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 doeleinden We 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 uit Stuur 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 hoeveelheden 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 staan Het “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 wet Wat 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 via http://books.google.com
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W
SCHETS VAN FORTIFICATIE.

.De geschiedenis meldt ons, dat de sultan soitMAN 11., met zijne generaals. raad houdende, omtrent de
‚wijze, waarop Ëhodes‘aan te vallen, een der aanwezige

officieren beweerde, dat het onmogelijk was de plaatste
naderen.

In stede van deze meening tegen te spreken ‚

zeide de sultan tot hem: «Nader tot mij, maar wacht
«'u wel, het geldt uw leven, de voeten te zetten op
<& het tapijt, waarop ik gezeten ben.’ ’ De officier door
dezen last ter nedergeslagen ‚ aarzelde, niet wetende
Welk middel aan te wenden; maar op hetzelfde o0gen—'
blik, rolden twee sÌave'n, ingevolge een teeken, hun
door den suitan gegeven,

het tapijt tot zijne voeten Op :

vrees, "á

« Nader nu zonder
zeide hij tot den of’Ïicier,
« ziedaar mijn antwoord op de mening, zoo even door
« u geuit."

Dit is inderdaad de regte voorsteÍling van eene bele
legering; - wacht u wel de voeten te zetten op het
terrein, aan de werking van het‘gescimt der vesting

l

(2)
‚blootgesteld , dit is het tapijt des sultans; maar daalt in
dit terrein, graaft er uwe aannaderingen, dekt ‘u met

de aarde uit deze uitgravingen voortkomende, en nadert
aldus bedaard en methodisch tot den voet der muren.
Alvorens de artillerij gekomen was op den trap van
volmaaktheid, welken zij thans bereikt heeft, waren deze

aannaderingen uiterst gevaarlijk, en lieten zich slechts
uitvoeren ten koste van het leven der dapperste soldaten.

De aanval eener versterkte plaats was toenmaals

eene zeer onzekere onderneming, welke slechts konde

gelukken door de zamenwerking van meerdere gunstige
omstandigheden.
Daar “wringen, welke de kunst maakte,‚
om de plaatsen te versterken, met die der andere deelen

der krijgskunst en voornamelĳk der artillerij, niet op
gelijke hoogte konden blijven,‚‘zoo‚kwain men achtereen
volgens overeen , de hindernissen, welke men in de be-‘
legeringen ontmoette‘, hoe langer hoe meer ter zijde te

schuiven, zoo wel, dat eindelijk de aanval de boven

hand op de .verdediging bekwam.
,
Het is aldus, dat men
de gewoonte heeft zich uit te
M-.
drukken , om aan te toonen, dat eene versterkte plaats,
al is zij ook voorzien van al, wat tot derzelver velde-

diging noodig is, en dat zij verdedigd wordt‘ door de
middelen, waarover eene dappere en vastberadene bezet‚
ting kan- beschikken , noodzakelijkerwĳze in de mag‘t van
de belegeraars moet vallen, wanneer ook deze van kunne
zijde over al de middelen, voor’eenen aanval onont-

beerlijk, kunnen beschikken.
’
VAUBAN, in de 174" eeuw, deed de schaal gansch’
ten voordeele van den belegeraar overhellen, en wel ‚door
de gelukkige toepassing van twee’ opmerkelijke verbete

‘(-5 ),
ringen, welke lnjdn de Pnĳze van aanval îinvoerde,‚ zoo
daniger wijs, dat men van ‚dezen tijd ‚af, met eenige
‘zekerheid., het aantal dagen, binnen welke men zich van
eene vesting koude meester maken, ‚wist ‚te ‚schatten.
Deze verbeteringen ‚bestaan: 1°. in vereeniging aan de

BmYälSWﬂl.kI‘äamheden, door ‚loopgraven, evenw'jdig aan
de merken der plaats ‚geopend, ‚en aan welke men, om
deze rede ,‘ den naam.’ van parallellen .heect gegeven;

22°. in het‘gebruik van het ricoeîzetschot, ‘welk daarin

bestaat, de stukken onder eene ‚zekere ‘helling , met ’eem:
kleine kruidlading ‚te rigten, zoodat de kogels , de ‘kruin
den

borstweringen

gp

de

wallen

komen

te

Îvallen, alwaar
eenige sprongen doen , en de stukken,
voor ‚de verdediging bestemd, vernielen of omver wer- ‘
pen.

.Het is in ‘het ‘jaar ‘1675,

îbet beleg van Maas-

tricát, dat ivannaN het eerst îvan de parallellen heeft

gebruik gemaakt; ‚door dit ‚‚middel’werd dit beleg zee-r
verkort , en kostte veel minder volk, dan men ooit hij
aen: vesting van dien omvang ïhad verloren. ‘De‚vesting
‚1th, in welker ‚beleg vang“ zich naar de eerste reis

van de rieochetschoten bediende, en wel in het jaar
1697, viel in nog minder tijd, en ‘met ’nog ‚minder
verlies in de maag: îder ‚belegeraars.
Alvorens in eenemitvoerigere’beschrijling der aanvals-‘
‚wijzen te treden, z’ullen‚wij’kovtelĳk uitleggen, wat eene
‚vesting is.
Eene vesting ‚bestaat uit een aantal wooruitstekende
deden, welke men òaatiem (bolwerken) ‘noemt, i‚mm elk.
ander vereen.igd door regt‘e îl.g'nen, aan welke men den
naam van cour’tinen (muren dussohen twee ‚bolwerken ,

wrdijnen genaamd) geeft‘.

Een bastion bestaat uit twee

(4)
faam; te zamen eenen meer of minder geopenden‚
hoek makende , waarvan de punt veldwaarts is gekeerd,‚

en uit twee ﬂanken, welke de uiteinden der facen
met de courtine vereenigen. De facen hebben gewoon-‚
lĳk eene lengte van 500 à 560 voet, die der ﬂanken ‚
is van omtrent 120 voeten. De facen zijn bestemd, ‘om
.het veld, voor de werken gelegen , te beschieten , en de

ﬂanken dienen, om door hun vuur de aannadering der
facen te verdedigen; ten dien einde is de ﬂank van een
bastion nagenoeg loodregt op de f.aee van ‚het bastion,‚
aan gene zĳde der courtine, gelegen; het is daarom,
dat men zegt, dat de fanen geﬂankeerd zĳn. In het
algemeemWsúb-.men de uitdrukking ﬂankeren, om
aan te toonen , dat een fortiﬁcatiewerk zijdelings is ver.:

dedigd door een, daar neven gelegen, ander werk.
De hoek, welken onderling de facen van een bastion
maken, heet den uitspringenden of geﬂankeerden hoek.‚
De hoek daargesteld, door de ontmoeting van de face
met de ﬂank, wordt schouder/wek genaamd, en die,

welke door de vereení’ging van de ﬂank met de courtine
ontstaat, de 71‘021. “nu. de jlnnl. op 111. nnurtina

De omvang, aldus door de bastions en courtines ge
formeerd, draagt den naam van hoofdwaL
‘’
Op het midden en voor de courtine is geplaatst een
werk van driehoekige gedaante, waaraan men den naam

van ravelĳn‚(halve maan) geeft. Het bestaat uit slechts
twee facen, welke onderling eenen scherpen hoek maken,‚ ‚
Waarvan het saillant veldwaarts. is gekeerd. Elkeface,
nagenoeg naar den schouderhoek van het bastion gerigt ,‘
wordt door de face van dit laatste geﬂankeerd‘.

’

Men ziet,’ dat er door deze plaatsing, d-e aannaderin
gen eener vesting, aan alle zijden door een kruisend

(5)
vuur gedekt zijn; inderdaad , het terrein‚ voor de basti
ons is blootgesteld aan het vuur der wederzijds liggende
ravelijnen, en dat, gelegen voor het ravelijn, is ver-‚
dedigd door de bastions ter regter- en linkerzĳde van
hetzelve gelegen.
‚
‘‚
Al deze werken bestaan uit een massif van aarde,

gewoonlijk aan de buitenzijde door eenen dikken muur
ondersteund, welke men revetements—.of eocarpemuur
noemt, van eene verschillende hoogte, welke bepaald
wordt naar de Plaatselijke omstandigheden
De muur is bekroond door een ander massif van aarde,
Waaraan ‚men den naam vanlìqrstwering geeft, .bestemd

om de verdedigers en hunne artillerĳ te dekken. ‘ Men
geeft gewoonlijk 18 à’2o voet breedte aan de borstweî'
ring, om dezelve gansch de uitwerking der kogels te

kunnen laten weerstaan. Achter, de borstwering bevindt
zich de walsgang, op welken het geschut is geplaatst."
De borstwering eene hoogte van 7 voet hebbende, zoo

is het noodzakelijk eene banket op den wal te rigten, op
welke ‚de tirailleurs zich ‚kunnen plaatsen, om . over de
borstwerin‘gn..te‚‚ruren;ndeze. banketJmeiLeane breedte
van 4d 5 voeten.
Het open gedeelte der bastions en der ravelijnen, naar
de zijde‘der stad gekeerd , heet ‚de keel dier werken;
’ en in het’algemeen geeft men den naam van keel aan
dat gedeelte, waardoor men in een werk aan de zijde
der vesting binnen komt.
.
Tusschen de keel van het ravelijn en de courtine he
(*)’ Het gebeurt dikwijls, dat de werken geenen revetementsmuur
hebben; in dit geval is hunne escarpe dooreene aarden glooijing daar

gesteld. Dit heeft voornamelijk plaats, wanneer de
vesting vol water en zeer breed zijn.

grachten der

(56‘?
vindt zich menigwerf een klein werk de tenài’lle (tanga

werk) genaamd, om’ den eourtine muur en dien der
ﬂanken te dekken.
De bastions en ravelijnen’ zijn omringd van eene
‘gracht van verschillende breedte. Gewoonlijk’ is deze
breedte van 80 à 90’ voeten voor de bastions facen, en

van 50 à‚ 60 voeten. voor die der ravelijnen.

De àiepts

‚der gracht hangt, even als de hoogte der’ rev.étënieütéﬂ‚,

van verschillende plaatselijke omstándigtûaden’ af.‘ na
’ gracht zich verlengende achter de keel van-11a rav’elijih’,

zon is dit werk van de’ eigenlijke vesting afgescheiden;
men’ houdt er gemeenschap mede door’ bruggen, Of wel ‚

door Wim‘ welke m'en borstweringen en

banketten geeft, en welke alsdan den naam van’ capon—
111m.’ dragen..

De grachten .zijn droog of vol water; m'en beschouwt
de eerste- als verkieslĳke’r, wij zullen later zien om welke
reden.
‚
‚
'
’Meermaals zijn’ de met water gevulde grachten van
‘sluizen’ voorzien’, welke toelaten de watervlakte naar

‚willekeur te verhoogc’n of te ‚verlagen; of we! eene loop
in de grachten daar te stellen. Deze waterwe.r’kingen
zijn dikwijls van’ een groot’ nut bij de’ verdediging.
De buitenkant der grachten aan de veldzijde draagt
den naam van contre-eaearpe,. zij is dikwerf met’ eenen’
gemetselden muur bekleed , menigmaal is het ook ‚slechts
een.aarden talud, voornamelĳk dan, wanneer de grac‚h-î
ten vol water zijn.
’
‘
‘‚‚
Op eenen afstand van 50 voeten van den rand der
grachten rigt m'en. eene andere borstwering op, welke
door eene zachte glooifing‘ zich met het’ natuurlijk omlig’
gend terrein komt vereenigen; aan dezelve geeft men

‚(7)
den naam van glacis. De ruimte, begrepen tusschen dit‚
glacis en den boord der gracht, noemt men bedekten
weg, welke benaming zeer juist het gebruik, dat men.
van dit‘ werk maakt, uitdrukt, daar hij inderdaad tot
weg verstrekt, om langs de werken te gaan , zonder in
het gezigt van het ‘omliggend terrein te ‘zijn.
Men is van gewoonte de .contre-esc‘arpe, tegen over
îde uitspringende hoeken.der werken af te ronden; deor
dit middel wordt de bedekte weg ‘op deze plaatsen veel
Wĳder; en men noemt deiuldus verkregene ruimte de
uitspringende’ wapenplaats. Door’ de uitsp‚ringendû
rigting ‚ ’welke men de kunn.n!‘ het glacis , tegen over
den schouderhoek der werken, geeft, bekòth.! men nog
ruime emplacementen, welke men door den naam van

inspringende wapenplaatse’n onderscheidt,‘ ’uit‚‚ hoofde
van hunne terug getrokkene ligging, ‚ten aanzien der
uitspringend‘: deelen dier werken.

Deze wapenplaatsen

zĳn van een groot nut voor de verdediging; het zijn de
Punten, waardoor'men in den bedekten weg komt, hetzij
door middel van opridden, of wel door middel van trap
Pen, wanneer de ‚contm-uca.rpebeldeedisvﬂet gebeurt
wel eens, dat men ook trappen in de afronding der
uitspringende wapen‘plaatsen aanlegt, ingeval de grachten
droog zijn.

In eene goede roem-mie’, bevindt zich in de inwendige ruimte van ieder werk, een tweede omvang,
die meesttĳds eene gedaante heeft, gelĳ‚kvormig met het

‘hoofdwerk, waarvan hij door eene kleine gracht gescheiî
den is. Dikwijls ook bestaat dit inwendig werk uit ge
m'etsei‘tle empl‚acementen tot logement der troepen, voor
de verdediging bestemd, en voor eeni’ge stukken ge-

‘ﬁlmt, het geheel zoodan’ig gesteld, dat hetzel’ve eene

.(Si
‚tweede verdediging aanbiedt, wanneer reeds de hoofd.-'
‘omvang in des vijands hand is gevallen.

Men onder,

scheidt deze werken door den naam van redaíts.

Het

is voornamelijk in de ravelijnen, en in de inspringende
wapenplaatsen van den bedektenweghdat men reduits

daarstelt, welke, in die stellingen, de verdedigingsmidv
delen op eene zonderlinge ‚wijze vermeerderen. Gewoon
lijk voegt men aan de facen van het reduit des ravelijns
‚kleine flanken, voor een of twee kanonstukken, bestemd,‚
qm hun vuur te brengen op de plaats, waar den 116)‘, ’
legeraar bres moet schieten, in het bastion van den
hoofdwal.
Een dllâègíîĳthma van werken, begrepen tusschen
de saillanten van twee bastions, wordt fortĳicatie front

genoemd.

hebben reeds gezegd, dat de bastions met

‚de courtines den naam vanhoofdwahdragen; het ravelijn
en de bedekte weg niet hunne reduits, is dat geen, wat

men de buttenwerken ‚noemt,

De toevallen van het terrein, dat de vesting omringt,‚
eischen dikwerf de bĳvoeging van andere fortiﬁcatirg
werken, welke ‘geplaatst worden aan gene zijde pan

het glacis, en den naam van gedetacheerde werken
aannemen. De gedaante dier werken is doorgaans gelijk,

vormig met die der hoofdwerke’n; gewoonlijk zijn het
gedetacheerde bastions, van meerder of minder grootte,

van eene gracht omringd en voorafgegaan van eenen
bedekten weg en van een glacis. De’escarpe dier wer-.'
ken is gewoonlijk met metselwerk overtrokken, om dat ,‘

aangezien hunne afgelegene ligging van den hoofdwal,

zĳ dikwijls blootgesteld zijn, stormenderhand of door
verrassching genomen te worden,‘ wanneer den vijand
zijne aanvalswerken begint; om dezelfde reden wordt de

Ì
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keel dier werken gesloten door eenen gecreneieerden
muur, dat is te zeggen eenen muur met openingen voor-;

zien, waardoor de infanteristen op den vijand kunnen
vuren. Deze werken dragen meesttijds den’naam van
lunetten, zonderlinge benaming, welke‘ misschien daar
van dan komt, dat dezelvc bestemd zijn om te zien (*),
in de deelen van het omliggend terrein, waar het vuur
der vesting niet kan reiken.‘

‘ ‚

‚.‘ ..“‚ ä,

‚ Een fortiﬁcatie’ front, is niet altĳd zoo eenvoudig als
wij aangetoond hebben. Men begrijpt dat verschillende
omstandigheden. kunnen vorderen , ‚dat men . meer of
minder belangrĳke wijzigingen in het geheel der ‚werken
maakt. Het is aldus, dat de lege gronden, waarvan eene.

vesting meermalen omringd is , de oprigting van katten
(cavaliers) in de bastions kunnen noodzaken, dat is te
zeggen, hoopen aarde, genoegzaam boven de borstwering

der bastions verheven, en op welke kanonnen zijn ge
plaatst, om het omliggend terrein te zien en te bestrij—
‚ken.’ Om de muren der escarpe van den hoofdwal te

dekken , omringt men wel eens de bastions facen door
eenen. tweeden omvang, ‘ aan alle lijden door de gracht
‘begrensd, cn.waarvan de escarpe gewoonlijk een aarden

talud is, voornamelijk dan, wanneer de grachten vol water
zijn‚ ‘ Men geeft dit werk den naam van couure-ﬁzce ‚of
contre-garde.
‚‘
‚

De verschillende werken eener vesting zijn amphithe’
aters gewijs gebouwd, dat wil zeggen, dat hunne kruinen
zich de eene boven de andere verheﬂ‚en, zoodanig, dat de
.

