

164: 5

. 365: -

. /73Q6:15

ELKE KOMPAGME.

Bezoldiging

Hoofden. per jaar

l kapitein der 1"o klasse. . / 2800 : —

1 kapitein der 2de klasse . . 2000 : —

2 1"e luitenants 2800: —

l 2de luitenant 1200 : —

l opperwachtmeester . . . 383 : 5

4 wachtmeesters 1241 : —

1 fourier 310 : 5

6 brigadiers 1095 : —

4 vuurwerkers 584 : —

2 wagenmakers of timmerlied. 273 : 15

2 smids 273:15

26 kanonn. vande!•le klasse 1). 3558 : 15

28 kanonn. van de 2de klasse. 3577 : —

2 trompetters 475:10

2 regiments-kinderen . . . 127:15

_83 Totaal jf 20700TH

"249 De 3 kompagniën (de

garde niet mede gerek.) 62100 : —

9 Staf 7306:15

258 Totaal-generaal. . . ƒ 69406 O5

l) Onder het g°la) der kan°nniers Y*H de lste klasse war°° een °f iwee hoefsmeden

begrepen
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VUL Zamenstelling , volgens het ontwerp der Commissie , benoemd

geiceest ten gevolge vdn de voorgenomen scheiding der korpsen artillerie

en genie , en volgens dat van den Chef van het l'le bureau der 4de

divisie van het ministerie van oorlog den heer J. D. Doorman.

VOLGENS HET ONTWERP DER COMMISSIE.

Ecne kompagnie, als kompagnie-d'élite toege

voegd aan het regiment artillerie te voet.

1 kapitein van de l"e klasse....... /°2800: —

2 l"° luitenants ........... 2800 : —

l 2de luitenant............ 1200: —

l opperwachtmeester .......... 383 : 5

4 wachtmeesters ........... 1241 : •—

1 fourier.............. 310 : 5

.6 brigadiers ............. 1095 : —

2 trompetters ............ 474:10

4 vuurwerkers ............ 584 : —

4 werklieden in hout en ijzer....... 547 : 10

30 kanonniers van de lsle klasse ...... 4106 : 5

48 kanonniers van de 2de klasse ...... 6132 : —

equip. en kleeding van 100 man a / 49 : 18 4990 : —

equipemeut voor 88 paarden & / 48 : 13 : 8 4283: 8

Totaal .......... . ƒ 30947 : 3

VOLGENS HET ONTWERP VAN OEN HIER DOORMAN.

Hoofden.

Twee kompagniën.

1 kapitein van de 1"o -klasse ƒ 2800: —

2 1"o luitenants ' 2800: —

l 2de luitenant 1200 : —

l opperwachtmeester 383 : 5

6 wachtmeesters *. . 1861:10

1 fourier 310: 5

6 brigadiers 1095: —

2 vuurwerkers 292: —

30 kanonniers van de 1sto klasse 4106 : 5

42 kanonniers van de 2'" klasse 5365:10

2 trompetters ' 474:10

cquipement en kleeding van 90 man aƒ 49 : 8 4491 : —

equipement voor 32 paarden a ƒ48 : 13 : 8 1557 : 12

Totaal ƒ -26736 : 17

dus 2 kompagnien ƒ 53473 : 14
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Volgens den heer Doorman (hieromtrent had de commissie niet

berigt) zoo elke batterij , gerekend op een dubbel approvisionnemeut ,

benoodigd hebben :

Paarden.

4 kanons a. G ffi ieder besp. met 6 paard. 24

2 houwitzers » 24 // » //

4 kaissons » 6 » o n

4 a a 6 a a a

4 " voor de houwitzers " »

4 ff ll II tl ll H

7 n voor infant. en kaval. patronen. » //

2 reserve affuiten // o

\ smidswagen // //

5 divisie-, park- en bagage-wagens . . // o

Eene kompagnie trein , welke bestemd was voor de rijdende artil

lerie , zou zijn zamengesteld :

VOLGE3S DE COUMISSlE.

Paarden. Hoofden. Bezoldiging

per jaar.

1 1 1 "e luitenant ƒ 1400: —

l 1 21i° luitenant 1200 : —

i 1 opperwachtmeester 383 : 5

4 4 wachtmeesters 1241: —

1 1 fourier 310: 5

G 6 brigadiers 1095: —

150 80 soldaten 11680: —

2 2 trompetters 474:10

2 hoefsmids 292 : —

2 gareelmakers 438 : —

voor klceding en equipement van

98 hoofden a ƒ 39 : — . . . . 3822 : —

voor equip. van 164 paarden aƒ 36 : — 5904 : —

166 10"Ö Totaal .... ƒ 28240 : —

VOLGEtiS DEN BEER DOOBBUN.

Paarden. Hoofden.

1 1

1 1

1 1

G 6

6 1

t 6

194 100

2 2

1"e luitenant

Bezoldiging

per jaar.

