
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.be/books?id=wH5bAAAAcAAJ&hl=nl
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VAN

N. E. F. VON GUMOËNS,

‚KOI.ONĲI| BIJ DHN' GEIHRALIIN S'I'AI' II

NEDERLANDSCBH DIENST; RIDDER DĲK

M- WILLEMSOBD 4°. II.ASIII

op uw uursrmv ma vm na nozuvom.n vznmznwma DER cxnnm.

wm ANTWERPEN vmscunnnma wonm:m HEBBEIDE BEKOMEN EN

AAN DE GEVOLGEN nu mzzm.vn nu 29 nncmmm 1832,

IN HET HOSPITAAL TE ANTWERPEN OVERLEDEN.

(Getrokken uit dan Militairen Spectator.)
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In het woelige leven komen dikwerf tĳdstippen voor,

waarin de mensch naar zielsverademing smacht en

dezelve zo‘ekt in weemoedig dankbaar, doch ook bemoe

digend, aandenken aan waardige leden der maatschappĳ ,

welke, door eenen te vroegen dood, van uit haar

midden gerukt zĳn. De krĳgsman gevoelt die behoefte,

wanneer hĳ te midden van het krĳgsgewoel, of in da‘

gen van rust, een blik terugwerpt op de gelederen,

waarin hĳ gestreden heeft, en daarin openingen be

speurt, die vroeger zoo waaì:díg bezet, zoo getrouw

gevuld waren. In die oogenblikken zwelt de borst van

weemoed op, wanneer het oog op de treurende cĳpres

valt, welke de rustplaats eens vriends, eens waardigen

krĳgsmakkers overschaduwt. Die oogenblikken zijn dier‘

haar, zĳn belangrĳke rustpunten in het morele leven.

Zij wekken op tot die edele navolging, door welke



groote voorbeelden zich aan de deugden en den hel

denmoed van tĳdgenoot en nakomeling aansluiten. Daar

bĳ echter verlangt men zich ongestoord aan het gevoel

van erkentelĳkheid en vereering te kunnen overgeven;

zich alleen met het beeld der afgestorvenen te kunnen

bezig houden.

Men vergunne ons dan ook nu de aandacht onzer

lezers, geheel en alleen te vestigen op de Levensschets

eens mans, wiens aandenken in den boezem van elk

regtgeaard en dankbaar Nederlander, met onuitwischbare

trekken, gegrift staat. Deze Levensschets vinde om

oogmerk en inhoud eene gunstige opname.

%ÔË

*.—. _. -



Levensschets

VAN

11. E. P. von GUM0ËNS.

Indien Oud-Nederland, sedert den opstand in België, in

vele opzigten, is miskend geworden, zoo heeft het zich,

van eene andere zĳde, te verblĳden gehad, in de hartc—

‘lĳke belangstelling van edele en brave mannen, die,

hoezeer elders geboren , echter de zaak van onzen Koning

en van het dierbaar Vaderland , geheel en al als de

hunne hebben omhelsd, die daaraan eene levendige ge

hechtheid hebben betoond, ja daarvoor hun leven hebben

veil gehad.

Niemand heeft dit welligt zoo zeer door daden be‘

vestigd, als Nicolaas Emanuel Frederik van Gumoè'm.

Door zĳne dienstbetrekking tot den Generalen Staf van

het Leger, gedurende meer dan een jaar den

Opperbevelhebber der Citadel van Antiberpén geplaatst,

was hĳ van daar teruggeroepen, en genoot hĳ ,bĳ het

Hoofdkwartier van den Prins van Oranje, die onderî
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scheidende achting, waarop zĳne bekwaamheden enkarakter hem aanspraak gaven, toen de staatkun

de van Engeland en Frankrĳk zich vereenigende, en

alle grondbeginselen van regt en geregtigheid met de voeten

tredende, ons tot het ontruimen der Citadel, door het

aanwenden van overmagtige middelen , kwam noodzaken.

Van Gumoëm, hoezeer onrerpligt, aarzelt geen ongen

blik, en verlangt het dreigend gevaar met zĳne oude

wapenbroeders te deelen. Hĳ verkrĳgt daartoe de ver

gunning; bereikt, onder de grootste gevaren, het kleine ,

hem zoo zeer bekende plekje, dat toen reeds op eene

vreeslĳke wijze door het geschut des vĳands werd

geteisterd; neemt met onverschrokkenheid deel aan de

verdediging, en, op den laatsten dag van het beleg met

wonden overladen, sterft hĳ aan de gevolgen daarvan,

weinige dagen later, in het Hospitaal te Antwerpen.

De omstandigheden, onder welke van Gumoëns is ver

trokken; zĳne opofl‘ering aan de zaak des vaderlands;

de aanzienlĳke rang, welken hĳ bekleedde, dringen

ons, om zoo spoedig als het verzamelen der noodige bouw

'stofl'e‘n dit heeft toegelaten, eenig levensberigt van

dezen hoogstverdienstelĳkeu krĳgsman op te stellen. Er

is daarenboven nog eene reden, welke ons meer bĳzonder

daarto’e aandrĳl‘t. Terwĳl anderen, in hunnen overmoed,

niet dulden kunnen, dat het kleine en verachte Neder—

land op krĳgslieden als een Chaue' zoude bogen, en

ons deze eer misgunnen, gevoelen wĳ behoefte , om de ware

‘Yerdienste te erkennen, welke een edelaardig vreem‘

deling zich omtrent Nederland heeft verworven. Het is

een dure pligt, welken wĳ aan zĳne nagedachtenis

Schuldig zĳn, en de toonen onzer weemoedige herinne

ring zullen, welligt, de beste troost wezen, welke wĳ

zijner diep bedroefde Moeder en betrekkingen, en aan
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zĳn, ook bĳ ons hooggesehat, Vaderla‘nd kunnen toe—

brengen.