‘(*)

‚

\

In de ‘fortiﬁcatie zegt men , dat een voorwerp gezien is , wan.

neer het verdedigd , ‘ beschermd is door het vuur van een gedeelte
de!r
er het
werken
vuur van
hunne!.
de vesting.
artillerij kunnen
Deze werken
brengen.
zich‘ het‘ terrein , wanneer
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hoofdwal hooger is, dan het ravelijn,’ en deze boven
de gedetacheerde werken verheven is.
Men noemt dit het l.ommandement van het eene werk
boven het andere, hetzelve is gewoonlijk van 5 à ‚4
voeten.

’

De kruin van het glacis, is over het algemeen ‚7 á 8
voeten boven het omliggend terrein verheven, en de
hoogte der escarpe muren der werken, is zoodanig ge
regeld, dat deze gansch door den bedekten weg ver
borgen zĳn, hetwelk den belegeraar noodzaakt, wil hij

bres schieten, zijne batterijen op de kruin zelve van het
glacís op te werpen.
‚
In den uiuiwiùgemien hoek van alle werken, zonder
onderscheid, geeft men het banket eene breedte, toerei
kend om 1 of 2 stukken geschuts op hetzelve te plaat‘
sen, welke alsdan over de borstwering heenschieten , dit
is hetgeen men Izarbetten noemt.
De andere kanonnen,’in.batterij gesteld, schieten door
openingen, welke men in de borstwering maakt. Deze
openingen zĳn aan de veldzijde wijder, dan naar den
walkant; gewoonlijk geeft men hun eene opening van
6 à 9 voeten uitwendig en 1 à 1; voet inwendig; men
geeft deze openingen den naam van schíetgaten (embrm
sures), en het‘ gedeelte van de borstwering, begrepen
tusschen 2 schietgaten, is door den naam van merlon
(kasten) onderscheiden.
Om zich zijdelings tegen het vuur van den belegeraar
te’ dekken, rigt men , dwars over den wal, van afstand
tot afstand, eene soort van borstweringen aan, welke
men den naam van .traversen (schouderweer) geeft.; ‚het
is voornamelijk in den bedekten weg, dat men deze tra-.
a
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‚versen, op het ooge’nblik zelve van deszelfs oprigtìng,

damìòlì.
De poorten eener oorlogs‘plaats, welke geregeld We!"
sterk; is, worden gewoònlijk in de cùurúnes geplaatst,‘ ‘
op deze plaats gaat men over de gracht door middel
vm eene ephàllbrng', welke in de keel van het ravelijn
leidt, alwaar ziel! weder eene poort berindt; men trekt
daarna de gracht van het ravelĳn over door middel van
eene tweede ophaalbrug, met welke men in de insprin
gende Wape'npltats ‘komt; eene opening in het glaeis ,'
door eene barrière gesloten ‚die naar het veld leidt.
Behalve de boofdpnuheiy ‘elke vòor de dagelijksche

gemeenschap der inwoners eener versterkte plaats die.
nen, bevinden zich in de courtines‚of‘ in de ﬂanken

Win de bastions ‘nog andere poorten van minder groette,
bestemd om in‚de grachten te delen, en aan welke men

den naam van POt8Tﬁ€J (eluippoìorten) heeft gegeven.

’

\
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AANVÄL DEÌÎ VETINGEDE 1
De belegering eener .vesting is eeneî operatie, welke de
rere’enigin’g van’ zeer aanzienlĳlre middelen vereischt.
Behälve’ een talrijk leger, onder eene gbede krijgstucht',

en voorzien van alle hnlpmiddelen, welke den tegenimùrdigen. 51m der ‚krijgswetensehap 'vbofìräneﬁ.íèldï
oó'ilog kan aanbieden, moet een helegeraar nog ‘lùìnne‘n
beschikken ever eene vnlleﬂíge tùe’rusting, meer bepaal;
delĳk bestemd 1661. de’operati‚ë‘n van’ den aanval. Eene’
meng vind: derzelver voornaamste Wrdedigingsmiddelen,
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in het gebruik harer artillerij, en het is ook door het
geschut, dat men’ haar. bevecht, en‘ eindigt met haar te
bedwingen. .De veldstukken , welke een leger achter
zich trekt, zijn hiertoe echter onvolledig, men moet

zich bedienen van een materieel, alleenlijk hiertoe inge
rigt. Het zijn kanonnen ,’ welke kogels van 24 en 16 m
‘schieten , op aﬂ'úiteu, welke men vestingsaﬂ.uiten’ noemt,

gesteld; houu’itzers van verschillend kaliber, dat is te
zeggen, stukken geschut, welke holle kogels werpen,‘
die in hunne holte met eene zekere hoeveelheid kruid

gevuld zijn., hetwelk hen, even als de bommen, na
hunnen val doet springen; het zĳn, als het ware, bom
men van kleinere.afmeting‚ welke horizontaal of onder
eenen weinig verheven hoek geworpen - worden; VGrVolw
gens mortieren, bestemd om bommen van verschillende

grootte te werpen, en steenmortieren, door middel van
welke men eene groote menigte steenen in de werken,‘
welke men aanvalt, werpt. Deze verschillende vuur
monden, met hunne aíl.uiten en verwissel stukken, en

de ontzaggelijke menigte projectilen en kruid, tot der
zelver gebruik, vereischen bijzondere transportmiddelen ,

om dezelve op de plaats te krijgen waar dezelve in bat—
terij moeten gesteld worden. Het gewigt en de omvang
dezer voorwerpen en der werktuigen, onontbeerlijk voor
hunne behandeling, zijn oorzaak dat deze transporten
de schielĳke marsch der legers niet kunnen volgen, maar
langs groote communicatie wegen, zoo als ‚kanalen, be-‚
vaarbare rivieren of groote wegen, moeten volgen. voegt
hierbĳ, dat stukken van zulk een zwaar kaliber, ten
einde met eenige juistheid te kunnen schieten , op hou-

ten beddingen moeten geplaatst worden, welke uit rib-‚‚
ben en beddingplanken, tot dat-einde reeds van te

“

‚
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voren in gereedheid gebragt, bestaan; en welke in genoegzame hoeveelheid de stukken, voor welke zij he
stemd zijn, moeten volgen. De vereeniging van alle
deze voorwerpen , is hetgeen men een belegeringspark
noemt.

’

" zh)

‚ Het aantal vuurmonden, voor een beleg benóodigd, is
zeer verschillende, en hangt voornamelijk af van de uit-

gebreidheid, welke men zich voorstelt aan de aanvallen
te geven, en van de meerdere of mindere gemakkelijk
heid, om‚‚ zich de benoodigde ‘ toerusting en de trans
portmiddelen te verschaffen. In‘ de oorlogen, gedurende
de regering van Lomawrue XIV. gevoerd, Waren de
militaire’ operatiën, slechts eene aaneenschakeling van
belegeringen; het grootste gedeelte der belgische steden ,
(welk land het.hoofdtooneel dier oorlogen was’) Waren
versterkt, en dienden den genen, welke ze in zijne m‘agt
had, tot wapenplaats, van waar hij al hetgene hem be‘
noodigd was, voor het beleg van’de nabij gelegene stad,
liet komen. Het is om deze reden , dat men gedurende
deze oorlogen, somwijlen geduchte middelen in artillerij ‚ ‘
liet zien ten toon SPGĲGBĲ’VGGIÌBIIBdO--.AG‘YOOÌIOgÜB in
'Duitschlancl, in de 18de eeuw, en die der fransche
omwenteling, vergrootte ‚het tooneel der militaire opera

tiën, zich hoe langer‘hoe meer,‚ naarmate de legers zich
meer op het‘ maneuvreren ‘;toelegden ,‘ en dat de kunst ‚om ‘
eene groot-e menigte troepen te .leiden, meer vorderingen

maakte. De.belegeringen, gedurende dien tijd onder
nomen , dragen allen’ den stempel der snelheid , en der
verscheidenheid in de groote maneuvres deri legers ;“ zij
zijn in het algemeen‘ondern0men geworden, met zwakke
middelen in artillerij, hetwelk noodzakelijkerwijs ‚invloed
heeft gehad op derzelver langen duur, en op het verlies
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aan mansohap, welke zij te vroeg hebben ‘gebragt. Het is
aldus , dat de belegeringen in Spanje, door de Engel- ’
sche troepen, meestentijds van belegeriugsgescbut om.
bloot, ondernomen, buitengemeen bloedig zijn geweest,
en eindelijk slechts gelukten, na veel verloren tijd , en
begunstigd, door den zeer slechten toestand, waarin
zich de Spaansche vestingen bevonden.

Dergelijke oorzaken hebben in den oorlog, welke de
Russen tegen de Turken.ondernoinen hebben, die ver’
schrikkelijke gevechten te weeg gebragt, onder de muren
en op de wallen der vestingen geleverd, die bloedige
stormen, zonder gevolg gewaagd, waar duizende soldaten

den dmd‚vnndu‚g- heldendaden, welke de dapperheid

der strijders getuigen, maar welke ook de onfeilbare
kenteekenen zijn , van de onwetendheid in de kunst der
belegeringen, of van gebrek aan de onontbeerlĳke mid
delen.
Een beleg methodisch geleid, is eene operatie, waar

de onderscheidene korpsen van een leger, allen evenveel
medewerken, en zich eenen wederkeerigen steun verlee
nen.

Het wapen der artillerij bevecht door zijne batte

rijen het vuur der vesting; het wapen der genie baant
en bereidt het dien weg, om opvolgens tot den voet der
muren te komen, welke’ men van vorm niet zoude kun
nen ontdekken; de infanterij bewaakt deze batterijen,‘
deze gangen en deze loopgraven. en beschermt dezelve
tegen de ondernemingen der belegerden, welke ‚zouden
beproeven uit hunne werken ‚te komen , om de aanvals
werkon te vernielen.
Door deze schoone mededinging, komt men er toe
den goeden uitslag der moeijelijkste belegeringen te ver-‚
zekeren, derzelver ‘duur te verkorten en er eene der
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minst‘ bloedige oorlogs-operatiëa van te maken. Maar
om zulk een gunstig resultaat te, bekomen, is.het nood

zakelijk, dat de‘sterkte der verschillende wapens, welke
er toe medewerken, hehoorlĳk geëvenredigd zij, zoo wel
onderling, als ten aanzien van de middelen.’ van ver(lediging, waarover de belegerden kunnen‚ beschikken.

Men rekent, dat over het algemeen, het belegeringsleger 5 of 6 maal sterker moet‘ zĳn, den de bezetting
der vesting; men begrijpt echter, dat deze evenredigheid
zeer veranderlijk is, ‘en-van eene menigte omstandighe
den kan afhangen ‚, en onder anderen van de meerdere

of mindere vermooijenibwúmlke’kmen het leger wil laten
doorstaan.

Eene der vastste opgaven, waarna men de

sterkte van het Wapen der infanterij, voor het beleg
benoodigd, berekend, is, dat ieder nacht de troepen,
beschikbaar’ voor de wacht der aanvals-werkzaamheden ,

ten minste, gelijk moet zijn aan â. van het garnizoen der

belegerde’ plaats.
‚
Maar het is tijd te verklaren, welke de’ handelwijzen
zijn, die men volgt, om tot de muren. eener vesting te
naderen.

-. ‘t, .
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De eerste zorg van‚ het belegeringsleger is, de inslui-'
zing der vesting te bewerkstelligen ‚ dat wil zeggen, al
derzelver toegangen zoodanig te bezetten, dat het on
mogelijk wordt en hulp in. te brengen ‚ en dat alle ge

meenschap naar buiten aan het garnizoen'ontzegd is.
De genietroepenî slaan terstond de handen aan het werk,
om, een volledig appro‘visionnement van sohanskorven,
faseines, takkehossen, horden en zandzakken daar te
stellen.
‘
,
Schanskoruen zĳn. eene soort van ‘manden zonder
bodem,’ van groene wissen vervaardigd; men geeft hun
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gewoonlijk 24. duimen middellijn, en 22; voet hoogte‘, de
piquetpalen steken eenige duimen buiten de manden, en

zijn afgepunt om ze hierdoor in den grond te kunnen
bevestigen. De schanskorven met aarde gevuld, dekken
volkomen tegen de gewone geweerkogels.

Fascines zijn bundels van groene takken, door ban
den gebonden; zij hebben gewoonlijk eene lengte van 6
voeten, de worsten zijn lange dikke fascines.
De takkebossen zijn niet anders als fascines , uit reg-

tere en dikkere takken zamengesteld.
De horden zijn platte vlakken van fascine hout,. en
op gelijke wijze als de scbanskorven zamengesteld,
voornamelĳk (Liggende , om een moerassig of vochtig
terrein te bekleeden, ten einde hetzelve te kunnen be

gaan.
.
Zandzalîken zijn van een zeer algemeen gebruik, en
zeer nuttig in den vestings oorlog. Het zijn kleine lin-‚
nen zakken, van 20 duim lengte op 9 duim ‘middellijn ,’
welke men met zand of met aarde vult, en welke geenen
geweerkogel zoude kunnen doortrekken.
De hoeveelheid van deze verschillende voorwerpen;
welke men vooruit moet klaar maken, is zeer aanmerke...
lijk; zij hangt af van den waarschijnlijken omvang der
loopgraven en der aannaderingswegen. Het is de bevek
hebber der genie, welke, naar de plannen van aanval ,'

welke hij vooruit gemaakt heeft, deze hoeveelheid be
paalt. De zandzakken moeten’echter voor het begin des
belegs vervaardigd worden. Men heeft gewoonlijk een
approvisionnement in de magazijnen, en men is van
gewoonte omtrent een honderd duizendtal van deze

zakken bij den belegcringsvoorraad te voegen. Al
deze voorwerpen zijn geplaatst op plaatsen " voor het
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vijandelĳk vuur gedekt ,’ maar in de nabijheid der Pim

ten, waar men zich voorstelt de loopgraven te openen ;i
men onderscheidt deze plaatsen, door den naam van
loopgraaf depots.
‘
‘
hebben ,. zoeken de troepen der verschillende wapenen
kunnen kamp in den omtrek der vesting uit, ‘of wel”
worden zij gekantonneerd in de. omliggende dorpen.

De artillerij stelt haar talrĳk materieel in eene zekere,
doch nabij gelegene, plaats op. Alles eindelijk voor.
bereid zĳ’nde, zoo is het oogenblik daar gekomen, om‘
de loopgraven te openen“; -N .

‘

‚a

Het doel, hetwelk men zich vooreùl’; re, ;„ het’veld

batterijen op te werpen, welke door hun vuur de vuren
der vesting tot zwijgen kunnen brengen‘, en welke .In

het inwendige der ‘ vesting .projeetiles van alle som.:
kunnen werpen, om daardoor de bedekkingen, onder
welke de bezetting zich bergt‚, te vernielen en te ver.
branden.

‚

-

. „ga.. ‘

Wij hebben gezien, dat, om het eerste resultaat .te
verkrijgen , de belegeríngsbatterijen‘’ hunne“ ‚kogels ‚en
grenaten over de borstwering der plaats moeten werpen,
om ze daarna op de facen der werken te doen ricochet
teeren; ten dien einde moeten deze batterĳen loodregt

op de verlenging van de facen dier werken, en op eenen’
behoorlijke’n afstand der vesting opgesteld ‘worden.’ Den
. stelling veroorlooft, door middelvau-lmt Aker/„chat, dat
wil ‘zeggeny‚dggr îB.uhotcnî regzstreeks door de scbietgaten
geschoten, de face, tegen over welke de batterij is oP_

gerigt, insgelijks te beschieten, ten zelfden tijde, dat
zij de nevenggelegene face en den bedekten weg, voor

deze gelegen, met ricoch‚etschoten begroet“

‘
2
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Ofschoon de belegeraar zich voorstelt slechts door een
of twee punten in de vesting te dringen, ligt er hem
echter veel aan gelegen het vuur der facen, welke de
aannadering naar deze punten kunnen bevechten, gansch
uit te dooven. Deze noodzakelijkheid bepaalt het aantal
der op te rigtene batteriien en te gelijkertijd de uitge
strektheid, welke de werken, in de eerste dagen van.
het beleg, moeten hebben.
Het eerste voorwerp, hetwelk men zich voorstelt, is
dus eene opene en zekere gemeenschap tusschen al de
batterij-‘stellingen, en tusschen deze en de depots of
belegeringsparken open

‘e

opent MM“'

lwuden;

ten

‘,

dien

einde

‘, ’

Deze operatie, welke onder het bereik van het gek‚
schut der vesting moet geschieden, (dat ‚is te zeggen

omtrent 1800 voeten van de meest afgelegene werken),
is, zonder tegenspraak, de moeĳelijkste en gevaarvolste
van den aanval. Het is. daarom, dat men ze slechts des’
nachts onderneemt, zorgdragende hiervoor een duister

en bedekt weder te‘kiezen.