... ƒ 1400: —

2de luitenant . . . 1200.

opperwachtmeester. . . . 383 : 5

wachtmeesters . . . 1861:10

. . . 310-15

. . . 1095: —

soldaten ... 1 4600 : —

trompetters . . . 474-10

ÜTÏS ÏT8 Over te brengen: f 21324: 10
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Hoofden. Bezoldiging

per jaar.
212 118 • l'"an de andere, zijde. f 2 132 4: 10

2 hoefsmeden 292 : —

2 gareelmakers 438 : —

voor kleeding en equipement van 120

hoofden a ƒ 39 : — 4680 : —

voor equip. van 2 1 0 paarden a ƒ 3G : — 7560 : —

212 122 Totaal .... ƒ 342!U : 10

NB. Volgens de Commissie zouden de 4 kompagniën trein allen

even sterk zijn ; volgens den heer Doorman zouden er slechts drie

kompagnicn noodig zijn ; de eerste volgens de hiervoren vermelde

zamenstelling, en de tweede en derde elk sleehta 104 hoofden en

lui; paarden sterk zijn.

De kosten van het geheele wapen der artillerie zouden zijn :

Volgens de beslaande zamenstelling, bij raming ƒ 885398: —

a het ontwerp — Commissie 883269:11

a » n — Doorman 885489 : 5

12
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BIJLAGE N°. 3.

Kompagnie rijdende artillerie van de garde

van den koning van Holland. 1)

•

Het eerste besluit , dat door koning Lodewijk , omtrent de zamen-

stelliug van de lijfwacht van Z. M., daarna koninklijke hollandsche-

garde genaamd , is genomen geworden , is dat van den 4den Julij 1806

l1°. 12; waarbij werd bepaald , dat de kompagnie artillerie te voet van

de garde of lijfwacht van den raadpensionnaris Schimmelpenuinck zou

i.ilijxrn zameugesteld , zoo als zij toen bestond.

Die kompagnie bestond , volgens het Staatsbesluit van den 11de'1

Juny 1805 n°. 46, uit:

l kapitein, l W' kapitein, 2 1"o luitenants, 2 2do luitenants, l

bombardier-majoor , 8 bombardiers , l fourier , 8 korporaals , 2 tam

boers , 82 kanonniers , 3 werklieden (timmerman , wielenmaker en

smid), l chirurgijn-élève , te zamen 112 hoofden.

Nadat deze kompagnie , met koning Lodewijk , van het Noorder-leger

in Holland was teruggekeerd, werd zij veranderd in eene kompagnie

rijdende artillerie van de garde van den koning; terwijl voorts werd

bepaald , dat , behalve deze kompagnie bij de garde nog zou worden

geplaatst, eene kompagnie artillerie te voet en eene trein-kompaguie.

De staf van de artillerie van de garde zou bestaan uit :

l kolonel , l luitenant-kolonel , l kapitein-adjudant , l luitenant-

adjudant, l kapitein-kwartienneester , l luitenant-kwartiermeester.

Elke kompagnie zou zijn zamengesteld op dezelfde wijze, als die

van de rijdende- of voet-artillerie.

Het schijnt niet dat zoodanige zamenstelling aan de artillerie van

l} H°ewel l'y beslnit van den 9den F°brnary l807 oO. S, da °prigting was bev°len

vat eon kuninklijk legiuen dor eilanden °f °uk wel Zee»wsoh-l°gi°en genaamd , en dat

daarbij was bepaald, dat daart°e z°nden beb°°ren eene kumpagnie rijdende- en twee k°m-

pagni°n vuet-arlillerie . blijkt bet evenwel niet dat die kumpagnie radende artillerie i*

°pg°rigl gew°rden; niettegenstaande men vermeld vindt, dat bij be"nit van den Sisten

Haart 1807 n°, t, bg die k°mpagnie werden ben°emd i

tut kapitein J. II. Woijil..; -l , lot Ul° lnilenants I. Renn° , W. I B. Straube; tot M*

lnitenants J. F. K°bler en P. A. Yerdeoren.
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de garde is gegeven , en het blijkt ook met dat er meer kompagaiën ,

dan die waarvan hiervorenis melding gemaakt, ziju opgerigt geworden.

Volgens het besluit van den l"en October 1807 n°. 15 zou dan

ook bij de garde zijn ingedeeld, geene andere dan rijdende artillerie,

aldus zamengesteld :

l luitcnaut-kolonel kommandant der divisie . / 4500 : —

l luitenant-kwartiermeester 2000 : —

1 kapitein 3200: —

2 !'1° luitenants elk 2000 : —

l 2J' luitenant 1800 : —

l aide-chirurgijn memorie

l opperwachtmeester 456 : 5

4 wachtmeesters » 365 : —

1 fourier. . . . ' 365: —

fi brigadiers " 219 : —

4 vuurwerkers » 182 : 10

4 werklieden in hout en in ijzer. .... // 161 : 5

78 kanonniers, waarvan 2 hoefsmeden ... // 164: 5

2 trompetters // 273:15

l paarden docter ' 456: 5

l kleedermaker. 182 : 10

l laarzenmaker. 182:10

l zadelmaker 365 : —

Tolaal 111 hoofden , behalve de 2 regiments-kinderen en 96 paarden.

De trcin-kompagnie was sterk 67 hoofden, 2 regiments-kinderen

en 100 paarden.

De kleeding der rijdende artillerie van de garde was donkerblaauwe

dolmans en pantalons , roode vesten met geele bezetsels.

Na de inlijving van Holland in het fransche keizerrijk , werd deze

kompagnie ingelijfd bij de rijdende artillerie van de frausche keizer

lijke garde -. doch zij is niet lang daarna ontbonden en bij gedeelten

in de fransche artillerie-korpsen ingedeeld.

Aan de krijgsverrigtingen van het tijdvak van haar bestaan heeft

zij geen deel genomen , als alleen aan die welke zijn voorgevallen ,

ten gevolge van de landing der Engelschen in Zeeland in 1809 ,

waarvan in den tekst reeds melding is gemaakt.