Von Gumoè‘m, werd op den 19den April 1790 ‘ te

Ûrbe in Zwitserland geboren, en behoorde tot een der

oudste adelĳke geslachten van Waadland, hetwelk bĳ--:

den aanvang der 17de eeuw , tot het zoogenaamd Patri

eiaat van Bern werd toegelaten. Hĳ ‘Was dezóori van‘

den Luitenant Kolonel van Gumoë‘na, diein 1798 ,het binnentrekken der Franschen in Zwitserland, laag=

hartig werd vermoord, en kleinzoon van den Generaal

Majoor van Gumo'e'na, die, als Chef en eigenaar van het

Bernsch Regiment van zĳnen naam, in Hollandsche

dienst, zich door zĳne dapperheid, in de“ veldtogten

van 1793 en 1794, bĳzonder onderscheidde. Onze van

Gumoëm vond eenige vergoeding voor het vroegtĳdig

gemis van zĳnen vader, in de zorgen, welke zĳn ach

tingwaardige hloedverwant, de Heer van Mülinen, aan

zĳne opvoeding toewĳdde. D00r diens invloed verkreeg hĳ ..

den toegang tot de Keizerlĳke Ingenieurs Akademie te

Wennen. Slechts 15 jaren oud, werd hĳ in 1805,het uitbreken van den oorlog, Vaandrig in het Regiment

van den Prinsvan Ligne. Hĳ deed zich door -zĳn-’ìgedrag‘

en bekwaamheden opmerken, en muntte vooral, toen

reeds als Luitenant, in den veldtogt van 1809, in Polen,

bĳ de gevechten van Baschín en Jedlinsko uit, onder

de bevelen van den Aarts-Hertog Ferdinand. Het was in.

dien veldtogt, dat hĳ , te Villanol', beneden Warschau,

op het punt van door den vĳand omsingeld te worden

zich aan denzelven niet willende overgeven, manmoedig

en met gevaar zĳns levens, onder eenen regen van kogels ,

in den Weichsel sprong, en het geluk had aan een dubbel

gevaar te ontkomen. Hĳ werd voor dit stout bestaan

tot Luitenant bij de Grenadlers bevorderd.
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Na den vrede van Vl’eenen, Oostenrĳk de bondgenoot

van Frankrĳk geworden zĳnde, verzocht om Gumoè'ns

zĳn ontslag uit de Oostenrijksche dienst, ten einde in

Spanje nieuwe gelegenheid te vinden, om zich in de

militaire loopbaan te oefenen, en verkreeg dit ontslag,

onder het vleĳendst getuigenis van den Prins van Ligne.

Om de havens, door de Franschen bezet, te vermĳden,

schroomde hĳ niet de reis over Turkĳe te nemen, te wel

ken einde hĳ Hongarĳe, Slavonie, _Bosnie en Romelie

doortrok , en eindelĳk, na veel moeĳelĳkheden , de haven

van Salonica bereikte, alwaar hĳ den Aarts-Hertog

Frans aantrof, broeder van den Aarts‘Hertog Ferdinand,

onder wien hĳ in Polen had gediend, en die evenzeer

dat gedeelte van het vaste land wilde verlaten, hetwelk

onder Franschen invloed stond. In het gevolg van

dezen Vorst ging hĳ naar Smĳrna scheep, bezocht

met hem de bouwvallen van Ephese en Pergamus , en

volgde hem daarna over Malta en Sicilien naar Cagliari,

aan het Hof van den Koning van Sardiniën. Van hier

reisde hĳ over Gibraltar naar Kadix, alwaar hĳ in 1811

aankwam. Door het Spaansch Regentschap tot Kapitein

benoemd, kwam hĳ onder de bevelen van den Engel—

schen Luitenant Generaal Charles Doĳle, die, zĳne ver

diensten bĳ de verdediging van Kadix op prĳs stellende,

hem tot Adjudant verkoos en hem bĳ zich behield, tot

dat het beleg dier plaats werd opgebroken. Alstoen

erlangde hĳ van zĳnen Chef de vergunning, om zich ‘

bĳ de Engelsch Spaansche Armee, op de kusten der

Middellandsche zee, te begeven; werd daarbĳ aan den

Stal' der voorhoede, gecommandeerd _.doo_r‚den Kolonel

later Generaal, Frederic Adam, verbonden , en bragt het

zĳne toe tot het verdrĳven van den vĳand uit de K0‘

ninkrĳken van V’alencia en Catalonien. Hij woonde het
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innemen, bĳ van Tarragona en der vesting Balaguer,

alsmede_de gevechten van 0rdal.en Villa Franea. Het

was te ‘0rd‘al, dat, door Îzijn beleid, de voorhoede van

2400 manganäd werd, welke zich, in den nacht van

den raden op den 13den.sept. 18i3; ineen gevecht met

het leger van den’ Hertogfvan Albuléra’ had ingelaten.

Een paard"w‚erd hem ‚te‘ dezer gelegenheid onder het

lĳf Daar: hĳ be1‘nerkte, dat een Calabrisch corps

in" Engelsche dienst ,. Íen een Sp‘aariseh, door onkunde,

‚op. elkander vuurden , drong hĳ , met eigen lĳfgevaàr, tot

tvteemaab ‚door ‚hunne rangen heen, ’ten einde dit nood’

lottig .misvërbtand _te doen‘ ophouden. Op eenmaal’ zich

door de veldontdekkers van het 44steFransch’e regiment

van linie;omxtingd ziga‘de, die aan de Calabriers toeríe‘pen

dat ‚’zij‘ î‘Spaniaarden; weten , ' herkende hĳ ‘ de' Franschen

aan .hiìnne' schakots, ìen‘ zĳúe ’vvapenbroeders’ waarschu

wende,.dat-zĳ’ —vuu‘r’ moesten geven, daar Ïhet vĳanden

wárg‘in„viel :hĳ zelf de; Eclaireurs aan, hiéuw er een

neder, .enjoeg-de ‘anderen’ opde vlúgt.’ Het ‘st‘andhouï

dan derdGalabriersnoopte het vĳandelĳkîeerps tot den

teruglogt,sìhetgeen vodr de bewegingen vanïïhe’tîheger de

gelukkigsteì. ge_volgen ’‚had.". De Kolonebi‘=tddam intus

schen zwaar gewond zĳnde, nam ’de Adjudant van Gu

moè'nr‘het bevel van dit ‘corps“oplzich,ì hetwelk hĳ ,

ofschoon door vele bloedige "'gevechten’ (tot op 1200

man _vermjhderd, ‘ ‚door vele .omvvegen Îen‘ bergpassenl;

in goede orde naar -t Tar'ragona terug voerde, alwaar

hĳ ‘onder’ luide toejuichirigér‘t.’ werd ontvangenfllîÌ-‘dï‘ï'ii‘v

Na het eindigens van den ’—‘veldlogt in Catalon'ièn,‘

erlangde hĳ van'de Spaan’sche Regering een eervol ontslag

als Luitenant; Kolonel,'an volgde Lord'Willîam Befitinck‘

als Staf-Officier. naar Italië. Hĳl ve‘rbleet‘ te’Genua’,‘îoi

Op het sluiten vyan den 'vrède îte Parĳs, en’îv’erlle’t -"toen'
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deìEnge‘lsche dienst, met schriftelĳke verklaring, onder