‚

Bij het vallen van den avond, begeven zich de tree-

pen, bestemd om de werkzaamheden te dekken, benevens de werkers, naar de loopgraaf depôts; wanneer
het duister genoeg is, om niet meer uit de vesting gezien

te worden, gaan de detacheme.nten van de loopgraaf
’s nachts in stilte naar de hun aangewezene plaatsen, en
gaan er W.S1.oĲÖ. liggen; posten en schildwachten
worden op eenigen afstand vooruit geplaatst; deze"’gaan
op de knie liggen, .en verleenen een opmerkzaam oor

op alles, wat om hen gebeurt. ‘Eenige oogenblikken
daarna begeven zich de werkers in beweging, ieder man
voorzien van eene fas’eine, van eene schop.en van een
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houweek De ingenieurs rangschikken dezelve op‘ eene
lĳn’, langs de geheele uitgestrektheid van de loopgraaf.
leder man legt de fascine voor zich neder, en legt zich
op den’grond, in afwachting van het sein, om het werk
te beginnen. Dit gegeven , tracht ieder werker zich
‚schielijk in te graven , en werpt de aarde voor zich aan

de zijde der stad,’ zonder er aan te denken eene regel
matige gedaante aan het werk te geven. Bij het aanbreken van den dag trekt zich de loopgraafwacht in de

pas begonnene parallel terug, en de werkers worden door
andere vervangen, welke het werk verbeteren en het
eene diepte van 5 veste‘, -we breedte van 7 voeten .op

aen bodem, en van 14 voeten in de hoogte geven.

De

opgeworpene aarde maakt eene borstwering van 5 voeten

hoogte, voor dewelke men eene banket van 5 voeten

breedte plaatst, opdat de infanteristen over de borstwe'ring zouden kunnen schieten , welke men voor meer;

dere stevigheid aan de keerzijde met fascines bekleedt.
Deze bedekking is voldoende‚, om volkomen gedekt te
wezen voor geweerkogels van alle soort, en de kanon

kogels dringen er op dien afstand kwalijk door.
Gedurende dat dit werken plaats heeft, graven andere
werkers de loopgraven, welke de parallellen naar de

loopgraaf depots leiden, en welke men gemeenachaps
gangen noemt.

.

In den nacht, welke de opening der loopgraaf volgt,
beginnen de artillerie-oﬂìcieren met’ de oprigting der

batterijen.

Men plaaìac’úezelve op eenen kleinen af-

stand van de parallellen, met welke men ze, door middel
van zijdelingsche ingravingen, in gemeenschap doet zijn.
Deze batterijen zijn niets anders als een groot massif van
aarde, ondersteund door twee of drie rijen schanskorven
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de eene‚boven de andere geplaatst. Men geeft dit massif
den naam van epaulement.

Er zijn twee soorten van

batterijen: batterijen voor regte en die voor verticale
schoten; de eerste moeten door de sohietgaten, welke
men in de borstwering graaft, vuren; de andere blĳven

geheel gedekt. Het gebeurt dikwijls, dat eene en zelfde
batterij dit dubbel doel volbrengt. Dikwijls ook worden
de manier-batterijen, wier stelling niet zoo onderworpen
is, aan die der faeen van de werken, op hehodrlĳke
plaatsen achter de loopgraaf opgesteld.
Het is gewoonlijk in de derde of vierde nacht van het
beleg, dat men de batterijen wﬂpent; men leidt er de
stukkeﬁ door de cûmmnnicatiegangen, en men rigt er
kleine, geblindeerde, bomvrije kruidmagazĳnen in op.

Bij den dag beginnen deze batterijen hun vuur; tot op
dit oogenblik heeft men zorg gedragen, de sehietgaten

te maskeren, en wel door middel van schanskorven, met
aarde gevuld. Om te vermijden, dat al het vuur eener
vesting, niet op ééne batterij worde gerigt, demaskeert
men ze allen te gelijk, en begint het vuur op een gegeven

teeken. De vesting wordt alsdan overladen door eenen
hagel van kogels , grenaten en bommen , en , onder
hegunstiging van dit vuur, worden de aannaderingsî
werkzaamheden hevig vooruit getrokken.

Deze aannaderingen geschieden op de kapitalen der

werken; dat is te zeggen, op de verlenging der lijn,
die door hîgiiîlll’nt van het werk en door dat van
den bedekten weg gaat; de redenen, Welke doen beslui
ten deze rigting te nemen, zijn, dat de werken op deze

plaats meer uitspringend zijnde, men er langs den kort
sten weg geraakt, en op een terrein, welk niet direct

door het vuurvan het aangevallen‘: werk verdedigd wordt;
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door deze beschikking vermijdt men, daarenboven , het

vuur der batterĳen van de ‘eerste parallel te‘ mas
keren.
Men nadert echter niet: in eene regte lijn op deze
kapitalen, maar men doorkruist ze regts en links , om te

vermijden, dat de loopgraaf niet blootgesteld zij, in de
rigting van deszelfs lengte beschoten te worden. Men
onderscheidt deze kruisingen met den naam van zl.g-zag;
zĳ worden hoe langer hoe kleiner, naarmate men nadert,
en, op het glacis gekomen, veranderen zĳ in eene regte

hij“, aan Welke men van weerszijden eene borstwering
geeft.

. "" —‚—-‚‚.‚'.\_\

Terwĳl deze werkzaamheden

Plaats

hebben:

houdt

zich de loopgraafwacht in de ‘1e. parallel, om dezelve
door haar geweervuur te beschermen,

en

zij houdt

zich gereed de uitvallen, welke de belegerden zouden
willen ondernemeu, tegen te gaan. - Wanneer echter
het hoofd van den arbeid op halver wege de paral
lellen en de werken \(of 900 voeten van deze laatste)

is gekomen, wordt het noodzakelijk-de parallel bij te
trekken, of wel er eene nieuwe op te .werpen. Thans,
onder de gewone dragt der geweren gekomen, moet men
eene andere methode tot oprigting der loopgraaf volgen.

Men neemt bij het vallen van den avond dezelfde voor
zigtigheids maatregelen, welke men genomen had bij de
opening der 1.’_ parallel, ieder werker voorzien van
eenen schanskorf, welken hij voor.aieh‘ ‘neêr legt, een

op een gegeven sein‘metwarde vult, met de grootste
vlijt werkende, ten einde zich te ’dekken, en eene
borstwering voor zĳnen schanskorf daar te stellen.

Men

vereenigt daarna de schanskorven te zamen, door middel
van fascines, welke met de punten der piketten inge-

te)
stoken zijn. De borstwering bekomt hierdoor eene stevig
heid, voldoende om de’kanonskogels te kunnen weder

staan. Men garneert daarna de kruin dezer loopgraaf
met zandzakken, op fascines gesteld, zoodanigerwijs men
gansch en al de werkers, op de banket geplaatst, dekt,
‚te gelijkertijd, dat men schietgaten maakt, door welke

zij kunnen vuren. Van afstand tot afstand maakt men,
door middel van schanskorven en fascines, trappen ‘om
uit de loopgraaf te komen; men maakt er insgelijks aan
de keerzijde,‚ om zich des noods terug te kunnen trek
ken.
‘\
Deze wijze, om de lnnpgrûûí' daar te stellen, heet de
‚vliegende ‚Epe_ M9; vervolgt amus‘îut men omtrent
450 voeten van den bedekten weg genaderd is;- op dezen
afstand wordt het werk te gevaarlijk om op

dezelfde

wijze te kunnen voortgaan, waarom men .genoodzaakt is’
met de .volle sape te werken.

toe voorbereidt :

Zie hier hoe men er zich

Een sa‘peur der genie , met eenen helm

en een harnas, tegen de kogels‘ bestand, gewapend, rolt
voor zich eenen scha.nskorf van 6 voet lengte en 5 à 4
voet middellĳn, gevuld met wol, zandzakken, takkebos
sen of andere voorwerpen, welke denzelven voor geweer
kogels ondoordringbaar maken‘, en welken men gelar
deerden schanskorf noemt. Door middel van eenen
haak‘beve’stigt bij dezen korf in den grond, en op de
knieën kruipende, plaatst
nevens zich eenen gewonen
schanskorígglelken hij met aarde vult, en zich aan alle
zijden 18 duimen in den grond verdiept;

wanneer hij

aldus drie schanskorven nevens elkander geplaatst heeft,
hunne tusschenruimte met zandzakken vallende, volgt
hem een andere sappeur , welke begint de schanskorven
met fascines te vereenigen, en die de sape van weers
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zĳden 6 duimen verbreedt.

Nadat hij aldus eene lengte

van 4 voeten afgewerkt heeft, wordt hĳ gevolgd van eenen
derden sappeur, welke de sape op 2; voet brengt;
daarna van eenen vierden, welke dezelve verwijdt en ver
diept tot op 5 voeten, alsdan komen de gewone werkers,
welke het werk voltooijen , en de sape neemt den naam

van loopgraaf aan. Gedurende het werk lossen de vier
sappeurs zich zoodanig af, dat ieder op zijne beurt aan
het‘ hoofd der sape is, en de gansehe brígade wordt na

eenige uren van dit moeĳelijk en gevaarvol werk door
eene andere vervangen.
Geïl‘u'ende dat zij steeds ‚werken, plaatst men achter
hen eeníge tíl‚àilleiîtrﬂ‚ welke het oog steeds op de“ vijand
‚gevestigd hebben, en Welke de sappeurs‘ van het ge-

,vaarlĳk oogenblik verwittigen. Niettegenstaande de lang
zaamheid van deze wijs van opereren, kan men, wanneer
de vijand niet te veel beletselen in den weg legt, en
wanneer de omstandigheden, voordeelig zĳn, 450 voegen

loopgraaf in 24 uren voleindigen.
Op dezewijs tot’den voet van het glacis gekomen,
‚dat is te zeggen, op 180 à 200 voeten van den bedekten
weg, rigt men eene 51 parallel op; en wanneer de

vijand volhoudt zĳne bedekte wegen te verdedigen, rigt
men op het glaeis zelve gedeelten van loopgraven, door
‚middel van meerdere rĳen schanskorven, boven elkander
‚geplaatst, en hooger gemaakt als de gewone, hetwelk de
.infanteristen veroorlooft, hunne voren in den bedekten
‚weg te wplongereni ‚en Aldus hunne verdedigers te ver’

‚ ‚drijven.
‚ ‘ Dikwijls verplaatst, men de batterijen in de 2% parallel,
om op deze wĳze meer uitwerking van dezelve te ver

‚‚krĳgen 5 maar altijd rigt men in de 51 parallel mortier
\
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en’steenmortier‘ batterijen op, om bommen, steenen en
grenaten in de aangevallene werken te werpen
Eindelĳk, door alle deze midelen op de kruin van
het glaeis en van den bedekten weg gekomen, bekroont
men deze, dat is, men rigt, evenwijdig aan deze kruin,
eene soort van loopgraaf op, welke men door den naam
van logement onderscheidt.
‘
Aldus tot den rand der gracht ‚gekomen, is de hele
geraar in staat eene bres aan de muren der werken daar

te stellen, dat wil zeggen, er eene opening in te maken,
door welke men in de vesting kan dringen. Er zijn
twee middelen om eene bres te maken, door mijnen of
door het geschut. voopheqn, t0en.-e1‚—manoeuvres, het

transport en ner’schot der artillerĳ minder volmaakt
waren, bediende men zich voornamelijk van de mijnen.
Meestentijds door de slechte dispositie der vestingen,
wier werken dikwijls slecht geﬂankeerd waren, begun
stigd, liet men de gracht door eenige mi‘neurs over
trekken , welke gedekt, door al de middelen, waarmede
de vindingsgeqst van den aanvaller hun ter hulp kon
komen, eene opening in den muur, en achterwaarts eenen
mijnoven maakten, welke men deed springen, om den
muur omver te werpen. Deze onzekere, gevaarlijke en
langzame wijze, om bres te maken, is in het vervolg

door het gebruik van het geschut vervangen geworden.
Het is gewoonlijk aan het saillant van het werk,‘ dat
men de bres maakt; ten dien einde rigt men eene bat.î

terlj, 2í

inäîîe.bekrooning van den bedekten weg, op;

door een aanhoudend vuur is men in staat eene bruik“
bare opening, in den tijd van ten hoogste 48 ‘uren , in
het stevigste metselwerk daar te stellen; de kanonnen zĳn
met volle kruidlading voorzien, berekend op de helft en
I
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gomwĳlen op 5. der kogelzwaarte. Men begint, door
middel van kanonsehoten, eene horizontale sleuf aan den
voet der muur te maken, daarna'teekent men, als het
ware door verticale sluren‚ de breedte af , welke men

zich voorstelt aan de bres te geven; dit gedeeltedes
muurs aldus losgemaakt, stort weldra, door de aanhou

dende losbrandingen, welke met alle stukken te gelijk
‚geschieden, in.

Qm deze operatie, welke hevig he-

vochten wordt door het geschut, hetwelk de belegerden
op de ﬂank, uit de aangevallene faee verdedigd, in
batterij hebben gesteld, te beschermen, nigt men nevens
de breebatterĳ, in eene loû.lvqsm rigting aan deze , eene

andere op, beswmd 011‘ het vuur ’van de‚ﬂanls tòt
zwĳgen te brengen; Dit is hetgeeni men de contra’
batterĳ noemt,

.

Gedurende dat de artillerij zich aldus van weerszijden ‘

beveeht, stelt man tegen over de‘bres de nederdaling
der gracht daar. Van boven de bekrooning daalt men
in den bedekten weg ,’ en men verdiept er zich achter
den escarpen muur, tot aan den bodem der gracht,
wanneer deze droog is , of tot de watervlakte, wanneer
ze vol is. Het open gedeelte is geblindeerd, dat is te
zeggen,‚ bedekt door houten ramen , fascines en zooijen,

om deze doorgang tegen de verticale vuren ider vesting
te beveiligen, het overige is gemaakt even als eene mijn
gallerij. Men’ breekt daarna een gat in den muur der
eontre-escarpe, en begint door dm"opening de door
togt door da.gmcﬁt.te.mttken.
.

Wanneer de gracht’ droog is, is deze doortogt slechts
eene sape, door de gracht tot aan den voet der bres
geleid. Wanneer de gracht met stilstaand Water gevuld
is, zoo dempt men dezelve door bedden, uit fascines,
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met aarde bedekt en met steenen geladen, bestaande,
en plaatst op dezen dam eene van schanskorven ge
maakte borstwering. Wanneer het water loopend en aan
wassen en dalen onderhevig is , moet de overgang slechts,
in een vlot van fascines, aan de zijde van den stroom,

geankerd , bestaan,
‘
De doortogt, door de gracht daargesteld, wordt de \
bres wederom beschoten, ten einde dezelve van gemak’
kelijker toegang te maken; het is alsdan dat zij eigenlijk
bruikbaar is; de belegeraar kan den aanval doen, en de
vesting moet noodzakelĳker wijs in zijne band‘valleu.
Echter gebeurt het, dat er echter de bres nieuwe zwa.-

righeden te overwinnen vallen’ hetzijî‘îla de belegerden
gedurende het beleg verschansingen, welke sterk genoeg

zijn, om de, den storm wagende, troepen tegen te hou
‘ den, hebben opgeworpen, hetzij, dat zich in hetaan
gevallene werk een tweede muur bevindt, in welken
andermaal eene bres moet geopend worden.’