De officieren, welke bij die kompagnie rijdende artillerie der garde

op verschillende tijden zijn geplaatst geweest zijn de volgende :

Carel August Gunkel, luitenant-kolonel kommandant den 24'len No

vember 1806 ; Jean Joseph de Jong !st• luitenant-kwartiermeester ; Mar-

tinus Antonius Kuytenbrouwer en Jan Cornelis van Winter als kapi
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tcius ; Willeui Hendrik de Ranitz , Martiuus de Vries , Frederik

Carel List als l"e luitenants ; en J. Paravicini di Capelli , Dirk

Keijzer en James Albert Henri de la Sarraz als 2de luitenauts.

Toen de kompagnie werd ingelijfd in de keizerlijke garde , waren

daarbij geplaatst de luitenaut-kolouel Guukel, de kapitein Kuytcn-

brouwer, de 1B'• luitenants de Vries en List, de 2de luitenant de

la Sarraz.

Behalve de !il• luitenant de Vries , die in het jaar 1812 in

Rusland is gesneuveld, zijn al deze officieren na 181-1 bij het

nederlandsche leger geplaatst geweest, en hetgeen zeer opmerkelijk is

allen in zulke hoogc betrekkingen.

De luitenaut-koloncl Gunkel werd den 15den Junij 182G bevorderd

tot luitenant-generaal , was het laatst gouverneur der koninklijke

militaire akademie , en werd gepensionneerd den 13don Februari) 1834.

De kapitein Kuytcnbrouwer werd den 1S'le° Februarij 1834 bevor

derd tot generaal-majoor directeur der 2de artillerie-directie en den

l"sn Januarij 1841 gepensionneerd.

De 1"o luitenant List werd den 13de° Maart 1843 bevorderd tot

luitenant-generaal , is van den 15de» November 1840 tot den 25"°n

Maart 1848 aan het hoofd van het ministerie vim oorlog geplaatst

geweest, en den 16den Mei 1848 als minister van oorlog gepen

sionneerd.

De 2do luitenant de la Sarraz werd den 13den Maart 1843 met

den rang van luitenant-generaal gepensionneerd , en is daarna nog

van den 15d« October 1843 tot den l"'» Januarij 184S aan het

hoofd van het ministerie van buitenlandsche zaken geplaatst geweest.

Behalve de generaal-majoor Kuytenbrouwer , die den 1"« Augus

tus 1850 te 'sGravenhage is overleden, zijn deze krijgsoversten thans

nog in leven en allen te 's Gravenhage woonachtig.
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BIJLAGE N*. 5.

ORDRE DU JOUR.

Au quarlier-général a Stetiin , Ie 10 JMM 1807.

Le corps d'observation de la grande armée doit répondre a une

agression; il ra entrer dans la Fomeranic suédoise.

Un armistice avec la Suède avoit été conclu Ie 18 Avril dernier

a Schlatkow; il devroit avoir uu terme de dk jours a partir de la

dénonciation , les généraux de l'armée avant conféré de nouveau ,

étendireut ce terme a trente jours, par un article additionnel , signé a

Stralsund Ie 29 du même mois.

Aucune difficnlté ne s'etoit élévée sur Ie dernier arrangement ,

muis Sa Majesté Ie rui de Suède parut en Foméranie , prit Ie com-

mandement de son armée et manifesta aussitót l'intention de n'obser-

ver que la première stipulation d'un terme de dk jours ; en mcme

temps Sa marine devant Colbert , au mépris de l'armistice , exercait

des hostilités contre les corps de Francais et d'alliés qui assiégeaient

cd t c place, et resnlta de eet r l ut de choses une correspondance

d'explication entre les généraux , et Ie roi de Suède , pour terminer

les differens , me fit proposer une entrevue , dont Ie lieu fut fixé a

Schlatkow, territoire suédois. On fut alors porté a penser que la

résistance du roi , qui avoit été d'abord de mauvais augnre , tenoit

seulement au desk qu'il avoit, de se diriger lui mème ses propres

affaires et amenerait , ce qu'on n'avoit pu espérer , quclques ouvertures

de pacification et d'arrangement durable.

Je me rendis a Scblatkow Ie 4 Juin , accompagné de 5 a 6 officiers

d'état-major , d'antant de gendarmes d'ordonnance. L'aide de camp

de S. M. suédoise m'avoit prévénu que Ie roi étoit presque sans

escorte , avec une suite peu nombreuse. A mon arrivée je trouvai la

maison , ou étoit Ie roi , sans garde au dehors ; un escadron de caval-

lerie etait en bataille dans la cour. Admis seul avec ce prince.jelui

25
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eiposais les moüfs de l'enlrevuc , uiais il m'interrompil aussitót et

me déclara que Sa volonté etait immuable pour Ie premier terme de

l'armislice ; il écarta ainsi d'autorité les questions qui devoient faire

la mature de la conférence.

L'Europe l'appreudra avec indignation, parceque Ie droit des geus

et les lois de l'honneur furent alors violés , il osa proposer u un

géneral francais , a l'un des premiers sujets de l'empereur Napoleon

de trahir son souverain et son pays , il osa Ie sommer de se ranger

u cötó des Auglais , sous les drapeaux deshonorés d'une bande de

transfugés , insensibles a\i bonheur , comme étrangers a la gloire de

leur patric.