ïandm‚‚ ‚van ‚Lord. William , dat hĳ,’wegenâ’ zĳn’ beleid

‚en dapperheid bij Ordal, de_:.bewondering Îder’Engelsehe ‚

‚zoo wel ‚alsi.Spaansehe krĳgslieden, van "den Chef tot den

geringsten soldaat, had. verworven. _

.. G99fl .W0nder, dat Neerlmdsmetzich genegen toonde,

_z‚ulk‚‚‚een, dap{aer en_‚‚ervar'en Hoofd-Officier'aar; zijne

‘d‚ienâl_ile‚.verbinden; doch de komè} ‘vanîla'polèon '1iit

Elba, maakte den. toestand ‚van Zwitserland voor"het

9059nhlüs‘zeer hagchelĳk,=én,«alä een aan"zìjn ïvadei‘land

getrouw’bnrger, -verliet“von ‘Gumoè'm‘ de “dienst van het

ngqilsea‘sch; Bondgenootschap niet , vóór ‘dat’ z’ulks met

‘‚„gegustheid’kon doen. ‚’ J . "u 1. ’

îî;‚;Kon Gumaè'natrad als bĳ‘den Generalen Sta

in onze dienstÓop den loden Januarij 1816, “en werd

in ‚Maart ‚van datzelfde jaarhĳ den Stef van den Kwar

tiermeester Generaal overgeplaatst. Van zĳne bekwaam

heden‚werddadelijk een nuttig gébruik gemaakt, bij het

belangrijk„ werk der Militaire Verkenningen in de zuidelij

lge‘ Provincíen van het: Rĳk, waarvan eene’deru drie

groote‘ afdeelingen , namelĳk die tusschen de'Sehelde en

de_Maas‚inzondei—heid aan zijne 2’.or'g werd opgedragen. Van

zĳne ‚verdienbtep in‚dit vak wordt'algemeen met roem

ëfis‘pquen, ‚en;wĳ tvv‘ĳfelen niet, of hiervan ’zouden vele

ĳvetensyvaardigei bĳzonderheden kùnnen worden ‚medege‘

deeld‚ Dan, indien wĳ ook al de naauwkeurigste opgave
dëëïl&h l‘hwiìenn‘zou een bestek als het onze" de

vermelding ‚ niet „toelaten. Wij‚ durven ons’i échter’ daar

omtrent, ggru5.l <1p‚hen. beroepen, die er volledig mede

_lgfikênfi zĳnî‚lvvel (p‘Îertuigd ‚“ dat vo’n Gumaëhe‘ in elken‘

YY‘FÎÌËÌËIÌPËĲFMĲÍIL’hÌÌ. werd. geplaatst, zĳnèpligtenìnét=

trou‘gv _‚enfbekvvaamheidĳvervulde. 'Ĳ“ In Deeeinbeiîîï’i’826‘

Werd hij dan ook eervol tot den Ârang van‘Î’lìuite’iíam‘
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Kolonel bij den Generalen Staf bevorderd, en diende in'

deze betrekking , toen de Parĳsshhe‘ Iúlij-omwmt‘eling

weldra door“ eenen algemeenen opstand in Dèlgië gevolgd ‘ .

werd. Voor van ’werd die opstand, “zoö‘als’ voor?

zoo velen ‚ de aanleiding tot een werkdadig krijgsmafis‘

leven, doch ook helaas! tot zijnen dood.‘ ‘Hĳ bèhco’rde

tot het Leger, hetwelk onder de zonen"'des Kòning's,’dtr‘

orde. en- de rust in de Zuidelĳke gewesten ’trachtte‘“te‘

herstellen. In alle de gevechten bĳ. Brussel, in de maand’

September 1830, gaf hij vèleblĳken van moed en he‘-‘

leid; doch had persoonlĳk de ondervinding van’de‘ trouw“

loosheidder Belgen, daarbij, op den 23stén dier‘maarid‘,‘

door den Prins der" Nederlahden,’als parlementair, irv

Brussel gezonden, aldaar gevangen werd gehoudem Opde_nl

18den Oe‘tober daaraanvolgènde werd hij op zijn woord

vrĳgelaten en spoeddq zich naar ’sGravenha'geyalvddai"

echter niet lang vertoefde, vermits hij aldra’in miäsie

naar den Prins van’ Wate‘rloo geztmden werd. Het was'

op dit‚ tĳdstip, dat zijne dapperheid en trouw, in de

onderscheiden gevechten tegen de muiteling'en beloond,

met het ridderkruis der Militaire Willemsorde 4de klasse

weul erkend î;_ terwijl hij , in het begin van‘1831 , door

uitwisseling, geheel en al ontslagen zĳnde, van de ver

pügtingen, welke\hi_i inBrusselhadaangegaan,op den‘

25sten Januarĳ ‚van dat jaar, den Staf' vanden Opper-’

bevelhebber der Citadel van Antwerpen werd geplaatst,

ten einde aldaar, bĳ‚de zich gedurig voordoende moeĳe-

lĳkheden niet de Militäire Autoriteiten van Antwerpen,

en de briefwisseling, welke met de diplomatieke ‘Agen‘v

ten van‚Engeland en Frankrĳk te Brussel werd gevoerd,’

diensten te bewĳzen. Hij bleef aldaar tot den roden Maart

1832; Werd, in dien tusschentĳd en Wel' op den 29sten

Julĳ 18_3_i , tot Kolonel den ‘ Staf bevorderd,‘ elíì
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verwierf zich de aehting'en de genegenheid van alle

zĳne wapenbroeders bĳ‚de ‚Verrigtingen, waartoe de be

zetting in de maand Augustus 1831 Werd geroepe'n.’