In dit geval

beklimt men de bres door de sape, om zich boven op
het werk te vestigen, dat wil zeggen, er eene wapenplaats

door middel van schanskorven op te rigten, even als‚
bij de bekrooning van den bedekten weg, ’
Zoodanig is het tafereel van den gang en van het

‚’ geheel der operatiën van een beleg; men begrijpt echter
ligtelijk , dat eene menigte omstandigheden ,‚ verscheidene
w'gzingen, in de bĳzonderheden kunnen noodzaken; en

nopen kunneb om de e’peratiën of te bespoedigen , of
wel te vertragen. Het is aldus, dat men somwijlemnalaat
op het glacis loopgraaf katten op te rigten, en dat men
tracht zich van den bedekten weg door eenen krachtigen

aanval meester te maken.
‚
’ Ten dien einde laat men ‚uit de 5% parallel detache
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menten troepen rukken, welke in den bedekten weg

springen, en er de verdedigers met de bajonet uit ver
jagen, deze troepen ‘zijn gevolgd door werkers, van
schanskorven voorzien, welke zich ’gedurende dit ge
vecht, op de kruin van het glacis trachten te vestigen,
ten einde de bekrooning daar te stellen.
‘
Het is eene gevaarlijke onderneming, welke somwijlen
aan een aantal der dapperste soldaten het‘ leven kost;
het is daarom, dat men tot dit middel, slechts dan,
zijne toevlugt neemt, wanneer men er toe genoodzaakt

is, door de noodzakelijkheid om tijd te‘vvinnem
De handelwijze en‘den melhodischen gang, Welke de
kunst aanwijst, volgende, kan men met eenige juistheid

niet alleen den duur van het beleg bepalen, maar gok
dien van iederen voortgang in het bijzonder, terwijl
men hierdoor nog aan ‚het minst mogelijk verlies is
blootgesteld.

VERDEDIGING DER VESTINGEN.
.

Wanneer men slechts een weinig nadenkt over de
middelen , die in gebruik zijn, ‘en worden gang, welke
gevolgd wordt, om eene vesting aan te vallen, zoo kan

men zich ligtelijk van derzel.ﬁ’4ì.acbtige uitwerking
overtuigen. Ìnìi’eî.îlaíd, de belegerde plaats kan door een
aanhoudend vuur de oprigting der 1’_ parallel moeijelijk en
bloedig maken , maar is niet in staat ze te verhinderen.
‘De bezetting kan door kloeke uitvallen de werkzaam
heden komen.storen, maar zij is zeker, op .het laatst
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eene groote evermagt aan te treﬂ’en , welke haar nood
zaakt in de vesting terug te keeren. Zoodra de batte-‘
rijen opgerigt zijn, is er geen schietgat van de vesting,

hetwelk niet meerder stukken tegen over haar te bevech-ì
ten heeft; er is geene faee, waar de stukken niet in de
ﬂank en in den rug door de vijandelĳke kogels beschoten
worden; de’ bommen en grenaten, verticaal geworpen,

plongeren overal in de werken , en maken dezelve onbe
woonbaar; de vuren der belegeraars zijn alle, als het
ware, op één punt gerigt, en ontmoeten altljd iets in
de vesting om te vernielen, zelfs dan, wanneer hun

voorgenomen doel niet gelukt is; terwijl het vuur de!
vesting zich tegen ‚äe Jĳn, welke haar omringt, ver

spreidt, en slechts op zich zelven staande en weinig

diepte hebbende voorwerpen vernielt. De zelfde om
standigheden hebben nog plaats, wanneer de belager-aar
de vesting naderende, tot het geweervuur aanleiding
geeft.
De verdediging van den belegerden kan derhalve
slechts tot oogmerk hebben, het beleg zoo lang, zoo

moeĳelijk en zoo bloedig mogelijk te maken, en den
belegeraar te noodzaken groote middelen en groote voor
zorgen in zĳne operatiën aan te wenden.

‚

— Zie hier in weinige woorden , door welke middelen de
belegerden dit resultaat trachten te bekomen.
Zoodra men vermoedt een beleg te zullen moeten
doorstaan, worden de bedekte wegen gepalissadeerd, dat
is, men plant op de banket, en een weinig achter de
borstwering eikenhouten palen ‚ aaneen gevoegd ,

van

‚boven afgepunt, gewoonlijk van driehoekige gedaante,
en vereenigd door horizontale stukken hout, waartegen
zĳ gesPilkel'd zĳn; deze palissaden, waarvan het uiteinde
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de kruin‚ van het glacis eenige duimen uitstrekt, verì.
oorloven de verdedigers over dezelve te schieten, en
maken de aannadering van den. bedekten weg aan de
veldzijde ‘zeer ‘gevaarlijk‘ Wanneer de inspringende
wapenp'laatsen geene‘reduit hebben, voorziet men hierin
door tijdelijke reduits van hout, hetzij door middel van.
enkelde palissaden, hetzij in de gedaante van blokhuizen
te vervaardigen.

Deze reduits worden gemaakt, door

groote boomen inden grond te planten, welke aaneen
gevoegd worden, -en tusschen welke ‘men infanterij
schietgaten spaart, en waartegen men inwendig aarden
banketten plaatst;

somwĳlen „sla voegt men er een

houten dak bij, om zich tegen de steenen en kleine

grenaten te beschutten.

Voor de poorten, poternes, en

andere toegangen tot de plaatsen, rigt men tamboera

op, dat zĳmdriehoekige reduits, van palissaden of van
planken houtwerk gemaakt.
Onder de wallen der minst bedreigde werken,‚ maakt
men kleine houten kruid'magazijnen, door middel van
zware balken bomvrij gemaakt, en in 'welke men gedu
rende het beleg, de geprepareerde munitien voor het
gebruik der artillerij‘ en der infanterij verdeelt.
Men rigt op de wallen, waarvan de belegeraar het
geschut ‘moet tegenwerken, traversen, van schanskoryen

gemaakt, op, om de stukken voor ﬂank- en rugschoten
te bevrijden; eindehjk approvisionneert men zich in
faseinen , schanskorven , zandzakken ,‘ enz.

Zoodra de bezetting” vermoedt, dat de v'jand zijne
aanvalswerken begonnen heeft, werpt zĳ in het veld,
Ĳuurpotten of lich’tlmgels,. dit’ zijn globen met zeer

brandbare-‚stoffengevuld, welke men ‚door middel van
mortiers voortwerpt, ‚en welke‚, met een sterk licht bram
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dende, eene groote helderheid om zich verspreiden. De
batterijen der vesting rigten hun vuur op de werkers,
en trachten het reeds begonnen werk te vernielen.
Een weinig voor den dag beproeft de bezetting eenen
uitval om de werkers te verjagen , en dat gedeelte der
reeds geopende loopgraven te dempen- De volgende
dagen en nachten, legt zich de belegerde voornamelĳk
‘toe, de opwerping en het armement der batterijen te
beletten, zijn vuur achtereenvolgens op ieder derzelve
rigtende. Hij vervolgt elders ‚zijn vuur en zijne’ uitvallen, tot dat het geschut van den belegeraar gevese
tigd‘is.

‚

Naarmate (lag de „Werkzaamheden naderen; en
dat de stukken der vesting gedemonteerd zijn, bedient
de belegerde zich meer van het infanterijvuur, en geene

geregelde uitvallen meer kunnende doen, bepaalt hij
zich eenige manschappen uit te sturen , om de hoofden

der sapen aan te vallen.
verdedigt aldus het terrein
voet voor voet, en tracht door alle middelen zg'nen
vijand beletselen in den weg te stellen. Wanneer deze,
op het glacis gekomen is, vinden de belegeraars een
verdedigingsmiddel, hetwelk met beleid gebruikt, de
bekrooning van den bedekten weg veel kan vertragen.
Het is het laten spelen der’mljnen en der fougassen.
Dikwerf hebben de vestingen een reeds te voren aange
105d. mijnstel‚sel, bestaande in mijngalerijen onder het
massif van het. glaeis aangelegd, op die plaatsen, waar
men veronderstelt, dat de vijand zijne aannaderingen
zal graven; men plaatst in deze galerijen mijuovens,

welke men, zoodra de vijand op, dit punt gekomen is,
doet springen. Wanneer deze onderrigt is van het ‘be
staan dezer.galerijen, laat hij zelf zijne minenrs in dat
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terrein gaan, om dezelve op ‚te zoeken, hierdoor ont
staat een onderaardsch gevecht, van eenen bijzonderen
aard.

Men heeft den naam van onderaarclschen oorlog

aan dezen strijd tussehen de mineurs gegeven, in welken
deze trachten zich wederkeerig door plotselijke uitbar“
stingen te omwinden en te verstikken, en zich opzoeken
en herkennen aan het geluid van hun werk, en die zich
menigmaal een gevecht lijf aan lĳf in hunne duistere en
naauwe galerijen leveren.

Bij gebrek van een aldus bereid.stëlsel , bepaalt men
‘zich somwijlen, kleine mijnovens van weinig diepte in
het glaeis op te 1.ismﬂ')‘“dk.‘.‚mu faugassen noemt,
en welke gewoonlijk slechts kisten of tonnen met kruid

gevuld zijn, welke men op eenige plaatsen ingraaft, om
ze te laten werken, zoodra de vijandelijke sapeur nadert;
dikwijls zijn het slechts met kruid gevulde zakken, door
het springen van welke men zich slechts voorstelt de
vijandelijke werkers vrees aan te jagen.
Er komt een oogenblik, waarin de belegerde voor

eenigen tijd, zoo niet de bovenhand, toch de gelijk
heid herneemt, welke hij sedert de oprigting der batte
rijen in de a"; parallel verloren had, dit is wanneer de
belegeraar zijne bres- en contrabatterijen op de kruin
van het glacis opwerpt.

Het vuur der flanken, tot op

dit oogenblik zorgvuldig gespaard, is alsdan, benevens
het geweervuurivan de facen der verschillende werken
gerigt, van eene groote uitwerking; maar de contra
batterij ten koste van moeite en bloed opgerígt zijnde, zoo

worden de ﬂanken, niettegenstaande deze hindernissen,
tot‘ zwijgen genoodzaakt, en het fatale oogenblik nadert.

‘ Wanneer de grachten vol stilstaand waterlijn, bl'g'ft er
den belegerden geen middel over om de oprigting van de
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doortrekking der gracht te beletten; maar wanneer de

grachten droog zijn, tracht hij door kleine uitvallen of
door een coup de main dit werk te vernietigen of het
door geteerde fascines of andere middelen te verbranden.
Eene lange duistere nacht veroorlooft somwijlen den voet.
der bres op te ruimen, en haar dus moeijelijker ter bes

klimming te maken.

Het is daarom, dat de verdediging‚

meer hulpmiddelen bij drooge, dan bij natte grachten

vindt. Maar wanneer het water loopend is, maakt het
met kunde behandelen -der sluiswerken , de doortogt der
gracht oneindig moeijelijk; deze herhaalde stroomingen ,
en veranderingen in den waterstand maken de bres dik-.‚
... _““_.‘-,‚ ‚
Wĳls
Wanneer
onbruikbaar.
de belegerde van het punt,
waar de vijand.
in den hoofdwal bres wil maken,’

verzekerd is,

zoo

werkt hij dag en. nacht om inwendig. eene verschansing
te maken, welke hem veroorlooft den vĳand op de bres
te wachten, zonder behoeven te duchten, dat in geval

van nederlaag de vesting ingenomen wordt.

Zoodanig

eene verschansing bestaat gewoonlijk slechts

uit

eene

zware borstwering, van den een‘en’schouderhoek van een

bastion naar den anderen opgerigt, en zoodanig gen.a

ceerd, dat ieder van derzelver deelen. geﬂankeerd en
omringd is van eene zorgvuldig gepalissadeprde gracht.

Het gebeurt wel eens, ofschoon nietndikwijls, dat de
vestingen voorzien zĳn van een'e versehansing, waarvan

de esearpe met metselwerk bekleed is, en welke de
vijand door gdsbhut of door eene mijn moet openen.

‚ â Een goed retranchement kan eenige dagen de overgaat.
eener‘ vesting vertragen, maar eindelijk komt het oogen
blik,

dat men, zich aan

het onvermijdbaar lot moet

onderwerpen’, ende wapens nederleggen,

‚2.‘i

‚
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Het zijn de fransehe ingenieurs, mededingers en op‘
volgers van VAUBAN‚, welke hoe la.nger hoe meer den
aanval der vestingen tot volmaaktheid hebben gebragt,

hier in geholpen door de artillerij, welke, door bare
menigvuldige verbeteringen, en door de gelukkige toe- '
Passing van verscheidene nieuwe uitvindingen, alle zon
der onderscheid’ten voordeele van den aanval, zooda
niger wijs het gewigt der vestingen hebben verminderd,

dat verscheidene militairen dezelve als nutteloos voor de
verdediging van eenen staat hebben beschouwd.

Ten tĳde, dat Franlîrĳk in bezit was der voornaamste
vestingen van Europa, heeft een beroemd ingenieur,
CARNOT, echter getracht het evenwigt tusschen den aan-‚
val en de Verdediging te herstellen, minder door nieuwe

uitvindingen, dan wel door de toepassing‘ van eenige
beginselen, sedert lang verzuimd. Vóór C‘ARNOT had

men reeds opgemerkt ,' dat het voornaamste gebrek der
versterkte ’ plaatsen, in de volstrektste mangel van bom

vrije Plaatsen voor de bezetting en bare magazijnen, als
ook‘ voor de, in batterij gestelde, stukken, bestond. Oud

tijds bouwde‘men onder de wallen gemetselde localen,
met een zwaar gewulf overdekt, aan welke men den
naam .van casematten heeft gegeven, en welke dienden,

om eenige stukken geschut en werkers voor het vuur des
vijands te beschuiten, of om erde munitiën en mond
behoeften in te bergen. Er zijn weinig oude Plaatsen,

welke niet van casematten voorzien zijn; maar daar in
dien tijd het materieel, hetwelk tot verdediging diende,
zeer ontalrijk was, zoo zijn deze casematten zeer onruim;
en naarmate de approvisionnemen’ten en andere mid

delen van alle soort aanmerkelijker werden, werden zij
al meer ontoereikend.

Het is daarom dat men ze ten

3
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‚laatste geheel en al heeft laten varen,‚ en als geheel
onnuttig heeft beschouwd.

CARNOT en eenige zijner’

voorgangers dringen er op aan, dat men dezelve in de
vestingen herstelle, doch op eene grootere schaal, en
dat men vooral in de ﬂanken gecasematteerde vuren daar.
stelle, welke in de laatste periode van het beleg kracht
dadig kunnen werken. Hij schrijft ook voor, een menig
vuldig gebruik der verticale vuren te ’maken, en raadt
aan, hiertoe kleine projectielen, als, grenaten, kleine
kogels, steenen , enz. te gebruiken, geworpen uit mor.
tieren, welke hij. wil, dat onder verwulfde, bomvrije
plaatsen worden gesteld. Qrn de uitwerking dezer vuren.
te vermeerderen, welke Slechts 1115‘ dienstig kunnen
zijn, tegen menschen, in massa vereenigd, schrijft hij

voor, gedurig kleine uitvallen te doen, gewaagd door
eenige manschappen, welke in stilte tot het hoofd der
sape sluipen; de sappeurs verschrikken of dooden , en
door den alarm, welken zij

veroorzaken,

den vĳand.

nopen zijne loopgraafwacht te laten uitrukken, welke
alsdan door de verticale vuren der vesting wordt out.
vangen.
wil aldus, dat een beleg eene aaneenschake-Ì
'ling van kleine gevechten, onder het vuur der werken,‚
worde , en in dit middel, welk gewoonlijk slechts in de
verdediging als bĳkomend wordt gebruikt, wil hĳ het

hoofdwerktuig van den belegerden plaatsen.
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VERHAAL VAN HET BELEG.
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BESÒHRUVING DER CITADELÛIÎIN DER MILITAIRE POSITIE

‚ ‚

VAN ANTWERPEN.

De stad Antwerpen is gelegen aan den regter oever
der Schelde, in regte lijn omstreeks 10 ‚uren afstand van
de zee, en bijna 20 uren van den mond der Schelde,
wanneer men de gangen van dien stroom volgt, welke
zich aan de punt van het eiland Walcheren,

tegen

over het fort Bath, 4 uren beneden Antwerpen, in
twee hoofdtakken verdeelt.
Deze stad is juist gelegen op de plaats, alwaar de
Schelde, van het zuiden naar het noorden gevloeid, en
al de wateren van den westelijken kom van België opgenomen hebbende, zich plotselijk ten westen naar de
zee wendt.’ De stroom aldus aan den regter oever overg'ebragt, geeft‘ langs de kaden der stad eene waterdiepte,
toereikend genoeg ,- om het ankeren aan de grootste

schepen te veroorloven.

‚ ’

" De breedte der rivier voor de stad is omstreeks 1,500

voeten; de bogt, welke zij op deze plaats maakt, heeft
aan den. linker oever de gedaante van eene zeer breede,
en tevens zeer lage, landengte gegeven , op welke nage

noeg, tegen over het midden der stad, het klein ge-
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hucht, het Vlaamsche Hoofd, is gelegen. Deze positie
is verdedigd door een aarden kroonwerk, zonder over
trekking van metselwerk, ‘omringd van eene, met water
gevulde, gracht, van eenen bedekten weg en van eene

voorgracht. De gronden, welke het Vlaamache Hoofd
omringen, zijn polders, begrepen tusschen de dijken der
rivier, en kunnen, op eene oppervlakte van Omtrent
6,000 voeten, met eenige .voeten water ’ overstroomd

worden.
Het Vlaamsche Hoofd is derhalve slechts langs de
dijken genaakbaar; maar deze zijn verdedigd aan de

noordzijde door het fort St. Hilaire, en aan de zuid
zijde door het fort Burght, tegen over de citadel.