La conférence n'a douc servi qu'a démontrer, que Ie roi de Suède

partage Ie délire de ces étrangers et leur sacrifie décidement les

intérets de sa jiation.

Depuis cettc conférence il a fait continuer les hostilitcs devant

Colberg , il m'a fait exercer d'autres vers les bouches de la Trave ,

il a tiré de l'Angleterre de l'or et des soldats , il a ramassé" tout ce

qu'il a pu de transfugés - de désespérés , et se confiant dans ses

forces , il a dénoncé Ie 30 de ce mois son armistice de dix jours , au

moment memo oü il pouvait avoir après les nouvelles dispositions de

la Russie et de la Prussc.

Ainsi les hostilités reprcndrout avec la Suède Ie 13 de ce mois.

Nous pouvions les réprendre plutót, puisque la conduite du roi

n'offrait qu'une suite de violations prouoncées ; mais il est dans Ie

caractère de notre Souverain d'être grand daus Ia moderation et Ia

générosité, comme il est grand par son genie et ses exploits. l'Eu-

rope appréciera cette conduite et connaitra bien ceux qui veulent per-

pëtuer Ie fléau de la guerre.

Les troupes francaises et alliés révaliseront en discipline et en

courage ; elles n'oublieront pas que 1'empereur Napoleon les con-

temple , et je me persuade que nous mériterons tous son approbation

par notre dévouement.

(signc) Maréchal Bnme.



379

. BIJLAGE N'. 6.

Zamenstelling van het nederlandsche leger

te velde, op den 19de° September 1830.

OPPERBEVELHEBBER.

Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden — Hoofdkw. te Antwerpen.

Luit. gen. J. V. bar. de Constant Rebecque , chef generalen staf.

Majoor C. Nepveu , adjunct-ehef.

Luitenant-kolonel N. F. E. de Gumoëns, kapitein A. W. H. Nol-

thenius de Man, 2do kapitein A. de Pellaert, 1ole luitenants J. H.

Hocfd van Iddekinge , W. de Petit , gedetacheerd de kapitein W. A.

F. van den Bussche.

Sterkte.

Off. Mans.

EERSTE BRIGADE — generaal-majoor A. Schuurman —

Hoofdkwartier te Mechelen.

STAF. Adjudant de kapitein J. C. Noot, chef van den

staf de majoor J. Malherbe , adjuncts de !•te luitenant

G. Schuurman , 2de luitenant C. J. J. Goffin.

!'1» bataillon S ^

2" . 81
ff 3

lt. kol. E. E. J. Mathon te Mechelen. 19 617

J. P. Anlhing » " 16 498

J. T. Serraris » i 16 521

l

instr. " — majoor A. G. van Bronkhorst te Eppeghem. 22 483

bat, jagers — lt. kol. J. N. Everts te Vilvorden . . 20 586

2de bataillon
n

maj. P. C. de Bosson te Sas-van-Cam-

penhout 18 592

3de „ cf r- maj. C. V. G. Ditlinger te Hombeek. 22 551

llio afd. inf. — maj. J. F. Battaerd te Semps. 13 293

(her te brengen. 146 4141
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Van de andere zijde.

Heg. ligte drag. nn. 4 1) — lt. kol. L. A. J. Crooy te Mecheleu

Batterij rijdende artillerie n°. 2 — kap. J. P. Girard de Mielet

van Coehoorn te Mechelen

TWEEDE BRIGADE — gcneraal-maj. C. A. de Favauge •—

hoofdkwartier te Cumptich.

STAF — adjudant 1 sto luitenant P. J. Stam, chef van

den staf kapitein G. E. Muller, adjunct 1"° luitenant

J. C. de Normandic 's Jacob.

Sterkte.

Off. Mans.

146 4141

41 721

fi 114

o

!•le bataillon nrj " lt. kol. J. J. A. Ardcsch te St.-Cathe-

16 832

2do „ B g. maj. A. H. Frantzen te Rumpst en

p r*1 lleeth .....,. 14 634

3Jo » 1 maj. G. H. Naudascher te Waelhem. 20 668

i—i
< o

1"e bataillon g § lt. kol. P. G. Wimmer te Waerloos .

maj. J. H. Voet te Edeghem , Hove

80 736

2do » i5 1-o 2
en Mortsel 14 704

m -

g, pi maj. G. von Buseck te lleeth en

3Jo " ^ ;
i

h-i

GR

Cumptich 15 816

1<Ic bataillon M 5.

o. S-

maj. J. J. Jevenois te Duffel. 14 527

21io » a U.' n J. G. Kraeker a * . 16 696

3de „ 55,

1

H M.L.l'Olivier o » . . . 17 748

batt. veldarti n°. 5 — kpt. J. F. van Nieuwkuijk te Waerloos. 5 113

BRIGADE KAVALLERIE — generaal-majoor J. Post — hoofd

kwartier teBerchem.

STAF — adjudant de ritmeester W. A. Colthoff, chef van

den staf de majoor A. J. B. de Roye van Wichen.

Afdceling kurassiers n°. 3 — It. kol. L. J. de Marneffe ,

majoor N. K. Matthes, ritmeester J. J. C. Mascheck

te Berchem 25 276

Afdeeling kurassiers n°. 9 - - - kolonel N. C. de Gallières , *

majoor C. d'Hane , ritmeester K. W. J. Storm de

Gravc te Borgerhout en Deurne 27 265

Over te brengen. 395 11991

l) Van hel regimenl waren gedeta°heerd : Off. Mans.