Geheel vrĳwillig voegde hĳ zich bĳ de kolonne, welke

onderaanvoering van den Luitenant-Kolonel Nauda'rcher,

opden 5den dier maand,’belast werd met het vermees-.

teren der vĳandelĳke_batterijen in den omtrek der Citadel ,’

welke; uitval volkomen naar wensch gelukte ‚3 en voor

Welke onderneming ook van Gumo"m, met anderen ,î’

eene eervolle vermelding op de Order van het Leger er-"

langde. Het was dan ook vooral, gedurende_zĳn geheel ver‘?

blĳf op de Citadel, dat hĳ in hooge mate het vertrouwen“

van den Opperbevelhebber dier sterkte verwierf, waarvan)

hĳ later zoo vele openlĳke blĳken mogt ontvangen. Op’

den 31sten Maart 1832, ter beschikking van den Prins

Veldmaarschalk gesteld, genoot hĳ van den hoog ver

eerden Opperbevelhebher van het Nederlandsche Leger

de onderscheiding , welke voor den krĳgsman , die, gelĳk

van Gumoè'm, geheel en al voor zĳnen stand leeft, zoo

aanmoedigend en tevens zoo bevredigend is. Voor een

manechter van dat levendig en vurig karakter was het

denkbeeld onverdragelijk , dat nu welligt zĳne oude

wapenbroeders op de— Citadel, werkelĳk aan gevaren'

zouden kunnen bloot staan, en dat hij daarin niet zou.

de’elen , die met hen zoo lang het oogenblik eener nieuwe

worsteling had verbeid. Evenwel bedwong hĳ een gerui-í

men tĳd zijn onverzettelĳk verlangen, als wilde den‘

schĳn van ophef vermĳden, welke zoo weinig met' zĳne

bescheidene geaardheid overeenkwam. Op den ‘9‘den No’

vember gaf hĳ nogtans zĳne. wenschen aan den OpPer-’

bevelhebber te kennen. ‚ìl‘ìaîiì {_ìì. Jieut’

J:De Veldmarschalk droeg echter aan onzen. van Gumoënr

de taak eener gewigtige verkenning op, waarvan de

‚M‚..‚.À/’
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omvang en het ‘doel in deze' odgtmbliltkeù niet kunnen“

worden opgegeven. ‘Op 'den/‘arsten zĳn rapportzonden hebbende, herhaalde: hĳuop’ nie’uw ‘zĳnv’vet‘

zoek, waarop aan’ hem' werd"‘toe_geslaan,Î zich=deiu

wege aan het ’DePartement ‘vdn’ oorlog te ‘wenden.deed dit op eene ’hem' waardige -De’hartelĳlistä

verkleefdheid aan ‘zĳne‘ oude wapenbroed’ers’ 'dèr‘Citadbí

straalde daarin _ kennelĳk‘—dóor’; ‘maar‘ vooral moet fiéd!ti

zĳne kieschheid'heflìsn; wanneer 'wĳ, inî den- bewaard

gebleven le'gger van ’ zĳnen ‚‘in 'onze moedertaal/‘geschrel

ven‘ brief aan den Heer Directeur Generaal van Obrlò’g‘,‘

welke met dan originelen’,“zoo ons op hetl‘stelligst" verzé‘

kerd is, letterlĳk overee‘nkomt, deze regele‘nl le'z‘én: î l"—"

" «Daar het echter zeer"wel kanî‘gebeuren',‘datïlmĳril

« verzoek ‘, Wegens de! bovèn‘ opgeg81en’ vertràgihàéfl’,“ die‘

«niet‘va'n mĳ athangei1,nu voorkomen #zal',‘ tei’laht‘te”

«geschieden, zoo ‘neme ilr'>daarbĳde uWe E1’U

«oeilentié‘ te verzoeken l, ‘ indien dit ‚her geval ‘vvas‘,’ ’en ’er‘

«geen gevolgîméer aan—kon gegeven wordent‘ of ook

«indien mĳn verzoek ongepast voorkomt; èr« geen mag‘ìvan' I teî’wilten‘ lmaken ‘eà het te‘

«als of hetiiietî gedaan Îwn.'*’ “-i 1‘? 1“ =”‘ ”=“„ - "‘ "

’

‘ .‘;’ „1:.“l151‘ ‚‘:'‚':__’ ’ " Î _=J =.!")Î.’;‘‚‘. ‘‘.=’«lk heb geen*ahder dòèiìisîmdebdiasgrĳ!è ’crisie;

«waarìn=’mĳa’aangemmeù"vaaènsnùaewwvìùarĳdùùr

«waar —ik; vaniue’en" voor vdeĳ diéaät «van 1tĳn’eïllaie‘sti‘átÏ

«van nut wkunnëú/wèvenä‘lde’ï gelegenheia‘op'le‘v'attë‘r'r‘?

«mĳneî’dàmnìáa’rùeìd‘ en'î‘gëheëhtheid aas— een îdsg’ìie

«kunnen leggen; maar indien niet in mĳne beschóùwmg‘

« gedesl'dî wbidtî," ‚en het ”te ’láat’î‘is’î‘, L‘ïvenoek we

»Ewellentie;omiederdverkeetdeuitleggingîriiĳriä’teitilöeká’

«voor te komen hetzelve te willenveriüĳĳêti!“ 5“ “9”

Dit verzoek ter‘onder de oogèn d’ss’
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zijnde, oordeelde‘álloogstdezelve, dat hierop de Generaal

Baron Chagé:mnget worden-gehoord ,. ten einde te ver“

nemen; of het hem aangenaam zou wezen, den Kolonel

weder0m bij zich op_ de_Citadel lehebben. Het antwoord

deed.zìch miet lang verbeiden , en behelsde de, voor den

Kolon’el zoo vleĳende=betuiging‚ dat. de: Opperbevelhèb

bü'1ìd’cl‘ ìCitadel reeds om hem zoude; hebben gevraagd,

indien de Generaal Chassé le dezen aanzien, alleen dészelfe

persoonlĳk verlangen had kunnen.raadplegen, en niet

verpligt‚vms geweest te letten op de belangrijke dienst

bürekkìngen, ‚welke de„Kolonel. bij den Staf van den

Prins Veldmaarsehalk moest.‘vervullen. Aan beider Wen

schen‘tot„ hereenigiug, zoo wel ‚aande zijde van den

Generaal Chassé als _=van‚dfln Kolonel m‘Gumoá'm, werd

1111 g‘ìvolgî‘gegevenî, ‚en wij; weten,’ hoezeer de ‚komst van

dfln1‘lfit‘t5kn î9P ‚deĳìcitadel ‚ aan den eersteĳ..vvelgevallig

was, daar, deze; in _zĳn ‚rapport‚ van ‚den .10dep.Deceian"

daar-van. melding makende , ‘erî‘uitdrukkelĳk bĳmeg’de :