De

toegang aan den kant. van Vlaanderen is verdedigd door
het fort Zu’ĳndrgglĳ‚‚‚ midden in de inundatie gelegen;

tusschen dit fort en het fort St‚ Hilaire bevindt zich
bovendien het fort Calloo. Al deze forten zijn-gemet
aelde en gecasematteerde redoutes, van eenen aarden
omvang omringd , en van eene gracht vooraf gegaan.

Aan de noordzijde der stad, op eenen afstand van
5,000 voeten , is aan den regter oever het Noorderfort

gelegen; het is eene vijfhoekige gecasematteerde redoute,.
welke, wegens hare ligging aan de kromming der ri
vier, er de twee rigtingen in de lengte en op eenen
groeten afstand van verdedigd. De Schelde heeft tegen
over dit fort eene ‚breedte van omtrent 1,200 voeten.
Tusschen de stad en het Noorderfort heeft men nog
verscheidene batterijen opgeworpen, welke met het fort

met 60 stuks geschut bewapend zijn; zoodat de aannam
dering van oorlogschepen, indien niet geheel ‘onmoge-‘
lijk, echter zeer moeijelijk is‘ gemaakt, vooral wegens het
sterk getij, waaraan de stroom onderhevig is.
Op 2 uren beneden Antwerpen is de Schelde door
twee belangrijke, tegen over elkander gelegene,‘forten
‘ verdedigd; dat van Lillo op den regter- en dat van’
Liefkensízoek op den linker oever. Deze forten zijn

beide gebastionneerd, dat is , zij bestaan uit bastions en.‘

( 57 )

'

courtines, en zijn volgens de regels der kunst versterkt.‘
Zij zijn omringd van uitgebreide ‚inundatiëu, en slechts
langs de dijken toegankelijk.
Tusscben deze forten en Antwerpen zijn nog andere
van minder belang gelegen; het zijn de forten St. Maria,
bij Calloo aan den linker oever, St. Philip aan den
regter oever, tegen over elkander en ter plaatse, ,waar
de stroom plotselijk eene noord-oostelijke rigting her
nermt; de forten de Peerl, halverwege 8:. Maria en

Liefhenehoek, ’de‘Kruisschans op den regter oever,
op 17,200 voeten boven Lillo,. en eindelijk, beneden

Lillo, het fort Frederik-Hendrik.

Al deze forten,

meestendeels ontmanteld, bestaan slechts in naam, en
zĳn eigenlĳk slechts stellingen op den dijk voor kust-‘
batterijen; maar zij zijn zeer gunstig gelegen, om de
doorvaart van schepen moeijelijk en gevaarlijk te maken.
Wanneer al deze posten met geschut voorzien zĳn,

zoo is de doorvaart op de rivier overal verdedigd, en
een oorlogschip van Lillo tot Antwerpen

opvarende,

zoude, gedurende zijn gansche overtogt,‘ gedurig aan het
vuur, onder goed bereik van het geschut, blootgesteld
zijn.

‚ ‚

‘

De beide oevers achter den dijk bestaan uit vrucht
bare , maar zeer lage, gronden, welke men polders
noemt, en Welke, door middel van insnijdingen in de
dijken, met vloed onder water kunnen gezet worden.

De stad Antwerpen zelve is van vestingwerken om
ringd, op sommige plaatsen door inundatiën beschermd,
en waarvan de citadel, ten zuiden van de stad aan de
Schelde gelegen, als het ware, de sleutel vormt.
De citadel is, even als de meeste citadellen, een re

gelmatige Vijfhoek , of een omvang door vijf fortiﬁoatie
fronten ingesloten ; twee dier fronten zien naar het
Veld, één is‘ gerigt naar de Schelde, één naar de glad
en het laatste naar de werken der vesting.
’
De vestingwerken der citadel hebben, sedert hunne
eerste oprigting, verscheidene veranderingen ondergaan ;
I
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‘zoo als zij in den ‚beginne door de Spanjaarden, in
‚1568, zijn opgerigt, bestond ieder front slechts uit eene
lange courtine van omtrent 600 voeten, welke twee zeer
‚kleine, bastions vereenigde, wier ﬂanken naauwe case

matten, (waarschijnlijk voor de dienst der’artillerij be
stemd) bevattede. - Naar het gebruik van dien tijd
hebben.die bastions de namen verkregen, welke zij thans
nog dragen. Aldus noemde men bastion Hernando,
dat, hetwelk naar de zijde der esplanade gelegen is, en
hetwelk men thans door N". 1 onderscheidt; bastion
Toledo, dat, hetwelk ter regterhand van het vorige
gelegen is, en dat thans N°. 2 draagt; het tegenwoor
dige N°. 5 was het bastion Pacioito,. N". 4 bastion

‚Alba, en eindelijk N°. 5, dat van den Hertog.
Omtrent tegen het ‚jaar 1701 heeft men de vesting
werken der citadel verbeterd; de kleine bastions zijn

‚omringd door andere van meerderen‘ omvang, waarvan
men ’de1ﬂanken in twee deelen heeft verdeeld, de eene ‘
minder hoog, dan.de andere, om aldus eene hooge en
eene lage ﬂank te maken; deze gesteldheid , welke men

dikwerf in de oude fortiﬁcatiën aantreft, schijnt hier ten
doel gehad te hebben , eene 2°. ﬂank in het oude kleine
bastion te bewaren, hetwelk als reduit van het nieuwe is

behouden.

Men heeft aldus drie ﬂankenrijen verkregen,

waarvan de onderste bestemd is voor drie stuks geschut,

de middelste voor twee en de bovenste insgelijks voor
‘weer hetwelk, aangezien de weinige lengte der ﬂank,
‚inderdaad eene zeer geschikte gesteldheid is.
De fac‘en der bastions hebben thans eene lengte van
omtrent 500 voeten. De kleine wapenplaatsen‘, welke

zich oudtijds voor het midden der courtines bevonden,
even als er zich nog eene aan de zijde der Schelde
bevindt‘, zijn vervangen geworden door ravelijnen, wier
saillanten.24o voeten buiten de l'g.u, welke de saillanten
der bastions vereenigt, uitsteken. Voor’ het front 1-2 is

geen ravelijn , het zijn de hoofdwal en de contre-garde
der stad, welke dit werk vervangen.‚ De gracht, welke
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de e'itadel omringt, heeft eene breedte Van 90 voeten ,‘‚‚
en die der ravelĳnen kan 42 voeten hebben.
,
‚ De contre-escarpe is van [eenen bedekten weg en van

een glacis omringd; de eerste is breed, en zijne borst
wering, volgens het oud gebruik, op sommige plaatsen,
met metselwerk bekleed, is cremaillere’s gewijs gevormd,
makende eene opvolging-van hoeken, welke de infanteris

‘ ten veroorloven hun vuur evenwijdig aan het hoofd van
het werk te rigten. De bedekte weg heerscht niet om de
gansche citadel; hij is op het front 1-2 afgebroken,
alwaar hij zich aan dien der stad, voor bastion No. 2,
en met den hoofdwal, voor bastion’ N°. 1 , vereenigt.
Er bestaat rede te gelooven, dat voorheen de escarpe
muren der citadel zeer verheven waren,

en uit het veld

konden gezien worden; om dit gebrek te verhelpen,
heeft men waarschijnlijk, bij gelegenheid eener algemecne
vernieuwing van het metselwerk, .deze muren op

de

tegenwoordige hoogte verminderd , omtrent 21 voeten
van de bazis tot het koord; men heeft de contre-forten
op hunne tegenwoordige hoogte gelaten’ modems, dat

zij inwendig in hoogte boven den rand der muren
uitsteken. De‘ dikte der muren is 5 voeten aan den
bovenrand, zoo wel als aan den grondslag. Het in- en

uitwendig belegsel evenwijdig zijnde, zoo is deze omstan
digheid van de verlagingdes muurs, welke zich voor

heen tot de buitenkruin der borstwering verhief, de
oorzaak, dat deze thans niet meer dan omtrent 10 à 12
voeten dikte heeft.
-Het schijnt, dat, ten tijde der vernieuwing van het
metselwerk, men niet noodig heeft geoordeeld de escarpe
muren der lunetten aan de fronten,‚ Welke veldwaarts
gerigt zijn, te herstellen; deze werken hebben tegen
woordig geen revetement, hunne escarpe is slechts een
aarden talud, maar het ravelijn aan de stads zijde heeft
zijnen escarpemuur behouden. Eveneens heeft men de
revetementen der kleine inwendige bastions vernieuwd;

zij hebben thans slechts eenen aarden talud. De contre:\
r \

‘(4M
escarpemuur heeft omtrent 1: voeten hoogte; hij is in
eenen slechten staat, en dreigt op sommige plaatsen in
te storten; de contre-escarpe is zelfs van aarde voor de

ravelijnenjNä 2-5 en N°‚ 5-4.
De citadel is door eenen kleinen dijk van de Schelde
gescheiden, in welken dijk zich eene kleine sluis be-’
vindt, door middel van welke het water der rivier in‘

de grachten kan ingelaten worden; twee andere sluizen,
gebouwd aan weerszijden van de keel der wapenplaats

voor het front 4-5, veroorloven het water naar wille

keur aan de eene of andere zijde in- of uit te laten, en
aldus in de gracht eene loop in de eene of andere rig
ting daar te stellen.

Een lange beer (*) bevindt zich voor de courtine van
‘ front 1-2; hwgidl ëöi'grachteii" der stad van die
de: citadel, en dient, om de wateren in deze laatste op

de verlangde hoogte te houden. Bij ebbe kunnen de
grachten geheel droog "gemaakt worden, met uitzonde-

ring der cunette, welke zich in het midden en langs de
geheele lengte der grachten bevindt; maar bij vloed is
er gemiddeld 18 voeten water in de grachten.

In de laatste tĳden heeft men voor het glacis op de
hoofden vanmde ravelijnen der fronten 2-5 en 5-4
ln’ne‘tten'bpgerigt, wiersaillanten g’oo voeten van die der
ravelijnen verwijderd’ zĳn; de linker lunet, voor het

front 2--5 gelíegen, draagt den naam van fort St. Lau
rën‚t, en die, voor het front 5-4, heet het fort de Kiel.
Elke lunet bestaat uit twee facen van 5oo voeten lengte,
en uit 2 ﬂanken van 120 voeten; hunne escarpe is met

eenen muur bekleed van 12 à 1,5 voeten hoogte; zij zĳn’
omringd van eene gracht, welke men door middel van
“W

‚ (a) Door ‚eenen beer verstaat men eenen zweren gemetselden dam , ’
dwars door eene gracht geplaatst, op er het water door op te houden.
Men geeft gewoonlijk aan de oppervlakte van eenen beer de gedaante
van eenen ezelsrug , om te beletten , dat men er zich van bedíene , om

de gracht over te trekken.

’
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‚eene waterleiding, die met de grachten der ravelijnen in
gemeenschap staat, met water vult. Een bedekte weg,
zonder contre-escarpemuur, heerscht om de gracht, en
eindigt met twee ruime inspringende wapenplaatsen,
welke zich in het veld verliezen. De keel dezer forten
is gesloten door eenen gecreneleerden muur van weinig
‚dikte; onder het saillant bevindt zich een verwelfd
kruidmagazijn en eene wacht, beide bomvrij gemaakt.
De citadel heeft drie poorten: de hoqfdpoort, welke

naar eene ruime esplanade, tusschen de huizen der stad,
de werken en het arsenaal leidt; dit laatste is gelegen
aan den voet van het glacis der citadel aan de Schelde;
de hulppoort op het. front 2-5, welke naar het veld
leidt, en gemeenschap met‘ het‘ fort St. Laurent heeft,
en eindelijk de poort of poleme, op het front 4—5,'
welke naar de Schelde leidt, en waarvan men zich

bedient, om met het fort Kiel gemeenschap te houden.
Behalve deze groote communicatiën is er in iedere cour
tine eene poterne om in de gracht te dalen.

Onder ieder der ﬂanken der kleine inwendige bastions
bevinden zich drie casematten, van 50 voeten lengte op
10 à 12 voeten breedte; eene galerij, welke onder de
{accu dier bastions bestaat, vereenigt de casematten van

de eene ﬂank met de andere. Men heeft gemeenschap
van de courtinen met de lage ﬂanken door middel van

Poternen (sluippoorten).
‚‚mm?
De inwendige oppervlakte der citadel, de wallen niet’
mede begrepen, kan omstreeks 2,500 Nederl. ellen zijn.
In deze ruimte bevinden zich eene menigte gebouwen,

nagenoeg evéiivvijdig niet de courtines gelegen, zoodanig,
dat zij inwendig een groot terrein vrij laten, voor de
manoeuvres of voor andere doeleinden.

Deze gebouwen

bestaan in een kruidmagazijn, ééne groote en drie klei
nere kazernen, woningen voor den bevelhebber en de
officieren, stallen , een arsenaal, eene kapel, enz. enz.
Inwendig, voor de poterne, welke naar de Schelde
leidt , maken eenige vereenigde gebouwen eene soort

H2)
van tamboer, waarschijnlijk gemaakt, om, in geval van

nood , eenen aftogt door deze poort te dekken.

“W

BESCHOUWING OVER DE STERKTE DER CITADEL
VAN ANTWERPEN.

Alvorens het geheel van de werken der citadel, ten

opzigte hunner sterkte, te onderzoeken , en op te spo
ren, welk punt dier forteres het moeijelijkst is om aan te
randen, zullen wij in weinige woorden zeggen, waarin
de sterkte eener oorlogsplaats bestaat.
.
Het is niet in de ineerdere of mindere regelmatige
gedaante der fortiﬁcatiën, of door het aantal in de uitgebreidheid der werken, welke den hoofdwal omringen ‚
dat men de sterkte eener plaats moet zoeken; dikwerf

zijn eene menigte werken meer nadeelig, dan voordeelig,
omdat zij gewoonlijk buiten evenredigheid zijn met het
aantal troepen, welke de vesting kan bevatten. Het
hbofdzakelijke is ‚ dat ieder werk wel geﬂankeerd zij, en
dat het relief‚, dat is te zeggen , hare betrekkelijke
hoogte, zoodanig gecombineerd zij, dat „het behoorlijk

de voorgelegene werken kunne verdedigen, en tevens
verdedigd worde door die, welke achter ‚zijn gelegen’‘

‘zonder den vijand een plaats te laten, welke hem voor
het vuur der vesting bevrijdde.

Eene andere ,

zeer

noodzakelijke, voorwaarde is, dat de escarpemuren geheel
bedekt zijn tegen de oogmerken van den belegeraar , zoo
lang bij niet op‘ de kruin van den. bedekten weg geko
men is; in vele oude‘ vestingen kan in de muren, op

eenen afstand van 600 à 900 voeten, bres geschoten
worden, en ofschoon deze bressen weinig bruikbaar zijn,

stellen zij de plaats echter bloot, bij verrassing genomen.
te worden, en oefenen derhalve eenen nadeeligen invloed

op ‚het moreel ‚van den ‘soldaat uit.

Deze muren aldus

ontkrnind , en somwijlen op de helft hunner hoogte
instortende , slepen de borstweringen mede en maken de
verdedigers ongedekt.
Wij hebben gezien, dat de belegeraar zijne batterĳen
op de verlenging van de facen der werken oprigt; het is
dus een voornaam punt, dat deze verlengingen, zoo het

mogelijk is, op eene, voor den vijand ongenaakbare,
Plaats Vallen.

De gecasematteerde vuren,’ vooral in de ﬂank der
bastions, brengen veel bij tot de sterkte eener oorlogs
plaats.

Men kan als zeer zwak beschouwen alle punten eener
plaats, waarvan de toegangen aan de veldzijde niet be
hoorlijk door het kanon verdedigd zijn; en geen ge
metseld revetement, of slechts muren van geringe hoogte
hebbende, derhalve zeer blootgesteld zijn, bij verrassing
of door storm genomen te worden; terwijl men de be

zetting door eenen aanval aan eene andere zijde bezig
houdt.
Wat vooral de sterkte eener vesting uitmaakt, zijn de
inundatiën, moerassen, stroomen en andere beletselen

van allen aard, welke er de aannadering van kunnen
beletten.
De voorgelegene werken brengen veel toe tot de
sterkte eener vesting, wanneer deze behoorlijk geplaatst,

en krachtig verdedigd zijn door de achtergelegene wer
ken.
Wanneer men de citadel van Antwerpen, in betrekking
met de nevensgelegene fortiﬁcatiën der stad, beschouwt,

vindt men, dat het onderlinge ﬂaukement der werken
volmaakt is

betracht.