1 halT oskadron — ril meester F. A. van Gn°ri°k° le Vilr°rde° . . . S 44

l o • — o M. C. Verh°eien » Sai-ran-Cainp°nhoiit . 3 40
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Sterkte.

Off. Mans.

Van de andere zijde. 395 11991

Regiment lansiers n°. 10 — kolonel C. J. J. baron de

Posson, majoors J. de Lenneen L. J. Gantois te Lier. 32 498

DIVISIE ARTILLERIE — kolonrl C. F. List — liunfilk rt'nr-

tier te Antwerpen.

STA» — adjudant de l"e luitenant J. C. van R\jneveld.

Majoor C. F. Krahmer de Bichin , adjudant l"e

luitenant C. E. Meijer.

batt. rijd. artill. n° l — kpt. T. E. Dinaux te Cumptich. 7 116

n a o n°. 3 — // J. Kops te Hove van

Mortsel . 5 1U

na t » 4 — a W. baron Bentinck te

Antwerpen .5 143

DETACHEMENT — külollrl W. B. E. bOTOÜ van l !.il\ ''IVH —

hoofdkwartier te Aelst.

1"o bataillon Sd° afd. Lnfant. — luit. kol. J. D. Sche-

nofsky te Aelst 18 656

3 eskadrons regiment hussaren n°. 6 te Aelst . . . 21 340

2 kompagniën flankeurs , 17de afd. inf. , gedet. uit Gent. 7 405

Totaal 490 14263

RECAPITULATIE.

1'le brigade 193 off.

2de // 150 "r

brig. kavall. 84 //

divisie artill. 17 »

detachement. 46 o

Totaal. 490 »

4976 manschappen.

6474 o

1039 »

373

1401 »

1 42615
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BIJLAGE NV 7.

Zamtnstelling van het nederlmdsche leger te velde ,

op den 1"« Awjiulus 1831.

Opperbevelhebber, Z. K. H. de prins van Oranje.

Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden.

Chef — generalen Staf, de luitenant-geueraal J. V. baron de Con

stant Rebecque.

Chef — genie te velde , de kolonel P. S. R. van Hooff.

Chef— administratie, de generaal-majoor J. P. Reuther.

Chef — geneeskundige dienst, de dirigd. chrir.-maj. W. J. Brink.

1sto DIVISIE IN/AMERIE — luitenant-generaal van Geen.

l"e brigade — generaal-majoor A. Schuurman.

Studenten der groningsehe hoogeschool — kapt. van sterkte.

der Brugghen 129

lile bat. 2de afdeeling noord-hollandsche schuttery —

majoor van Pabst Rutgers 901

l"° bat. lile afdeeling zuid-hollaudsche schutterij —

luitenant-kolonel Boreel 895

1"o bataillon jagers — kolonel van Heerdt. . . 1063

l»* bat. afd. grenadiers — luit.-kolonel Anthing. l 1353 '

21io // o f — ,1„ Serrark J

4341

2do brigade — kolonel de Favauge.

Jagers van van Dam — majoor van Dam . . . 233

2Je batail. 1"o afd. geldersche schutterij — majoor

van Rechteren ... 945

1"o bat. 2de afd. zuid-hollandsche schutterij — majoor

Neinhaus 721

2de bat. a // n a " — kolonel

'sJacob 751

2de bataillon jagers — luitenant-kolonel Everts. . 911

1ote bat, 3de afd. infanterie — majoor Auffmorth. l ,fiRQ

3do bat. " " „ — ,, Behr . .j ioöa

5250

Batterij veldartillerie n°. G' — kapitein Meijl . . 168

2do DIVISIE IKPANIERIE — luitenant-generaal B. her

tog van Saxen-Weimar.

l'lc Mijadf — generaal-majoor A. J. J. bar. des Tombe.

Stud. der utrechtsche hoogeschool — kapt. Wilhelmie. 246

l'l° bat. 2dc afd. geldersche schutterij — majoor

Schimmelpcnninck 982

!st• bat. 7de afd. infanterie — majoor van Spengler. 907

2dc bat. n » a — // van Aerssen. 255

l"° bat. 12de afd. infanterie — majoor Duppe. . 841

2de bat. » a n — » van der Boom. 830

4061

Over ie brengen. . 13811
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Sterkte.

Van de andere zijde. 13814

2de brigade — kolonel D. O. Bagelaar.

Koninklijke jagers — kapitein Buchner.... 245

2do bat. 4do afd. zuid-hollandsche schutterij — luit,-

kolonel Holle . 818

2do bat. W° afdeeling infanterie — majoor Senn

van Bazel . 877

3de bat. // n n — majoor van

den Heuvel 855

l'l» bat. 18de afd. infanterie — majoor Schoch . l

2de bat. a n n — majoor Tegelaar. j

4491

Batterij veldartillerie n°. 5* — kapitein van. der Beek. 165

W* DIVISI* INFANTERIE — luitenant-generaal A. F.

Meijer.

1'1° brigade — kolonel F. Stoecker.

Studenten der leidsche hooge school — kapitein van

Boecop 230

2de bat. lsle afd. friesche schutterij — majoor Kirchner . 830

2J° bat. lite afd. groningsche schutterij — majoor

van Calcar 588

Reserve bat. 8lle afd. infanterie — luitenant-kolonel

Cox van Spengler 905

2dc bat. 13de afd. infanterie — majoor Laasman. . 807

3do bat o K n — " Voigt . . 834

4194

2dc brigade — kolonel J. P. Sprenger.