».dat de aankomst van den Koloml‘;hĳîhem; het grootsl_e‚

”EËQWSÊRJIÜFÌ YGI‘WB """ ”‘X1'À‘lfllì'h‘ na’ìbm»

"Dmìwä-muden hier de ‘ taaln,.-.vvelke wij ons.heb

ben voorgesteld, te zeer voornitloopen:2 indien‚vvĳ‘ van

Gumoëmaldus eensklapsop het looneel verplaatsten, wn‘ar

va_n_de herinneringîons.benrtelingsîmetî vreugde en droef‘

hejdìvervult ; ‚memreugde , Wegens ‘den\rocm door‚onw

hrnvmialdaar„ voor het‚‚oog van geheel Europn,inge

998ê*5.113911’ ÙPPMË’WW“M" Verliqs’va“ “9 Wk"

dappere mannen, idie‘îer‚‚_goor,gnm reglvaaxdìge ‚qak

’.Î ’ «L ‚’=‚‘.‘ lwim' . ‘ ’ imm—

‘‚‘.D“ì 1Êeis ‚nmî’de Citadel.’wasìreedsùopszieh‚ 161118, in

de meenbliklsenĳ: waafln. die meefit‘ wordenondernomen‚

een stom‚bee‚ftean„„ ;‘ ‚‘ : „‚;‚:’‚‘il .1.‘‚"’ t 10""

s’‚.Pe ’Dmembgmerk eeg van‘ dejmo
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zeer verlangde ’tdestênithing"tof’ìĳn"üèffiëlíà ‘ÄRÊÈ lllo‘esì

daarvoor 'nog in = ördè"geliragt ‘;““ deï’"di‘ëns{‘ bv9?èëgèîèü',

en! eigene "Ëalien ” ’eld 'vvorden‘;"'doehals" het voorwerp: beèbhbüvüng‘,‘)kóhdexf ‘lúi1dèr_

‘palen‘ van’ dien hard ’, ‘h‘eî l5'ere'íken "van het gewenschtè ‘doel

niet in dm ‘ìvèg’smù. =Met ‘kälnìte”,‘me’t beda‘àrdh‘eid ételd'è

hij ’orde qì zĳnd’ìaken,’en de'—’lïrief, v'velken’hĳ= daarover

aan 'z’ĳne‘n vvapenbi‘oeder‘,” de‘n Mlĳ‘ool‘ Bam“ sùùuòkaäre' _

vän""Sáháíibzhĳ, van den" Generälen .smr,‘ schreef, ‘m'1‘

vvelken hét“oris îergìme’wèra— in’ ’iò‘ ùìmĳ’zûl’àlìĳdl‘m‘

eene belangrĳke“pîeeve st‘rekken ‚van m‘Èuiiiäänig‘ïlr'öe-l

meer daárover niet ûiìwéidende;ïeéììterîîbeseeèg weilé"l‘ùt‘ ‘

‘hem’l‘m‘n ‘te Benrt=vallen. ’ ’ ‘ ’ “ * ;"""“' “’i

.’“ Aàhdneúlĳk’ìijxi“dùarizì ook ’de‘bòtûîgîù'geir zĳ‘ri’e'rlÎ ge‘il

gevoelens als zoon en broeder, ’terwĳl"‘niet‘ ’mìndéì" ’d€

leven‘digste ’erk'ehtenis‘îdoorstra'alti, ï‘voorl‘l’ìelgeen' zĳne

vrienden voor lieìn’över hadden. ” ‘ "“ ”Wat ons’ ‘echter,‘ vooral ‘oolb‘ als‘lìijzölidèïheid,"têrf aan

zien van ’d‘ézen‘briä‘ lròf, -‘w'ás dil“ä“dàl“hĳîil‘oúzeläal"

zeer —'Tvloeĳend“ eû“‘aùìdeìĳk‘ wáà ‘géscìrévèn" 1n"ìúike‘

aogmlfllkkm e'n omälandíghedel‘i'; alĳ Wdàrlh’òoh‘

zich bevond, 20u =meù”’eîgeùmdìgîhéblsëlì”kuùneewérûî

wec‘meîiî, ’dat‘lìĳfz’iolí vûlîîlha‘naĳseh",fl na heín 'uleer

eigen ‘îìjndè;“‘1‚ou'’hellb’eìrlï“’l‘ìe’dîenè’l‘,4 doch 1„’‚ùtoonde ook”’meìîn,’î=däv =Neeénàmr;’ ‘mo"‘ùlsî

hĳ deed ‘‚ “alë‘ ve'íí eĳûi”amgëùämel‘ WHefläiiii‘,"-ìriòèt'
" ‚‚:./ I‚._J"i' ::.".1. L.„ :."_‘‚“_ 1" ",:x." ' .:'s 15 '. l"î‘\‘_')lx“)

=’>0neòrmîììaerdìîaile“îĳeìò ’Wrrig‘tihgenv,““vvëlliejolfi a‘én“

2dé!l‘,‘"tliì" heì’nĳkòmeìra‘òì‘ poel ,“ îìòùaeù‘kvù‘een

meònòinea,îîĳe‘vòùa M1=G‚ìììwëù”"zìòiîîìòeeds‘aeîì 3dè‘n’

lê’- Bügì’üïopïä‘òofi‘," éií“-hèi’vvhá’ùahì;‘eùîhĳ'deìrkäpììeìù‘

aer‘arìmerìe mùìnùppù’a‘ìùnìròrĳ‘ìlìe’ òg'i’dcùä3ùìwù”

Nó’veinlíer‘ we dòlï"Hrläèr‘ oilôàlbodéî‘í ;"mòaeîeaäeìòë-=
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rende ‚doch gevaarlĳke: bestemming had ontvangen, om,

Onder den „Ner‘liwnteliikm .Meimn ‚Sveliy ‚’ als tweede

BË‘î-ìlh‘îbber .bü ’heë‚vïqmn‘der Artillerie. —die.ìmt te doen.-—

Î -Efleìù.î’„ d.m ‘°°kù‘do°rîì_dei welwillendheid ‚van den

lïl‘Bíëei" 1lleiwrî’wn-fl4llî’m’îl. ‚aan wien wĳ

9neî'a‘ ‚dat‚‘îiads hebben gewend, dat wĳ in staat zijn

Ê99iä‘ì’îbĳwîìdeë‘hflïeëî 9mt‚ren‚l‚ ‚‘1Ê mede. te „dee‘

1%.îwelk‘e vervat. ‘‚»‘=.“. Ss=l‘rĳvenuit‚‚ S.t‚ "Omer m

#41 Jaî‘lèfllii 11 en welke ‚Wij te‚ lieven. ‚overnemen:

9eî‘dè‘ì‘deeelîà P‘!% den‚’meed ‘van_dca-‚keiqnulî,; ‘opì= de

Citadel ‘ w‘.îîslemî ‚d‘s ’selesda î‘eeîiìgaius;‚ omstandig“

wheì‘eìl‘î ‚dan . ‚lot hierl‚0.e’ in‘‚‘.dn gelegmheiiì.îwwu

te vernemen; terwĳl tevens dit _herigt, oqk‚tot‚ vernien_ìwd

&trelsl=mvm de wekhcrhei‘lj ‚onzer ‚melieden

in—‘die'mûeĳeliike.daseî‘-. ‚ ‘ ':l m n“ ‘a >Én 7‘. "’"'7""Î}

„1‚la î‘îijneîîkwn’îh‘sùfieram‘qìrzmzn. ‚vermeld, en

zijn. genoegen betuigd le_.hgb_be‚n ,‚ ;datnhij „den ,Kohnd

aldaaĳ mogt —inmflegen‚ ‘venmiË-‚îhòm‚ -dit‚ ‚‚ ‚Wegclĳfzijn

oîetost‚‘ ‚naar de ‘Giledvl’ merlìeläl.‘ ’ìscmst. ‚stelin ’ dm—

hä”be_grâîp‚ del..el het mogelĳke wilde worden Jeangeî

Werl.‘i‚‚„vm‘ eemm ‚belangrijk‚pmeen„ der‚vvaartsîevee

l‘ì‘îbìeî‘ìgem ’yewûlsë de îkal!ilcill?’fillllêfië ‚‘0.‘ ‚1‘„„‘.‘ ‚e doi»:

«iel» ‚den avongt’van‘-‚dmò3den weisqdede ‚Bergeebû

«.fielĳppgar met het: brievenîsclinitje„te‚vertrekken„uit,

«‚itoo_fde van_het stormachtige vvederv „I‚yla__ar;qm 1gilum‚

«îdes‘m0’s‘ìn‘ îva‘‚‘ ‘ienî4‘len’a‘ìildyt‘ nìi “ìllùdâìhêlïegîl

«Tegen den middag stapten Wĳ aan boord van de« die niet ver boven Lillo ten anker, jlag, .‚ juist ; op,een

«meenblik ‚ ‚Èet aldaar w+- krĳgsraad’vw‘a‘t„gebonden-i

«.Hier raadpleegden wij met. den._;th0ul H&Ghl .LQWQ>

“!““ 4dwni ’‚‘ PFPÙËÊÈ „de ‘mi‘ldelen‚ 9m«ioeze..reisevmrsi

«‚îeî’wttea‚î‚die m.lkî‘îla„vele».9pûielen“aluniqtìmem

« domlük’ bÊ‘abpuwsls” ’ dwlî ‚09k’ "Èvem‚ meene‚näbvidî
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«vond, om daarvan eene schriftelijke verklaring af te

«geven , zoo als dit door den kolonel de Gumoè‘m werd

«gevorderd, daar hĳ, met mij, betuigde niet anders dan

«op eenen schriftelijken last te zullen terug keeren. Wij

«kregen daarop eene wel bemande sloep, welke ons

« aan boord van de Comeet bragt, die in het gezigt van

« Antwerpen, te midden van de Schelde ten anker lag.

«Ik weet de hoogte niet zeker te bepalen, maar ge

«loof dat het digt bij de Kruisschans was. Van hier

«werd aan eene kanonneerboot, die in den polder bij

«het Vlaamscb hoofd lag, sein gedaan om onze aan

«komst te melden. Het antwoord bleef niet lang uit en

«was, wacht! Nu hadden al den tijd om op ons ge‘

«mak te zien, hoe de citadel, de Sainte Barbe (patro

« nesse der artillerie) vierde. Er waren dan ook oogen

«blikken, vooral tegen den avond, dat wij 15 bommen

«of grenaden te gelijk in de lucht zagen branden, zon—

«der te kunnen onderscheiden, of zij van den wal, of

«uit de loopgraven kwamen. Hier zagen wij op de

«dijken ook de Fransche schildwachten met pak en

«zak op en neder wandelen, á petite parte’e de fuaz'l.

« Zij waren aan hunne roode pantalons ligt te kennen.»

«Tegen negen ure des avonds kwam de jonker van

«de Velde met eene ligte sloep, slechts met twee ma

«trozen bemand ‚ en de riemen met lappen omwoeld,

«van het Vlaamsche hoofd, om ons af te halen, en

«verzocht ons om nog wat te vertoeven, ten einde den

«vloed af te wachten. Om half elf of elf ure; stapten

« wij in den heldersten maneschijn, hetgeen ‚ juist niet

«in ons voordeel was, binnen het sloepje, hetwelk zoo

«ligt was, dat de voorsteven meer dan _vijf palmen

«’ hooger lag dan de achtersteven, zoodra wij bij den

«jonker achter aan hadden plaats genomen, Daar men
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«gemeend had niemand tot zulk eene gevaarvollc expe

«ditie te moeten kommanderen, had de jonker,zoo wel

«als de roeijers, zulks geheel vrijwillig op zich genomen.

«In het sloepje was men geheel aan het vĳandelĳk vuur

«bloot gesteld, daar de boorden slechts ruim één palm

«boven de bank verheven waren.»

«In dit ligte vaartuigje meiden wij tusschen twee

«linien Fransche schildwachten en een aantal Fransche

«wachtposten benen. Van tijd tot tĳd weêrgalmde het

«qui vive , dat wij onbeantwoord lieten. Ook waren

«wij niet geheel zeker, of het ons gold. Intusschen

«men schoot niet. Vele Fransche soldaten waren achte

«loos, zongen of floten, en andere sliepen misschien

«wel. Kort voor 12 ure kwamen wĳ bĳ den kapitein

«ter zee Koopman, aan boord van N°. 6, en juist om

«middernacht stapten wij aan wal, in het haventje

«nabij de waterpoort, alwaar wĳ moesten vertoeven,

« tot dat de sleutels van het hoofdkwartier waren ge

«haald.»