Het

front

1-2

ﬂankeert

de

nevensgelegene vestingwerken der stad en het terrein

voor het bastion N°. 2, en is er wederkeerig door ge
ﬂankeerd.
.

De citadel vindt een element van kracht in de water

werking harer grachten, eene werking, welke wij reeds
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aangetoond hebben, als van een groot nut voor de ver
dediging te kunnen zijn. Wat de hoofdwal aangaat, zoo
zijn de revetementsmuren behoorlijk gedekt door de
kruin van het glacis, en, niettegenstaande hunne geringe
hoogte, zijn
, wegens de diepte der grachten, voor
eene ‘beklimming bevrijd.
De afstand der ﬂanken tot de plaats, waar de contrabatterij moet opgeworpen worden, (afstand welke men

de verdedigingslijn noemt ,) is langer dan die, welke
eene goede fortiﬁcatie dekt; de bastions zijn onruím,
en de kleine inwendige bastions, welke er als het ware
de reduits van zijn, hinderen de doortogt zeer veel. Deze

reduits van hunne revetementen ‘ beroofd zijnde, maken
thans enkeld slecht geﬂankeerde en ligt te nemene ver
schansingen uit. Zij hebben ook nog het gebrek, dat zij

het bastion, in hetwelk zij gelegen zijn, niet kommandee

ren, en doen derhalve niet eens de dienst van katten.
De citadel heeft nergens gecasematteerde vuren, maar
de ﬂanken, niettegenstaande hunne geringe lengte, zijn,

zoo als men reeds gezien heeft, zoodanig geschikt, om
de daarstelling eener vrij aanzienlijke batterij te veroor-.
loveu.

De groote vooruitsteking der ravelijnen geeft het mid
del, om zich krachtdadig tegen de oprigting der contra
batterijen te verzetten; maar de afwezigheid van eenen

revetementsmuur maakt de ‚verdediging dier Werken moei
jelijk, en stelt den belegeraar vrij, bresbatterijen tegen

haar op te rigten. Het valt op te merken, dat de be
dekte wegen geene reduits in hunne inspringende wapen
plaatsen hebben, zoodat zij hier in gelijk zijn aan die
van de meeste oude vestingwerken.
i
’
De citadel, ten opzigte van het omliggende terrein,’
beschonwende, kan men terstond opmerken, dat, met

uitzondering der linker facen van de lunet de Kiel, van
het ravelijn achter dit fort, en van het bastion. N". 4, .alle
facen der uitwendige fronten’ kunnen verlengd worden ,
qp een terrein, geschikt voor de oprigting van batterĳen.

-
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Ten aanzien der facen‘ van de fronten aan de stads
zijde, zijn hunne verlengingen, uit hoofde der omliggende
huizen , kwalijk te nemen, met uitzondering echter der
linker face van bastion N°. 1, welke, ingeval van eenen
aanval aan deze zijde, waarschijnlijk het bastion zoude
zÌjn‚-door hetwelk men in de vesting zoude trachten te
dringen.

-

‚

De lunetten Kiel en St. Laurent zijn slechts zwak
geﬂankeerd door de saillanten der.. ravelijnen van de
fronten, op welke zij zich bevinden; het is een gebrek,

hetwelk zijgemeen hebben met meest alle gedetacheerde
werken eener vesting. De linker face van de lunet St.
Laurent is geﬂankeerd door den hoofdwal der stad.
Voor het overige zijn deze lunetten ruim, en voor eene
’ goede verdediging vatbaar.
Het is ‚ligt te zien, dat deze twee forten bestemd zĳn,

om met het fort, Montebello, zijnde eene groote lunet,
die op het glacis voor de begeinen poort geplaatst is,
een enkel en zelfde sijsthema van verdediging te maken, ‚
door hetwelk men den vijand dwingt, de loopgraven op

eenen grooten afstand van den hoofdwal te openen, en
hun eenen grooten omvang te geven, om de werken

der stad,‘ welke de aanvallen kunnen zien, te omvatten.
De moeijelijkheid is nog vermeerderd door de nabijheid
der Schelde, welke den belegeraar niet veroorlooft zich .

op‘ den linker vleugel uit te breiden, alwaar hij, bij de‚
nadering van den-dijk, eenen lagen moerassigen grond
ontmoet. De belegerde, meester der stad, en aldus over
eene sterke bezetting beschikkende, heeft op het veld

vier uitgangen, uit ‚welke
elk oogenblik kan debou-‘
cheren; het zijn de Begeinen- en Mechelsche poorten in
de stad, de‘ Hulp- en Scheldepoorten in de citadel.

De

twee punten, door welke de belegeraars’in ‚de plaats
kunnen dringen, de bastions N". 2 en 5, zijn gelegen
in zeer zware inhammen, alwaar zij niet kunnen komen,
zonder alvorens de twee lunetten genomen te hebben.

Het bastion N". 5 zoude waarschijnlijk, in geval van aan
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val aan deze zijde, dat gene zijn, waar men zoude
trachten bres te maken.

Het is klaar , dat ‚in deze ver

onderstelling de twee uitwendige fronten der citadel aan
eene goede verdediging onderhevig zijn, en als zeer sterk
kunnen beschouwd worden. Het is niet meer hetzelfde ,
wanneer de werken der stad niet meer’ tot de verdedi
ging bijdragen; deze zelfde fortiﬁcatíën dienen , in dit‘

geval, den regtervleugel der aanvallers te ondersteunen
en te dekken; het fort St. Laurent vindt zich boven

dien beroofd van bet ﬂankement op de linker face, en
het is voldoende zich van dit fort meester te maken,

zonder zich om het fort de Kiel te bekreune'n’, het
bastion N°. 2 wordt alsdan het aanvalspunt. Dit nadeel
uit de niet medewerking der stadswerken ontspruitende,
wordt nog aanmerkelijker, wanneer deze geheel of ge—‚

deeltelijk door den belegeraar bezet zijn: het is gemak-‘
kelijk zich hiervan te overtuigen; en men kan alsdan

zeggen, dat deze fronten, van sterk, dat zij waren,
zwak worden, des te meer, wanneer de citadel aan bare
eigene krachten overgelaten is; daar de uitgestrektheid
der buitenwerken van bare fronten , niet meer in even—

redigbeid is, met de verdedigingsmiddelen, noch met
het aantal verdedigers , welke zij kan bevatten.

Het front der citadel, welke op de Schelde uitziet,‘
is voor de aanvallers, gansch ongenaakbaar, ‘maar dat,
welk naar de stad gekeerd is, vindt slechts middel ter
verdediging in bare eigene werken; ook is bet"van eenen
gemakkelijken toegang, en kan het als voor eene goede
verdediging weinig vatbaar beschouwd worden.

De po-‚

sitie van bet Vlaamsche Hoofd is van een groot voor
deel
haar voor
aan dede zijde
verdediging
der rivier
der beschermt,
‚citadel, daarin,
en haardateene
vrije gemeenschap met de Neder-.Schelde ‚openboudt.

‘‘;

J

í
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BEZETTING EN BEWAPENING DER CITADEL VAN ANT
WERPEN DOOR DE HOLLANDERS. -- TOEBEREIDSELEN
TOT VERDEDIGING.

Iedereen kent de omstandigheden, welke in 1850 de
bezetting der citadel van Antwerpen, door de holland
sche troepen, te weeg bragt, na de ontbinding van het

Nederlandsche leger.
.
De generaal, baron CHASSÉ , had toen het bevel der
-militaire magt in de provincie Antwerpen.
De troepen, welke hem na de afscheiding overbleven,
‘niet toereikend zijnde, om behoorlijk alle positiën te
bezetten, vergenoegde hij zich met garnizoen te plaatsen
inde forten van het Vlaamsche ‚Hoofd, welke met
eenige kanonnen en mortieren bewapend’ werden.

De forten Lillo en Liefhenshoek werden ook met

haast bewapend, en ontvingen bezetting.
Drie fregatten en eenige kannonneerboten werden op
station in de Schelde voor de stad gesteld, ten einde

de gemeenschap door de rivier te beschermen.
De wapenstilstand , welke , door tusschenkomst der

Mogendheden, tusschen Holland en België werd geslo
ten, maakte later met beide partijen eene voorwaarde
van deze vrijheidsgemeenschap met de wederzijdsch door

.hen’ bezette punten.
Van dat tĳdstip af werd de bezetting der citadel van
tijd tot tijd versterkt; deze sterkte, zoo wel als de for
ten van het Vlaamsche Hoofd, werden geheel gewapend
en van munitiën voorzien. Ligters bragten gedurig
mondbehoeften, en hielden gemeenschap met de Neder
Schelde.

Gedurende geruimen tijd, kwamen de land

bewoners door de hulppoort, en hielden in de citadel
eene soort van markt, alwaar zij hunne eetwaren aan de

bezetting verkochten.

Bij de nadering van den winter

voer het smaldeel de Schelde af; slechts

neerboten’werden voor de stad gelaten.

of 8 kanon

"

(‚48 )
De Belgen, van hunnen kant, begonnen later batterijen ,
op de werken der stad, in de nabijheid der citadel, op te
rigten; zij bewapenden insgelijks gedeeltelijk het Noor.
derfort, en wierpen eenige batterijen tusschen dit fort
en de slijkpoort, ten einde de doorvaart der Schelde te

verdedigen.’ ‚
Om de vrije gemeenschap met de Neder-Schelde,.
in‚ spijt van het Noorder/‚ort, te behouden, liet de
generaal CHASSÉ twee insnijdingen maken in den linker
dijk , welke de polders van het Vlaamsche Hoofd
omringt; de eene tusschen dit gehucht en het ‚fort
Burght, en de andere op eenigen afstand beneden het
fort St. Hilaire, zoodanig, dat kanonneerbooten, lígters
en zelfs kleine stoombooten achter het Vlaamsche Hoofd

konden trekken, zonder dat het Noorderfort dit koude
beletten. Men had nimmer de lunetten St. Laurent en.
de Kiel bezet, hetzij om de bezetting niet nutteloos te
vermoejen, hetzij omdat de weg naar Boom achter de
keel van St. Laurent, en tusschen dit fort en het fort

de Kiel loopt. In het voorjaar van 1851 oordeelde de
bevelhebber’der citadel het noodig eene wacht in deze
lunetten te plaatsen, en eene caponière tusschen den.
bedekten weg des ravelijns en de keel van het fort St.
Laurent te laten oprigten.
1’
’
Het fort St- Maria aan de Schelde, na in 1851
eenigen tijd door de Belgen bezet te zijn geweest, werd
door hen verlaten ,„en even als de forten of positiën

Frederik-Hendrik, Kruisschans , de Peerl en St.

Philip als onzijdig beschouwd, en door geen der beide
partijen bezet.
In den loop van 1852 werd de stad Antwerpen’,
tegen eenen aanval aan de zijde der rivier, in eenen
gedachten staat van verdediging gesteld. Het Noorder
fort werd geheel bewapend, alsmede de batterijen, gele

gen tusschen dit fort en de stad, en bekend onder den
naam van batterijen van den Kattendĳk; men rigtte
eene

zeer verhevene batterij ter linker zijde van den
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ingang van het dok op.‘ De kaaijen.werden over hunne
gansche lengte, in de gedaante van eene loopgraaf, met
eene borstwering naar de zĳde der. rivier opgegraven.
De straten, op de kaai uitkomende, werden door kanon
dragende schouderweren gesloten. Op de plaats, ge
naamd de Werf, tegen over het Vlaamse/te Hoofd,

rigtte men eene batterij van verscheidene kanonstukken
van zwaar kaliber en van eenige mortieren op; eene

andere batterij werd geplaatst ter regter zijde van den
ingang van het dok, ook op de Schelde , naar de zijde
van het Vlaamsche Hoofd‘, gerigt; eindelijk rigtte eene

51 batterij, ‘aan het andere uiteinde van de kaai tegen
het arsenaal, haar vuur op de Schelde tegen over de
citadel; de bewapening der kaaijen alleen bestond uit
61 vuurmonden.
’
‘
Om de stad tegen de citadel te beveiligen, ‘wierp men
insgelijks in alle straten, naar de esplanade leidende,
met kanonnen en mortieren gewapende epaulementen
op, alsmede eene groote geblindeerde batterij voor 8
mortieren, in den walsgang van het bastion der stad,
links van de begeinen poort; eene andere‘ batterij, voor‘
kleine mortieren , werd geplaatst in het ravelijn voor de
mecbelsche poort‚, ‚en ‘men bewapende buitendien met 6
stuks kanon, niettegenstaande de vertogen’van ‘den ge

neraal CHnsSÉ, ‚de regter ﬂahk der lunet Montebello.
De bewapening der Belgen was, op den 22 September
1852’, van 270 vuurmonden tegen de citadel, en van
410 stukken’voor’de geheele militaire positie van Ant
'
.

‘ werpen.

,‘

Dezeopeenvolgende bewapeningen noopten ‘het Hol‘
landsche gouvernement, de citadel in behoorlijken staat
van verdediging te stellen. Tegen de maand Julĳ 1852
bedroeg de’ bezetting der citadel en onderho’orige forten
4,1330 manvan alle‘wapens en 122 oﬂicieren.
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Derhalve voor de gansche militaire positie‘ ui vuur
monden.

Een gedeelte dier stukken werd in batterij gesteld , en
de, overige in depôt gehouden , om naar de behoeften te
dienen.

‚w

hebben reeds opgemerkt, dat het boofdgebre
der citadel, zoowel als van de meeste vestingen, bestaat,

‘ in geene gedekte’ vuren te hebben, dat is, geene empla
- ‚ cementen op de wallen te bezitten, waar de vuurmon
den in batterij, voor de ricochet- en verticale schoten
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des vĳands, gedekt zijn. Men was derhalve
in dit nadeel door middel van blínderiag'eu
zien
’
Men liet er voor kanonnen maken in de
der lunetten, en in die van ieder ravelijn

bedacht,
te voor
saillanten
der twee

fronten van de citadel aan de veldaijde 5 de regter ﬂank

van bastion N". 1 in haar lage gedeelte, de booge linker
ﬂanken van het groote bastion N°. 5 , het saillant van
bastion N°. 4 en de lage ﬂank van bastion N°. 5 .wer
den ook geblindeerd.
Eene blindering voor eenige mortieren werd daarge
steld op de eourtine 5-1, welke op de stad uitziet,
nevens de ingangspoort; in.bet saillant van ieder der
lunetten plaatste men ook eene .blindering voor magie
ren, achter die voor kanonnen, alsmede in het inwen

dige van het ravelijn van het front 2-5.
Dusdanlg was de staat der citadel, toen de kabinetten
van Londen en Parĳa het Plan beraamden, om het
Nederlandsch gouvernement door de wapenen te dwingen
de positie der citadel te verlaten.
Het Belgisch gouvernement liet toen twee nieuwe bat

(*) Blinderingen zijn niets anders als eene soort van daken, zarùen
gesteld uit balken van een groot vierkant, bij voorbeeld , van 15 of 18
duimen. Men Plant stukken hout horizontaal in den grond, die op den
gebeelen afstand , welke de vuurmonden, waarvoor men de blinderin‚gen
bestemd , in breedte moeten hebben , v’an elkander verwijderd zijn; op
deze stukken plaatst men verticaal verscheidene staanders, welke andere,

horizontale stukken hout ondersteunen , en welke men kapitelen of
dekstukken noemt; men plaatst dwars over deze laatste stukken inge—

voegde balken , welke aldus een dak vormen , en op hunne breedte met

eene dikke laag fascines overdekt zijn , 'tussehen welke men somwijlen
aarde mengt , om ze minder ligt in brand te doen geraken; het geheel

.ÌS‘IIIGII eene dikke laag‘ aarde, waarover zoden liggen, overdekt» Wul
neer de blindering voor kanonnen bestemd is, overdekt men dikwijls
de enibrasure (schietgat) op dezelfde wijze , de standers ten dien einde

in’het massief der borstwering instekende.