Noord-hollandsche jagers — kapitein Rookmaker. . 112

Groningsche jagers — luitenaut-kolonel Valkenburg . 120

1"o bat. 3de afd. noord-hollandsche schutterij —

majoor van Wickevoort Crommelin . . . . 578

2d' bat. utrechtsche schutterij — majoor Glenewinkel . 630

1"o bat. 17de afd. infanterie — majoor de Haan . 794

2de „»» » — // Goelz . . 814- •

3049

Batterij veldartillerie n°. 8o — kapitein van de Wall. 162

RESERVE DIVISIE — luitenant-gcneraal C. M. Cort-

Heyligers. 1)

1°« brigade — generaal-majoor F. Knotzer.

lilc bat. l"le afd. geldersche schutterij — luiteuant-

kolonel Lulofs 670

2de bat. 1"o afd. noord-hollandsche schutterij — luite

nant-kolonel Kerkhoven 878

Ocer te Li-engen J 548 25ts77

l) De slerkle van de lr°tpon deter dÏvioie Is die, z°°alt zij wo• lM' do° 25.;«
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Sterkte.

Van de andere zijde. 1548 25877

2de bat. 2de afd. noord-hollandsche schutterij — majoor

Castrop 440

l '1° marschbataillon — majoor van der Brugehen . 663

2651

2do brigade — kolonel M. Busch.

2do bat. l"° afd. zuid-hollandsche schutterij — majoor

Seeuwen 564

2d° bat. 2dc afd. friesche schutterij — luitenant-ko-

nel Tjallinga 662

l sto bat. l"e' afd. groningsche schutterij — kapitein

Rudiugh 437

2de marschbataillon — majoor van Wageningen . . 522

2185

l"° en 2de eskadron — afdeeling kurassiers n°. l . . 260

Detachement transporttrein 29

Batterij veldartillerie n°. 9' — kapitein Singendonck . 159

DIVISIE KAVALLERIK — luitcnant-generaal A. D. Trip

van Zoutland.

l ° i° brigade — generaal-majoor J. Post.

Afdeeling kurassiers n°. 3 — luitenant-kolonel Bouwens

van der Boijen 550

Afdeeling kurassiers n°. 9 — kolonel de Gailières . 540

Regiment lansiers n°. 10 — 'kolonel de Fosson. . 662

1752

Regter halve batterij rijdende artillerie u°. 4 — !sto

luitenant van der Oudermeulen 68

2J° brigade — generaal-majoor jhr. W. P. Boreel.

Regiment dragonders n°. 4 — luitenant-kolonel van

Kampen 346

Regiment dragonders u°. 5 — luiteuant-kolonel van

Brouckhorst 321

Regiment hussaren n°. 6 — luitenanl-kolonel de

l. ril), r, 514

1181

Linker halve batterij rijdende artillerie n°. 4 — kapi

tein Bentiuck 90

DIVISIE ARTILLERIE — geueraal-majoor H. R. Trip.

Komm. der artillerie te velde — kolonel List (staf)- • 24

Batterij rijdende artillerie u°. l — kapitein Dinaux. 162

» n n l1°. 2 — // van Coehoorn. 164

n " n n°. 3 — n Kops . 156

» veldartillerie a 12 ffi n°. 7° » Altinck . 193

699

Reserve-park — kapitein van Deventer .... 158

Divisie reserve-parken n°. l , 2 en 3 . . . . 269

Over te brengen. 427 34951
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Va» de andere zijde. 427 34951

4do kompagnie mineurs en sappeurs — kpt. van Herff. 157

Eskadron marechaussée — majoor Brummel . . . 120

Komp. werklieden — 1st° luitenant Toewater. . . 84

Kompagnie hospitaal soldaten — 1sto luit. Peperkamp. 27

'l Vansport t rei u — kapitein Majoie 132

947

Totaal-generaal. . - 35898

RECAPITULATIE.

1EGER TE TELDE.

Infanterie.

l .te divisie 9591

2de divisie 8555

3de divisie 7242

Reserve-divisie 4836

30224

Kavallerie.

1ste brigade 1752

2de brigade 1181

Bij de reserve-divsie . . . 260

3193

Artillerie.

ingedeelde batterijen . . . 806

niet inged. batterijen . . . 699

reserve park-divisie reserve

parken 427

1932

Oningedeelde troepen. . . 549

Totaal leger te velde . . ~ 35898

-



 

W BENAMING

... 1

•

td i
MC/W ._.

S ^> g

g
w 1ï3 w

1 u* o> te M

* g

M
Kanons a 6 «,'.CO OT O * O

§ to te oo to Eouwitzers a 15 d-.

l—i

IC *k lik « tft a 6 ffi.
SE s

i1-j

i» to to oo to a 15 d".
CO CA

s
ff M M M M Smidswagen.

a

0

w

oo to to to to Voorraadwagen.

l)

oo tO tO tO •£5 Reserve-affuiten.

-^° i-' i—' to l—i
Totaal.00 O CO l—l oO

»lO

Patronen met

kogels.

w *3 ^3 l*3
P.

c O* C5 % O5

j»
CO CO 00

OJ

00 |IO *° »0

|__E_I—J
Blikken dozen. f3

g
oO HJ l—i en t-J

W CO O CO
Met spring- g

lading. *
c

te te 3C S0

l-J
to bO eo to Met brand- H v

o
(t- (t- O5 '^.