«Onze eerste ontmoeting, nog voor dat de poort werd

«geopend, was een Fransche bom van 12 duim, die

«zich tot in de aarde voor ons nederboog, op zes of

«zeven passen afstand, maar die de beleefdheid had

«van niet dadelijk te springen, en ons den tĳd liet,

«aan den kolonel om onder een poortje te gaan

«staan, en aan mij om mĳ tegen het talud van eene

« dwarswal (traverse) te laten vallen. (‘p hetzelfde

«oogenblik sprong de bom, en bedekte mij met aarde,

«doch dit was ook alles. >>

«Nu werden wij naar het hoofdkwartier geleid, waar

«de kolonel bĳ den overste de Boer een bed vond,

« terwĳl ik mij in de antichambre op een canapé mili—

« tairement inkwartierde en. zon den nacht doorkwam. »
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«D‘es morgens van den 5den, ging ik naar het ar

«tilleríe logement, en had dus geene gelegenheid meer

«om den blonel onafgebroken te zien en gade te

«slaan, maar dagelĳks ontmoette ik hem op den wal,

«meest op het front d’attaque, bastion II (Toledo) en

«aanliggende werken. Weinige dagen waren genoeg,

«om den kolonel de Gumoëm als een onverschrokken

«krĳgsman te leeren kennen. Hĳ had bĳzonder den

«slag om de soldaten in het vuur te bemoedigen en

«sprak de soldatentaal met zeer veel nadruk. Jammer,

«eeuwig jammer, dat de kolonel zich dikvverf te veel

«bloot stelde. Onder anderen des morgens van den 2 [sten

«December stond hĳ, bĳ een kogelmortier, waaruit

«ik, als kapitein van het piket, onder accompagnement

«van een kapitalen steenmortier, vlĳtig op de bresbat

«terĳ liet werpen , ten minste anderhalf voet hoog

«over de borstwering te kĳken , waar onze kogels en

«steenen bleven. De kanonniers mompelden, ‘ hĳ

«denkt dat hĳ bomvrĳ is. u Het was juist op dezelfde

«plaats, alwaar op den 13den, de kapitein van Hoeĳ,

« aan mĳne zĳde was dood geschoten , en alwaar den 19den

«den kapitein Schutter hetzelfde lot trof. Ik verzocht

«den kolonel naar beneden te komen. Dit hielp niet.

«Ik trachtte, als batterĳ kommandant, dit verzoek met

«eene zekere autoriteit te herhalen. Dit hielp weder niet;

«maar nu stak ik hem de hand toe , greep de zĳne,

«en trok hem van het banquet op den walgang naar

«beneden. Voor dien dag liep alles goed af, maar den

«volgenden (22 December des morgens), bevond de

«kolonel zich reeds vroegtĳdig op de regter-flank van

«bastion I, van waar men de bres, die reeds zeer groot

«was, koude zien. Een artilletie-ofiicier had aan den

«kolonel dit observatorium aangewezen, om hem van
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«het gevaarlĳke bastion 11°. 11 te verwĳderen, doch de

«flank van bastion I werd weldra almede, door eene

« gevaarlĳke zoogenaamde coritre — batterib beschoten,

‘welke in last had, om ons vuur van die flank, hetwelk

«aan de Fransche bres‘batterĳ zeer nadeelig was, uit

«te dooven. Een vĳandelĳke kanonkogel komt daarop

«door een onzer schietgaten, slaat een affuit in stukken,

‘verbrĳzelt een rad, waarvan de velg den kolonel,

«die achter de afluit staat, boven de knie, tusschen de

«beenen heen slaat, en hem door een aantal spaanders

«en splinters jammerlĳk kwetst. Den 23sten, nadat het

«vuren had opgehouden, wilde ik den kolonel in het

«hospitaal gaan bezoeken, maar de chirurgĳn-majoor

«weigerde mĳ zulks, dewĳl de lĳder zware koortsen

«had, en alle toespraak voor gevaarlĳk werd gehouden.

«Den 27sten werd de kolonel door Fransche soldaten

«naar het hospitaal in de stad gedragen. Dien eigen

«avond vernam ik, dat . hĳ de klem in den mond

«had , en dat de geneesheeren dit voor een doodelĳk

« voorteeken hielden. Ziedaar een aantal bĳzonderheden.

«Van de meeste was ik ooggetuige, en de andere heb

‘ik van zeer geloofwaardige lieden. De nagedachtenis

« van den braven de Gumoëm verdient alle vereering.

«Zĳne bedaardheid bezitten weinige, en zĳn moed kon

«uitmuntende soldaten tot voorbeeld verstrekken.‘ Dan

«ik moet ophouden, daar de herinnering van dit alles

«mĳ weemoedig maakt. Ĳ ‘

_ Gewis! wie zou dit gevoel niet met den waardigen

schrĳver deelen; wie de nagedachtenis niet vereeren

van een man, van wien in de Staats-Courant van den

1sten Januarij, bĳ het berigt van zĳnen dood, op den

29sten December voorgevallen, te regt werd aangemerkt,

» dat hĳ, zich vrĳwillig naar de citadel begeven hebben‘
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» de, zĳn leven voor dit land had opgeoflerd», en

van wien de generaal Chasse' in zĳn rapport van

dienzelfden dag (Staats-Courant van den 6den Januarĳ),

naar waarheid getuigt: «Zĳne Majesteit verliest in hem

«een even zoo kundig, als getrouw en dapper hoofd

«ofiìcier , welke [door ons allen en inzonderheid door

« mĳ zeer wordt betreurd. » Algemeen was dan ook de

deelneming bĳ het vernemen van het verlies, hetwelk

Vorst en volk, op den laatsten dag van het door zoo

vele omstandigheden ongehoord en gruwelĳk beleg, had

geleden. De vĳand zelf, die van Gumoè‘m in zĳne be

rigten een verdienstelĳk krĳgsman noemde, bezat tevens

eerbied genoeg voor zĳn stoffelĳk oVerschot,om het aan

ons uit te leveren, en het werd in den avond van den

30sten December, door den Luitenant ter Zee Blommertein,

met eene stoomboot te Bergen-op-zoom aangebragt , alwaar

het, op den volgenden dag, buiten de Wouwpoort , pleg‘

tig en met alle Militaire eer, ter aarde werd besteld ,

wordende het lĳk, ten blĳke van zeer hooge onderschei

ding, door den Opperbevelhebber der vesting, den Luite

nant Generaal Baron van der Capellen, en door alle

Officieren van het Garnizoen naar zĳne laatste rustplaats

vergezeld.