Eens: dusdanige blindering ,

wanneer zij goed gemaakt is, weerstaat den val au‘ 110mm“, mits
lumne werken niet te meni‘gvuldig zijn.
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terijen’opwerpen, de eene te Hoboken, op den regter
oever der schelde op 10,800 voeten boven de citadel,
de andere er tegen over, op den linker oever bij het
dorp Burght, op’ eenen afstand van 6,000 voeten boven
het, door de Hollanders bezette, fort Burght; eene

groote pont, bestemd, om eene militaire gemeenschap
van den eenen oever naar den anderen te verzekeren,
‚Werd bovendien te Hoboken geplaatst.
De conventie van den 20 October 1852 uitgewisseld,
en wederkeerig door de boven van Franhrĳk en Enge

land geratiﬁceerd, werd weldra algemeen bekend ge
maakt, en alstoen bestond er geenen twĳfel meer of de
citadel zoude weldra een geregeld beleg uit te staan
hebben. De intogt van het fransche leger in Belgiè.
was tegen den 15 November bepaald; de bevelhebber
der citadel kon zich derhalve wachten, de aanvallen

tegen het laatst dier maand te zien beginnen; het was
ook wel voor hem te veronderstellen, dat de vesting van
de vrije gemeenschap met de Neder-Schelde zoude be
roofd worden, en dat zij aldus geheel op zich

zelve

staande, in zich zelve’alle hulpmiddelen voor de verde
diging zoude moeten vinden. In dit vooruitzigt was het
noodzakelijk zich van mondbeboeften te‘voorzien, en
alle onnoodige monden weg te zenden, alsmede alle per
sonen, welke niet tot de verdediging konden bijdragen ,
of niet noodig waren, om de gekwetsten en zieken te
bezorgen, en voor de, in magazijnen geplaatste, appro’
visionnementen te waken.

Ook nimmer leverde de ge

meenschap met de citadel een levendiger tafereel op;
stoombooten voeren aanhoudend de rivier op en af,

‘eene menigte ligters op sleeptouw achter zich hebbende,
welke in de bollandsche havens, en voornamelijk te
Dordrecht, geladen, naar de citadel blinderinghout,
‘munitiën, vivres en andere voorwerpen overbragten, en
de rivier ledig, of met meubelen van de bezetting, en

van alles, waarvan het belangrijk was de vesting te ont
slaan, geladen afvoeren. De citadel=werd voorzien Van
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een ‚zeker aantal koeijen, en van de benoodigde fourrages
voor hun onderhoud.

,

Al de militairen, met verlof, haastten zich naar hun—'
nen post terug te‘keeren, en de bezetting werd ver—-

meerderd met eenige vrĳwilligers, olﬁcieren en soldaten,

welke kwamen, om in de gevaren , den roem en de eer
der verdediging te deelen.
‘
Sedert lang bestond de ﬂotille, voor Antwerpen gestationneerd , slechts uit eenige kanonneerbooten , en
eene kleine stoomboot, die den naam Chasse' voerde;
het aantal kan’onneerbooten werd tot op 12 vermeerderd,

elk derzelve met een equipage van 25 à 50 man, en ge
zamenlijk 59 of 40 stuks geschut voerende; deze ﬂotille
stond onder de bevelen van den kapitein ter zee, KOOP
HAN, welke sedert de terugtogt van het escader in den

winter, van het jaar 1850, steeds het bevel over het
smaldeel voor de stad gevoerd had.
Men heeft reeds gelegenheid gehad op te merken, dat
de citadel, ofschoon voorzien van eene groote menigte
ruime gebouwen, echter geene bomvrije logementen be
zat, de kazernen alleen hadden verwulfde kelders; om
dezelve, gedurende een bombardement, bewoonbaar te

maken, overdekte men ze met eene dikke ‚laag mest en
aarde,‘ en maakte er de noodige schikkingen in, om

de troepen te huisvesten. Er was geen hospitaal in de
citadel; om hierin te voorzien rigtte men. terstond eene
ruime blindering op tegen de courtine 1-2, welke op

de werken der stad uitziet.

Deze blindering, gemaakt

van stukken hout, van een bovenmatig vierkant, en op
dezelfde wg'ze vervaardigd als wij reeds voor de geblin
deerde batterijen beschreven hebben, werd zamengesteld‘
uit eene‘opvolging van tusschenruimten, zoo digt ver-‘
eenigd, dat er slechts de ruimte voor een bed tusschen.

beide bleef; het‘ dak op eene hoogte boven den grond
verheven, juist toereikend, om zich over eind te hou
den , werd gemaakt van za’mengevoegde‘balken, en over

de dikke laag fascines en aarde , waarmede het overdekt
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werd, plaatste men pannen tot het aﬂo'open van regenwater.

De scheidsmuur, tegen de aarde aan den wal.

kant, bestond uit balken; de grond werd met eenen
vloer bedekt en inwendig beschut door eene rei zamen

gevoegde hellende zware balken, tusschen welke naauwe
ingangen werden gespaard, welke‘ men nog ‘168 nood!
door andere balken kan sluiten.

Het is slechts door

deze ingangen, dat de lucht en het licht ingang vonden
in dit verblijf , bestemd, om de gekwetste verdedigers

op te nemen.
Eene andere blindering, omtrent van dezelfde soort,‘
maar kleiner, werd op eenigen afstand van daar gesteld,

om tot logement voor een gedeelte der bezetting te die
nen. Verscheidene gebouwen, bestemd voor magazijnen ‘

van vivres en andere voorwerpen , alsmede de twee
hoofdpoorten en die des ravelijns van het front 2-5,

werden insgelijks geblindeerd, door tegen de muren.
balken, ter ondersteuning van een dak, even als reeds
beschreven is, te plaatsen, Alle deuren en vensters
der aldus voorziene gebouwen, werden gehlindaerd door
middel van balken , in eenen hellenden stand geplaatst ;‘
de putten werden ook door eene blindering in de ge‚-.
daante van eenen kegel overdekt.

Het verwulfde, bomvrije kruidmagazijn werd , zoo als
gebruikelijk is, met eene laag mest en fascines overdekt,

de deur en de vensters door zandzakken toegestopt
zijnde.

Het laboratorium werd in eene, opzettelijk daartoe
vervaardigde, blindering geplaatst.
Reeds vroeger had men onder de Wallen, en vooraamelijk onder die der courtines, kleine magazijnen voor

oorlogsmunitiën , en voor eene geringe hoeveelheid huid
in vaten , voorbereid.

Wat de eigenlijk gezegde verdedigingsmaatregelen aan‘
gaat, welke men van de zijde der citadel nam, bepaal-de
men zich eene rei palissaden te planten , in den bedek

a ten weg der regter face van het ravelĳn 2’5, van de
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uitspringende tot de inspringende regter wapenplaats.
In de twee inspringende wapenplaatsen, ter regter en
ter linker zijde van dit ravelijn , alsmede in het saillant
van den bedekten weg, maakte men tamboers in palis
saden , om de plaats van reduits te vervullen.
De aarden escarpe van de twee ravelijnen der uiterste
punten, Werd gqfraiseerd, of in haren geheelen om

trek met‘ eene rei palissaden voorzien , welke bĳna bori
zontaal en diep in den talud gestoken werden.
De caponniere, voor de gemeenschap met iedere lunet,
werdook gepalisadeerd, en achter de keel dier forten
graafde men wolfskuilen; dit zijn gaten van‘ 12 à 16
voeten vierkante oppervlakte, in welker midden men
zware afgeíiuntte piketten’ plant. De aarde van deze
gaten‘ voortkomende, op hunnen rand opgeworpen ,
maken eene opeenvolging van ongelijkheden in het ter
rein, welke zeer moeijelijk te overtrekken zijn, vooral

des nachts; men vermeerderde de‘ moeijelijkheden nog,
’ door tusschen deze gaten gehouwene ‘steenen, in’ eene

zeer behendig daargestelde en onregelmatige
te verstrooijen.
De aarden reduits in de bastions werden
kleine gracht, welke men met palissaden

schikking,
‘
’
‘m’efeene
beplantte,

omringd,

VOORBEREIDSELEN EN EERSTE PERIODE DES ‘BELEGS.
.

“De ‘angstige vermoedens der inwoners van de stad
Antwerpen, steeds onder het kanon der citadel gelegen,

VerÜÏeuwden zich in al hunne krachten, toen de ‘oog
merken der kabinetten van Londen en van Parĳs, ten
üpllgte der. citadel ‚bekend werden; de twee kabinetten

en het gouvernement van België schenen zelfs in deze

U“
vrees te deelen ;. dezevermogende en volkrĳke stad werd

in de grootste verbijstering gedompeld, toen het gerucht
zich algemeen verspreidde, dat, ofschoon alle mogelijke
voorzorgen van hehouding, in geval van bombardement
aanwendende, men eehter het beleg door alle middelen

zoude vervolgen, welke ook de oogmerken van den hevelhebber der citadel, ten opzigte der stad, mogten
zijn, ‘van welker zĳde men reeds zeide, dat de aanval,
zoude plaats hebben,

Eene menigte inwoners van Antwerpen verlieten hunne ‘
haardsteden, hunne eigendommen verlatende, om hunnen
Persoon enhunne familiën aan" het gevaar, ‚ hetwelk de

stad scheen te bedreigen, te onttrekken.

Het gouver

nement zond uit alle steden van‘ België detaehementen
pompiers met brandsRniten, welke, vereenigd met die
der stad, voorname middelen aanboden, om de uitbrei

ding van het vuur tegen te gaan, wanneer er brand
Ihogt ontstaan in de wĳken, aan de werking der bat.
terĳen van de citadel blootgesteld; politiereglementen
schreven de inwoners verscheidene voorzigtigheidsmaab

regelen voor, zoo als: in de bovenste verdiepingen der

‚huizen tonnen, met water gevuld, te plaatsen; de ope
ningen der kelders met eene dikke laag mest te over-

dekken , voornamelijk in de ‘straten in de nabijheid der

citadel, enz. Te gelijker tijd maakten de belgische
genie en artillerĳ verscheidene voorbereidselen tot het
beleg, in de omstreken van Antwerpen eene zekere
hoeveelheid fascines en schanskorven latende vervaar
digen , en in het arsenaal der stad eene groote menigte
munitiëu , vooral bommen en grenaten , preparerende.

. Het fransche leger, sedert lang aan de grenzen onder
den naam van noorder-lege‚r, en onder het ‚bevel van
den maarschalk GÉRARD vereenigd, zette zich eindelijk
op marsch, en trok den 15 November in België‚; het

gros van het leger over Mans, Brussel en Leuven naar de
hollandsche grenzen marcherende; de voorhoede, onder
hevelen ‘165 -11Grit05S van Ûrleana, deed bare intogt
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binnen Brussel op den 17 , en vertrok terstond naar de
grenzen , alwaar zij den '19‘ aankwam.

‘

-

„De 1‘. ‘divisie des legers, onder de bevelen van den
generaal SEBASTIANI, en de 4"‚, onder .die van den
generaal FABRE, marcheerden over Geml, zich naar

den linker oever der Scheldehegevende.
Naarmate de onderscheidene’divisiën des franschen
legers in de stellingen aankwamen, welke
bestemd
waren te bezetten; lostten zij de belgisehe troepen-.af,
welkedaar gestationneerd waren , ‚en op den regteîr
vleugel ,zamentrokken‚ Het hoofdkwartier des belgischen
legers
uren van
werdAntwerpen,
te Lier, aangevestigd’;
de Nethe,
-hetenbelgisehe
op omtrent
leger
vond zich aldus ter regter zijde van het fransche ge’

steund, en behield ‘den naam van. observatie leger,
‘welken het sedert de reorganisatie, in 1851 ‚droeg‚. ‘
1. Den 22 November werd het ‘noorder-leger, zonder de
reserve divisie van den generaal SCHBAM, 65,000 man

sterk, in. de omstreken van Antwerpen vereenigd;
alwaar het de volgende stellingen innam.
’ ’
‚‚
De divisie sznasrmm, met 12 hataljons, op‘ den
linker oever der Schelde, hebbende haar hoofdkwartier
te Beveren. ’
‘
‘‘

De divisie FABRE, Welke te Burght de Schelde was
’ overgetrokken , op den regter oever van dien stroom, en
op dien van de ‚Kapel, met 12 hataljon’s, hoofdkwartier
Hemixerm

‚

De divisie ‚JAMIN, met 12 hataljons, in de omstreken
van Antwerpen, hoofdkwartier te Contich.
De divisie ACHARD, op den regter oever der Schelde,‘

beneden Antwerpen, en op den straatweg van lier-gen-r
op-Zoom, met 12 hataljons, hoofdkwartier te Doncl»
De hertog van Orlearzs, met de voorhoede-brigade;
sterk 5 bataljons en 8 escadrons, nam positie op den
weg naar Breda, zg'n hoofdkwartier te Brasschaet heli-j
bende.
‘ ‘
‘‚
‘
’ .

‘ De generaal LAWOESTINE , met eene hrigade 11586
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cavalerij ,‘ sterk 8 escadrons, op den weg naar Bérgen"
op-Zoom, te Capelle.
De generaal snromvnan', met eene hrigade ligte cava-‘
lerij , sterk 8 esc‘adrons, te’ Contig'h, op den weg naar
Brussel.
-

lÎe generaal DEJ.EAN, op den weg van Gend naar
Ântu’erpen, met 8 escadrons ligte cavalerij en 8 esca
drons dragonders, hoofdkwartier te Sint-Nicolaas.
De reserve cavalerij,‘ sterk 16’ escadrons kurassiers,.
werd geechelonneerd op den weg naar Ât‘h, onder de
bevelen van. den generaal GENTIL-S'L-ALPHONSE, welke
zijn hoofdkwartier te Geraardsbergen vestigde.
‘
Dit leger maakte aldus een geheel van 51 batalions en
56
a Het
escadrons
hoofdkwartier.‘
, met hunvan
veldgeschut,
,den maarschalk
uit
, eerst te
Merxem, in de nabijheid van Antwerpen, op den weg
naar Hoﬂand, gevestigd, werd nader bij de stad, in de
voorstad Borgerhout ,’ geplaatst.

De genie troepen bestonden uit 3 kompagnien sapeurs
en mineurs, met‘eenen groeten equipagie-trein. Behalve
de brigade ingenieurs, waren 14 officieren der sapeurs en
mineurs
den staf der genie toegevoegd; de generaal
HAXO , chef van dit wapen , nam‚zĳn hoofdkwartier te

Berchem, andere voorstad van Antwerpen, op den
weg naar Mechelen.

'

Het groote belegeringspark werd van Valenciënnes over
de Schelde, en van Douai over de Lĳa afgezonden, en
kwam den 20 November te Boom, een groot vlek, gele-

gen aan de ‚Kapel, niet ver van hare uitwatering in de
Schelde, en eenen.straatweg op ‚Antwerpen hebbende,
‚van welke stad het slechts 5 uren afgelegen is.
‚._P_-—.——_——.

- (t) Weinige dagen, na de opening der loopgraaf, werd het leger
versterkt door de reserve divisie , omtrent 25,000 man sterk, onder

de hevelen van den‘ generaal SCHRAM, welke den 11 December in
Brussel binnen kwam, en zijn hoofdkwartier te Mechelen vestigde.
Deze divisie nam een zeer werkdadig deel aan het beleg.
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Dit park bestond uit 9e vuurmonden van alle kaliber,‚
met al hun toebehooren; een groot deel der stukken

nieuw zĳude, was onlangs in de gieterij van Down‚ ge—
probeerd geworden. 12 kompagnien artillerij, elk van 100

man, begeleidden dit materieel. De generaal N'EIGRE ,’
opperbevelhebber der artillerij van het helegeringsleger,’
nam insgelijks zijn hoofdkwartier te Bergclzem. Naar
mate de ontscheping van het materieel plaats had, liet
men het over den straatweg tot Wílrĳcb, op 1 uur van
Antwerpen, voorttrekken, alwaar men het groote hele
geringspark oprigtte‚ De ontscheping was slechts op den

25 November geheel voleindigd.

’

De generaal HAXO, het aantal fascines en sehanskorì
ven , door de belgische genie vervaardigd, voor de ope

ratiën van het beleg niet toereikend vindende, werden.
fransche sapeurs, gedurende verscheidene. dagen , bezig
gehouden met een groot aantal dier voorwerpen te maken,
welke ‘men gedeeltelijk naar de plaats, genaamd het kool

park, nagenoeg over het midden der werken van de
citadel, voor het depot van het centrum en gedeeltelijk
bij het huis Verbeek, op de regter zijde van den straat.;

weg naar Boom, om het linker depot te formeren ,‚
transporteerde.
De engelsche kolonel, marquis CARADOC'K , werd door
het britsche gouvernement, in hoedanigheid van com-‘
missaris bij het hoofdkwartier van het fransche leger ,’
afgezonden, en het belgische gouvernement stuurde er ,
in dezelfde hoedanigheid, den kolonel BOUCHTAY. De
majoor DE’SSIN, oﬁcier van de fransche genie, in de

dienst van het helgisehe gouvernement overgegaan, werd
belast de operatiën van het beleg na te gaan, er het
dagboek van te houden en den chef van den generalen
staf van het belgische leger, van den achtereenvolgenden
voortgang dier operatiën

te berigtem

Eenigc andere

officieren van de belgische genie werden onder de beve
len en ter beschikking van den generaal HAXO‘ gedela-’
cheerd.