. . en

Mcc stof. ? HJ

0. CO
00 00 CO OO
00 00 05 00

Blikk™ dozen.
C-

3
Ho

0

Ci

b&

M t-i CO t-i

Brandkogels.o o to o p

•<> l-' t-' H-i 60

00 <o to o5 Cc
Zunders.hrff M W 0 00

H-i (—' i—' (-^

•~» ••* to ^i

Slag.
H5^ 0 0 K. CO

B0000

s; 00 OO O O

Gewone.

K-,

W

f°g
o o to io
Ol til C - CO

£ 1 i ' 5
Patronen met

kogels.O
P'

(-J
-5 CO
10 0 * *•

K
h^

Blikken dozen. fj *5

— P3
BI

s.

* S
O

M

CX '—'

Granaten.
P'

l—ls ? " "
u !"

" a

Jsl—'
0 « =5 M Blikken dozen.

P.

HM
a

to
ëto

Cii
Slagpijpjes.

_s
M

i°-ofiS-S.^s

ei3. *-«n^ oC
S _ " S ö S. s n.
£• o ™ •

S 3 J | 3 M
S fe

i

i

'— '-™- ' ü ° t« g
varan verbrnikt duur £ T7

;o regler bal*e bilt. Q- ?
* >i

i

g

l
01

oo

^ Scc H

M >

r *;
i-. ,

O
13

O

w

^i H

c
>• n

P i

S l
o 5
e x

s w.
PS c

C7 e
M B

, s«

K i-J

'X ^

C U

P" B

5 £
K B

C «

5 o
2 's

!«



387

BIJLAGE N°. 9.

Staat der , op den vijand in en om

Hasselt , buit gemaakte oorlogsbe

hoeften.

3 korte kanons a 6 ffl met affuiten en voorwagens.

2 » houwitzers a 15 dm.

10 kaissons a 6 ft', waaronder 3 ned. veldmater.

2 // tot houwitzer ned. veldmater.

9 transportwagens.

5 ziekeu-wagcns.

l voerwagen a 6 ft' ned. veldmater.

1 » tot houwitzers a 15 dm. ned. veldmater.

2 affuiten ned. veldmater.

2 kaissons voor infanterie patronen, oud model,

l smidswageu , oud model , met gereedschappen.

1 bok.

980 geweren , nieuw model , a '/° &'.

2 » » voor sappeurs.

750 " vreemd , model a '/o ffi.

19 // fransch dragonder-model.

23 * buiten model.

73 // engelsch model , a '/« ®-

9 karabijnen, buiten model.

2738 pieken.

11 lansen.

2 sabels voor de ligte kavalerie n°. 2.

10 // n infanterie n". 2.

S6jagt- en andere geweren , gedeeltelijk aan partikulieren behoorende.

2 kisten met a en verdere jagtwapenen , onbekwaam , 7

pistolen.

2G14 infanterie-patroontasschen , waaronder 32 van ned. model.

481 infanterie-sabelkoppels.

2215 zwarte bandeliers voor patroontasschen.

6 bajonet-koppels.

1844 gewone linnen randsels , waaronder 32 lederen.

86 trommen, diverse, met slagbanden, knielappeu en draagbanden.

1908 geweerriemen.
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370 bajonetscheden.

1710 zwart lederen gordels.

Benige voorwerpen voor sappeurs-

375 houten laden , voor geweren , karabijnen en pistolen.

240 schroefdraaijers.

240 aftrekkers tot geweren.

88 opgekloste kogels a 12 ffi.

160 kogels a 12 ffi.

90 kogelklossen a 12 ffi.

1807 patronen met kogels a 6 ffi.

876 opgekloste » »

107 onopgekloste » »

1083 gevulde saaije patronen tot blikken doozeu a 6 ffi.

605 gevulde granaten a 15 dm.

161 ongekloste t a »

78 blikken dozen a 15 d°1.

11 brand l , . , - ,

l licht ƒ k°Sela a 15 d '

779 gevulde saaije patronen a 15 d™, oud model.

80 * o a 20 da.

608 zanders.

1690 gezwindpijpjes.

200 slagpijpjes.

18 ffi lont.

258150 scherpe infauterie-patronen a ',.. ffi.

21400 n karabijn * »

Eenige kanonbehoefteu , gereedschappen , enz. alsmede eenc hoeveel

heid zadeltuig , zoo voor rij- als trekpaarden , oud en nieuw model.





 



E R R A T A.

Bladz. 20 regel 10

38 * 9 (staat: C. F. Cordes leet: H. F. Cordes

55 » 8 v. o. J

236 » 5 v. o. n hussaren u°. 8 , «• hussaren n°. 6 ,

237 u 5 a 5,649 ond. en mans. /• 5,225 ond. en mans.

237 o 10 ° 10,358. > 9,934.

237 » 11 » 10,724 - 10,300





VERBETERINGEN.

BEHOORENDE BIJ HET WERK:

„DE GESCHIEDENIS FM HET REGIMENT NEDERLANDSCHE RIJDENDE ARTILLERIE,"

Bladz. 20 regel 10 i

38-9 'staal: C. F. Cordes..... leef. H. F. Cordes.

55 8 v. o.)

- S2 o 7 en 8 • mare ......... o mare.