De omstandigheden hadden niet toegelaten, om aan

het volbrengen der plegtigheid eenig uitstel te geven, en

hierdoor bleef het wapen van den Generalen Staf versto

ken van‘ het voorregt, om zich bĳ de begrafenis van

een van deszelfs waardigste leden, op eene voegzame

wĳze, vertegenwoordigd te zien. De noodzakelĳkheid,

waarin men zich bevond, om een ligchaam, hetwelk

door zoo vele wonden geteisterd was geworden, spoedig

ter aarde te bestellen, verhinderde zulks alleen, want

naauwelĳks had de Luitenant Generaal Baron de Can
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stunt Rabocque, Chef van dan Generalen Staf, het smzrr‘

telĳk berigt van den dood des edelen van Gumo'ëm

vernomen, en dat er uitzigt bestond, dat zĳne laatste

overblĳfselen naar herwa_arts zouden worden overgebragt,

of hĳ vaardigde onmiddellĳk een zĳner Hoofd Ofiicieren

den Majoor Noltlaeníus de Man , mitsgaders den Graafds 81.

George , Luitenant Honorair bĳ den Staf en landgenoot van

den overledenen, naar Bergen-op-zoom af, ten einde , in

naam van het geheele corps, bĳ de treurige plegtigheid

tegenwoordig te wezen. Indien dit betoon van hulde

door het wapen , waartoe van Gumaëm behoorde, vruchte‘

loos werd aangewend , loll‘elĳk zal door hetzelve worden

gezorgd voor het in aandenken bewaren van den klei

nen omtrek, waarin de assche des.vereeuwigden rust:

Een eenvoudig, doch sierlĳk grafteeken zal die plaats

aanwĳzen, en tot blĳk strekken der hooge achting en

der toegenegenheid, welke hem worden toegedragen.

zouden hier onze taak als volbragt kunnen be—

schouwen, dan moeĳelĳk scheidt men van het onder

werp, hetwelk ons lief en waard is geworden. 1a,

hoezeer wĳ van Gumeënx slechts weinig hebben gekend ,

en dus inderdaad weinig bevoegd zĳn, om over zĳn ka‘

rakter te oordeelen , betuigen echter gaarne, door de

nasporingen, welke wĳ omtrent zĳnen levensloop in het

werk hebben gesteld, bĳzonder met dat ‚karakter te

zĳn ingenomen. Vooral bezat hĳ hoedanigheden, welke

zĳne nagedachtenis aan elk Nederlander hoogst dier

baar moeten doen wezen, want hĳ bezat moed, stand

vastigheid en volharding. Ûf herkent niet in hem, die in

een hoogstbedenkelĳk oogenblik, nogtans de gevaren van

het beleg der Citadel wil doorstaan, niet denzelfden man,

die, om in Spanje de Fransche heerschznoht te bevechten,

daartoe den weg over Turkĳe neemt! En overal handelt
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hij uit hetzelfde beginsel. Het is de ontwikkeling van een

zaad, in een teedcr kinderhart gestrooid. Nog geen acht

jaren oud, en van Gumoè'n: moest zĳnen vader derven.

Deze werd het stagtoffer zĳner trouw, aan een’ onge

lukkigen vriend betoond , en beiden werden te zamen, bĳ

het inrukken der Franschen, wreedelĳk vermoord. Van

dat oogenblik vormde de kleine Nicolaas van Gumoëm het

voornemen, om altĳd tegen, nimmer met, veel minder

voor een volk te strĳden, waardoor hĳ van eenen dier

banen Vader was; beroofd geworden.

Naa'uwelĳks jongeling, of hĳ bestrĳdt de Franschen in

Polen, verwerft daardoor in Oostenrĳksche dienst aan‘

zien en onder‘sobeiding; doch de mogelĳkheid slechts

inziende, dat hij , door die dienst en door veranderde

omstandigheden, gedwongen zou kunnen worden, om de

heerschzuohtige oogmerken van eenen Napoleon, en door

hem die van het-Fransehe volk, te bevorderen, of hĳ

verlaat voordeelen en uitzigten, om in Spanje de kan

sen eener nieuwe dienstneming , maar niet minder die van

gewisse gevaren te beproeven. Overal ging zĳn’ moed van

kalmte en bedaardheid vergezeld. vinden dezelfde

geaardheid te Villanof, te Ordal en op de Citadel weder. En

toch blonk in het heldenoog de adel der menschelĳkheid.

Zĳn gelaat teekende vriendelĳkheid jegens elk, dien hĳ

ontmoette. Onderscheidene talen sprekende, begaafd met

eene zeldzame vaardigheid om zĳne denkbeelden uit te

drukken, rĳk aan kennis en niet minder aan ondervin

ding der wereld en der menschen, bevond van Gumoëns

zich, in elken beschaafden kring op de regte plaats. Zĳn

hart bovenal gaf aan zĳne ‘betrekkingen de teederste

proeven van gehechtheid, en men kan zeker zĳn, dat

onze van Gumoem de geringste familiewmstandigheid

niet zou hebben vergeten. Voor een ander zĳ deze Op‘
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merking van geringe waarde, voor hem, die aan den

waren moed íets meerder hecht, dan daarin slechts het

gevolg te zien eener overspanning van het oogenblik, is

het geenszins onverschillig, in den held ook den mensch

aan te treffen, en voor de waarde eener zaak is het

niet minder belangrĳk te weten, wie dezelve voor staat.

Ook in dit opzigt, Nederland, kunt gij van Gumoè'm,

met gerustheíd, onder het getal uwer strijders noemen.

Hij was uwe zaak met ware hartelĳkheid, met ernst

toegedaan. Met opofl‘ering zĳns levens heeft hij dit be

toond, en dank zijn wij den edelen schuldig, dat hĳ

dat leven voor ons vrĳwillig ten offer bragt. Maar ook

zĳn naam zal in onze harten leven; hĳ zal in de ge‚

schiedboeken onzer dagen met eere worden vermeld,

en veilig zal men op zĳnen grafsteen kunnen schrijven:

HIER. RUST YON GUMOëNS. STBIJ'DENDI‘I VOOR DE REGTVAARDIGE ZAAK

ZIJNE ASCH BLĲFT

onvrxazrrmx:

VA1!‘ NEDERLAND, STIERF HIJ DEN HELDENDOOD.

ZĲNE NAGEDACHTENIS HEILIG ENons nmmu.m ‚
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