95 " l v. o. " jagers ........ * infanterie.

" 182 o l v. o. o van Saxen in 1813. . o van Saxen in 1813 en Frankrijk

in 1814.

( Rocols ...... • Roeulx.

. 206 noot 2) . >Tay.......... . Faij

210 regel 14 o niet meer in staat. . o niet in staat.

- 228 ............. Tot het gevolg van Z. K. H den prins van Oranje , op

den lsten September 1830 binnen Brussel , behoorde ook

de 1° luitenant ordonnance-oBicicr van Z. K. H. prins

Frederik der Nederlanden , W. J. graaf van der Goltz ,

die, op last van Z.K.H., den prins van Oranje vergezelde.

•• 236 regel 5 v. o. ilaal: hussaren n°. 8 . . . lees: hussaren no. 6.

l• 237 -5 o 6,049 ond. en mans. * 5,225 ond. en mans.

,. 287 " 10 " 10,358 » - 9,934

.- 237 . 11 • 10,724 o ~ 10,300

- 247 5 o hotel de Bellevne,

waarbij, enz. . . o hotel de Bellevne, hetwelk, zoo

als later zal blijken, door den

2e luitenant Sodenkamp in die

stelling was geplaatst geworden.

2(52 o 14 en 15 o vóór dezelve..... o daarvóór.

203 . 7 » Intusschcn was de 2e i

luitenant Soden- . (l"^schen had zich de 2e lai-

jj _ Ij tenant Sodenkamp.

- 263 14 o werd 1)....... - werd 1). Die stelling was de

meest geschikte voor het beoogde doel ; doch

daar zij voor het bas-fond eene hellende en

slechts kleine ruimte voor den vuunnond aan

bood , deed de luitenant Sodenkamp met veel

moeite en inspanning , onder een hevig vijan

delijk geweervuur , eene soort van platte formc

maken en randscls van gesnenvclden achter de

raders aanbrengen: waardoor de terugloop van

het stuk in het bas-fond belet werd. Nadat

zulks was verrigt werd door een hevig en aan

houdend geschutvnnr het gewenschte doel, de

verdediging der stukken in de rue Eoijale bereikt.



II VERBETERIKGKN.

Bladi. 800 regel 11 v. u. staat : do 2» luitenant L. Ruty» i. (de l' luiteuaut L. Ruijs van

van Leeuwen. . . .) | Leeuwen.

* 304 * l en 2 • het reserve park te. . • het reserve park te Alphen.

310-15 . bij de twee divisién. . • lij de 2e divisie.

" 821 . 7 ¥ ' °' . Uzcrenberg - Puilenberg.

- o£/fi " l

NB. De, in den tekst bedoelde bewegingen van

de halve rijdende batterij n°. 4, zijn ook

gevolgd door de 2° sectie van de vcldbat-

terij n». O', gckommnndeerd door den 2e

luitenant Vertholeu, die later op last van

den prins van Oranje op de uiterste pnnt

von den Pellenberg , aan den straatweg

van Tirlcmont op Leuven in stelling kwam.

• 338 « K en 9 v. o. • die evenwel wegens ziekte

vervangen werd door

den 1° luitenant. . . lees : die in het laatst van Septem

ber 1832, tot herstel van gezondheid, genood

zaakt zijnde eene buitenlandsche reis te doen ,

vervangen werd door den l o luitenant F. G. graaf

van Limburg Stirum, en te Amersfoort terug

gekeerd zijude, aldaar in 1833 belast werd met

de wetenschappelijke opleiding van kadets en

volontairs bij het regiment, dingende naar den

rang van officier , welke betrekking van instruc

teur , de le luitenant von Pestel tot zijne be

noeming tot kapitein in 1839 heeft vervuld.

351 4e kolom, regel 11 v. o. slaat: gepensioneerd . . lees: op non-activiteit gesteld.

353 4o . o3 • Oost-Indië. ... - \Vest-Indie.

354 2° o . laatste - 2 Septemb. 1823. - 22 Julij 1822.

" 357 le « • 6 v. o. » de Lavigny ...o de Savigny.

358 3e . 3 . leluit. l Feu. 1822 • le luit. 25 December 1821.

. 4' . .5 12 Nov. 1832. . - 18 Nov. 1832 als kapitein.

. 4e • 8 »10 Febr. 1843. . . 10 Februarij 1834.

• 384 • 14 en 15 • van Bronckhorst. •• graaf Du Monceau.

Bij de namen van de kannonniers l' klasse, vermeld op bladz. 172, die met het ridderkruis

van het legioen ran eer versierd , bij de rijdende artillerie terug kwamen , hnd nog kunnen

worden gevoegd die van Martinus Thijssen , die in 1806 ingedeeld bij de artillerie van de

Hollandscue garde, in 1810 bij de rijdende artillerie van de Fransche garde, en na 1814 nog

vele jaren als wachtmeester bij de frcderlandsche rijdende artillerie gediend hebbende, bij zijne

meerderen steeds als een braaf en verdienstelijk onder-officier is bekend geweest.

Door het springen van ecne kaisson in den slag bij Bar-Sur-Aube (1814) werd hij zwaar

verbrand. Men vermeende dat hij aan de gevolgen daarvan was overleden , en om die reden

is hem niet uitgereikt het brevet van ridder van het legioen van eer, dat voor hem was aan

gevraagd , tot bclooning van zijne groote dapperheid in dien slag betoond.



 



 



 



 