‘

‚ i ‘

.

‚’. ’‚’
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‚ ‘Eenige posten om ‚de ‚citadel, .aan de veldzijde , waren’
totdien tijd door de belgische‘ troepen bezet gebleven;
deze ‚troepen werden

achtereenvolgens ,

voor ‚de opening van de loopgraaf, afgelost.

eenige

dagen

î’

‘ Het volk, over het algemeen weinig ervaren in de

kunst der belegeringen, en onkundig met de oneindige
vqorb’ereidselen, welke eene militaire operatie van dien

aard ‚vordert, wachtte met ongeduld en met angst het
oogenblik‘ af, waarop dit groote tooneelspel zoude be
ginnen. ‘ Ongerĳmde en beillooze geruchten waren in

01311001’‚ Men verwachtte de hollandsche bezetting pleg’
tig te zien opeischen', de citadel te ontruimen , en deze
opeisching niet spoedig ’genoeg, naar den ‘zin van het

ongeduldig gemeen, plaats hebbende, schreef men dit
106 aan deplomatische oneenigheden, en men ging reeds
zoo verre te zeggen, dat de bevelhebber van het fran
sche leger, om het beleg te verkorten en de moejelijk
hedenen het gevaar te verminderen , volstrekt volhield
de citadel aan de stadszijde te willen aanvallen , hetwelk‚

deze gewis aan eene gedeeltelijke vernieling zoude bloot;
gesteld hebben. ‘Het valt echter gemakkelijk zich .te.’
overtuigen, ‚dat dusdanig niet de oogmerken van den
franschen generaal waren , ofschoon daardoor‘ het beleg

veel gemakkelijker zoude ‘geworden’ zijn; alle genomene
beschikkingen toonden aan , dat den aanval aan de bui-‘'
tenzĳde zoude plaats hebben; De daar‚stelling der loop

graaf-depôts , in de aangeduidde plaatseny’en de oprig
ting van het groote park te W ilrĳck‘ waren er de ze
kerste kenteekenen van 5 want het was niet te denken,’
dat. het ‚fransche ‚legereene stad, waartoe het geroepen
was te bevrijden, bloot zon stellen, door eenen alge-L

1118611611 ‚aanval op alle punten van eene vesting van zoo
weinigen omvang, en tegen eenen vijand zoo zwak in
getal en in middelen van verdediging.

‘ De vertragingen duurden voort, en gaven aanleiding‚
aan gîsgingen van‚‚a‚ll‚erlgi aard; men sprak in het alge

meen over de buitengewone en schrikbarende middelen
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van verwoesting, welke tegen’ de citadel stonden’gehruikt

te'worden; tonnen.van 1,000 pond, met kruid en andere
vuurvattende stoffen gevuld, zouden, zoo zeide men‘,
bij wijze van bommen, door middel van in den grond
gemaakte gaten , en als het ware eene soort van mortie
ren vormende‚geworpenworden; deze/projectiles, van
eenen nieuwen aard, zouden. door hunnen val en door
hunne uitbarsting de verschrikkelijkste‘ vernielingen‘op
de plaatsen, waar’ zij zouden‘ geworpen zijn , veroorzaakt
hebben.‘ Men dacht ernstig, dat het door deze of der’

gelijke‘ middelen was, dat de Franschen de citadel van
Antwerpen zouden dwingem.. Men verhaal: bij’ deze
gelegenheid een merkwaardig gezegde van den generaal’
NE‘IGRE:

«Het fransehe‘leger,”

zeide

«heeft

« zijne artillerij , zijne genie en zijnen moed, ‘het ‘he'èft
« geene helsche werktuigen noodig.”
Maar‘de vertragingen , ’ aan.gebragt bij de opening der
loopgraven, vloeiden alleen uit dit beginsel voort, dat de

operatiën van een beleg‘ slechts’ dan moeten beginnen ,
wanneer ’ alle beschikkingen- genomen en alle middelen
verzekerd zijn.‘ Daar het nu in de oogmerken van‘ den
franschen maarschalk viel, alle middelen van gemeen
schap der citadel met de Neder- Schelde‘te onder
scheppen, moesten de divisiën SEBASTIANI en ACHARD

hunne bewegingen-op de twee oevers voleindigd hebben.
Deze ‘bewegingen waren uiterst moejelijk , wegens de af
grĳselijke gesteldheid der wegen in dit moerassig land,
hetwelk weinig bevolkt’en zoodanig van hulpmiddelen
ontbloot is, dat op het oogenhlik’van de opening der
loopgravendeze-generaals nog niet'in staat’ waren, de
forten. en positiën, welke zij bezetten moesten, te bewa
penen. Het is aan deze oorzaken .alleen en aan de
' onmetelijke voorbereidselen, benoodigd, om het materieel
te vereenigen, dat men de vertragingen moet toeschrĳ-‚
ven , welke het begin der aanvallen geleden hebben.
Alvorens het verhaal des belegs te beginnen , zal " het

niet onnoodig zijn , onder het ..militair oogpunt ‘ eenige

’(6’)
aanmerkingen te maken,‚ aangaande het tijdstip, waarop
hetzelve ondernomen is, in het saizoen des jaars, welk
het meest ongunstig schijnt, om eene militaire operatie

van eenigen duur te beproeven, gedurende welke de
troepen blootgesteld moesten zijn aan al de ongesteldheden van een vochtig en ongezond klimaat, voor ‚ìnwoî
ners van eene zuidelijke luchtstreek. ‘ias ‚Enk‘ ..

De staatkundige beweegredenen verwijderende, welke,
op het tijdstip , waarop het fransche leger in beweging
koude gezet worden, invloed kunnen gehad hebben, is

het noodzakelijk niet uit ‘het oog te verliezen, dat de
aanvalswerklaam’heden in een beleg slechts, gedurende‘
den nacht, met eenig voordeel kunnen geleid worden,

zoo als men zulks reeds gezien heeft, ‘ en zoo als men

mìg gelegenheid zal hebben’ in het“verhaal der gebenr‚v,
tenissen op te merken.

1Ĳ'

‘

‚‚w

Des ‚zomers., ofschoon dit saizoen in meer opzigten
voor een’ leger ten velden voordeelig zĳ, zijn de nachten
zeer kort, en zelfs. met de heldere maan verloopt er
eene week en zelfs meer, waarin, militair’s gewijs ge
sproken, geen nacht is, welke den daarvan een beleg

onmisbaar moet verlengen. ‚Tegen het einde van het
najaar, integendeel, wanneer de vorst nog niet veel te
vreeznn..‚ is‘, zijn de nachten langer en zeer voordeelig

voor de werken van ‘den belegeranr’; er zijn zelfs in dit
jaargetijde, bij mistig weder, duistere dagen, welke veromdoven het werk vooruit te ‘brengen. Dit voordeel ver
goed ruim de ongemakken van den regen en den vochtigen toestand van den grond, welke ‘men doorgraven
moet, des te meer daar de belegerde, ofschoon in eene
veel geringere evenredigheid ook dezelfde ongemakken
van een regenachtig weder ondervindt.
Den loop der werken volgende, zal men zien, dat het

beleg der citadel zich in twee zeer onderscheidene peri
oden verdeelt’; de eerste van de opening der loopgraaf
tot het nemen der lunet St. Laurent, en de tweede

van dit tijdstip tot de capitulatie. Deze onderscheiding
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wel opgemerkt, zal beter over de omstandigheden doen
gaan beginnen met die der eerste
oordeelen
periode te ontvouwen.
De voorbereidselen geëindigd zijnde, maakten de ge’
neraals NEIGRE en naxo de herkenning van het terrein
voor de opening der loopgraaf. Op den regtervleu+
gel (*), aan de zijde van ‘Berchem, is dit terrein ver.
heven en zandaehtig, het helt daarna naar de linker
zijde, wordt zeer laag, omtrent tegen over het fort‘ Sta

Laurent en de Kiel, en eindigt eindelijk door eene
drassige weide tegen den Scheldedĳk, op de plaats ge’
naamd het Melk/mis, gelegen op omtrent 1,200 voeten

van iet fort de Kiel. Dit terrein is‘ over deszelfs
geheele uitgebreidheid met menigvuldige. woningen, met
tuinen en boomgaarden‚ bedekt, en met voetpaden en
sloten doorsneden, voornamelĳk tegen over de lunet
St- Laurent, alwaar zich het gehucht van dien naam
bevindt, welks huizen, langs eenen weg gelegen, die
eenen neventak van den straatweg ‚naar Boom maakt,
zich tot een honderd twintigtal voeten naar den voet

van het glacis’ dier lunette uitstrekken.

Ter linker zĳde

loopen de huizen tot bijna tusschen de twee‘ farm‘

door; maar tegen over en regts van dat. van Kiel
wordt het terrein meer open, en de beplantingen eindigen meer achterwaarts door eene boomkweekerij , in de ‚
nabijheid van het Melbltuie.

Het regenwater van dit

gansche terrein vereenigt zich in eenen kleinen waterloop, de Kielache boel’ genaamd, welke door den weg
naar Boom loopt, en zich door eene sluis onder den
däk in de rivier ontlast. . .i
‚
Het is op dit terrein, dat de bevelhebber der genie

(i‘) Wij zullen ééns vooral opmerken, dat wanneer .het van aan
valswerken kwestie is’, men door regter zijde , die , aan de regterhtnd ,
wanneer men naar de vesting ziet, verstaat; terwijl van de vestingwerken, enz. sprekende, men door regie", die zijde of vleugel bedoelt,

aan de regterhand liggende , en naar ‘buiten ziende.

"î
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de rigting der eerste‘pai.allel bepaalde, terwijl, tenzelfden
tijde, de bevelhebber der artillerij de emplacem'enten der
batterijen aanwees, en de verlengingen van de facen der

werken, welke’door de ’ricoehetschoten geënﬁleerd moes
ten worden, ‘ deed herkennen. ‘Ten gevolge dezer her

kenhing,’bepaalde de maarschalk GÉRARD den nacht
van‘ den 29 November voor de opening der loopgraaf.

De infauterij-brigaden der generaals ZOEPFEL, RAPA
TEL en D’HINCOURT , welke in barakken en in de
nabijheid van het terrein lagen, werden voor deze ge
wigtig'e operatie gekommandeerd.‘ De keurkompagnien
dier brigaden werden vereenigd, om de loopgraafwacht
uit te’maken, welke het werk moest besehermeii; en

het overige leverde meerdan 5,000 werkers. De hertog
van

Orleaìzs

vertrok denzelfden dag om 5 ureuîvan

Breèsc/zaet, om de dienst van bevelhebber der loop

graaf waar te nemen. Tegen het einde‘ van den dag
begaven ‚zich de ‚onderscheidene detachementen naar de
lóopgraafdepôts, en om 8 uren des avonds werden zij
door oﬂicieren der genie naar‘ de verschillende posten,
welke‘ zij ‘bezetten moesten, geleid. ”De loopgraafwaeht
plaatste zich gedekt, gebruik makende van de heggen
en‘huizen; de werkers langs de gansche uitgebreidheid

dér loopgra’afen der communicatiëù geplaatst, bleven,
naarmate dat de lijn door de oﬂicieren der’ genie afge
bakend was, achter hunne fascines tot middernacht,
alvorens zijde’ hand aan’ het'werk konden slaan.‘
‚Het ‚wederwas duister en de regen had, gedurende
de‚n ganschendag ," niet opgehouden ‚te vallen; bij het
vertrek der depôts. regende het of het gootá- het terrein

was overal op‚ eene’groote diepte doortrokken; de regen
hield sterk aan, gedurende dat de soldaten naar het
sein, om het werk te beginnen, wachtten, en duurde
zelfs‘, toen het reeds begonnen was, nog voort. ‚Het

linker gedeelteder loopgraaf met hare eommunieatiën,
kleine moestuinen doortrekkende, moest in zeer weeke

en moerassige aarde gegraven worden, van heggen en
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sloten doorsneden.

Niettegenstaande het slechte weder,

hadden de soldaten, aangemoedigd door de generaals en

officieren der korpsen, welke het werk nagingen , eenen
grooten ijver, om hunne taak te voleindigen, bij deze‘

gelegenheid een merkwaardig voorbeeld gevende van de
zeer goede’ krijgstucht , welke bij het frans’che leger
heerseht. Weinig na het begin ‚van het werk eindigde
de regen, maar begon des ochtends ‘wederom.
'
voor den dag was men gedekt, men ‚had diep genoeg
gegraven, om niet meer van de citadel gezien te wor
den, maar het water, waarvan het terrein doorweekt

was , vereenigde zich terstond in deze ingraving, en de
lb'opgràaf werd zoodanig met water gevuld , dat op ver

scheidene plaatsen, en voornamelijk op den linkervleugel,
de loopgraafwa’cht er niet kende geplaatst worden. Deze
wacht werd aldus genoodzaakt, te trachten zich achter’
de huizen en de aarden hoogten, voor en achter de

loopgraaf, gedekt te stellen.

‘

De stelling der batterijen,‘ vooruit herkend geworden’

zijnde, was het de artillerij mogelijk, de opwerping dier
batterijen in ‚(lenzell.den nacht’va'n de opening der loop
‚ graaf te beginnen. Werkers ’werden opzettelijk voor
dezen arbeid, onder de leiding van onder-oﬂicieren en
soldaten der artillerij, gebezigd.
‘

De maarsehalk en de generaals HAXO en ‚NEIGRE
hadden den ga.n.schen nacht de werkers door hun bijzijn.
aangemoedigd.
Gedurende den dag van den 50 volmaakte men de
onderscheidene gedeelten der loopgraaf en bare toegan
gen.

De eerste parallel werd gesteld, te beginnen van

het glacis van het fort Mon't‘ebello tegen over den regter
schouderhoek; zich van ‚daar uitstrekkende achter den

tuin der harmonie, de‘kapitaal van de lunet ’S't‚ Lau
rent,‘op eenen afstand van 1,200 voeten van haren

bedekten weg , doortrekkende, en eindigende ter linker
zijde van den weg naar Boom, op eenen afstand van
ongeveer 1,500 voeten van het glacis van de lunet: de
‘ 5
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Kiel, door twee kleine zijtakken op de‘ beide oevers
van de beek van dien naam. De omvang der 1’_ parallel
was van meer dan 5,400 voeten, en de gemeenschaps

gangen achterwaarts, welke ter regter zijde’ bij Ber
cÌzem, en ter linker zijde bij het paveljoen Heinric/z,
regts van den weg naar Boom, begonnen, vertoonden
eene ontvouwing van eene totale lengte van bijna 9,000
voeten. Negen batterijen, voor kanonnen en houwítsers,

werden op deze parallel opgeworpen , alsmede vier bat
terijen, voor mortiers , op eenigen afstand achterwaarts,
te weten :

De batterĳ N". 2, aan het uiteinde der parallel, be

stemd, om de regter face van bastion N°. 2 (Toleda) te
enfileerem
‚
De batterĳen N°. 5 en 4‘, zeer digt bij elkander ge
trokken, om het front‘2-5, de linker face van het
ravelijn van dat front en die der lunet St. Laurent te
beschieten.
(‚
De batterĳ N". 5, achter den tuin der harmonie,

om de linker face van bastion Toledo te enﬁleeren.
De batterĳ N°‚ ’6. , links van den tuin der harmonie.
dezelfde bestemming als de N’. 5 en 4 hebbende.
De batterĳ N°. 7, om de regter facen van het ravelijn
van het front 2-5 en der lunet St. Laurent te beschieten, en tevens om de regter faoe van bastion N°. 3
te ricoeheteren, en de linker face van het zelfde bas
tion te beschieten.
De batterĳ N". 8 , om de maer 'i'ace van het ravelijn
van fronta-S te ricocheteren.

De batterĳ N". 9, om het front 2-5 te beschieten.

Debatterĳ N°. 10, om de werken van het front 5-4
en de linker face van de lunet de Kiel te beschieten.

De vier mortierbatterijen werden op omtrent 500 voe-

ten achter de parallel geplaatst, te weten:
De batterĳ A op de kapitaal van bastion Toledm
De batterĳ B op de verlenging van de regter face
van het ravelijn. '
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De öatterĳ G op de kapitaal van de lunet St. Laurent.
“
‘
De batterĳ D een weinig regts van de kapitaal van.
bastion N°‚ 5.
'
‘
Tevens bragt men’ eenige veranderingen aan de batteriji

van de linker ﬂank van het fort Montebello, door de
Belgen opgeworpen ‚ en men vermeerderde met twee
houwitsers het armement dier batterĳ , welke den naam‚
van Iìatterĳ N". 1 aannam.
‚
Gedurende verscheidene nachten, voor die van de
opening der loopgraaf, had de citadel eenige vuurpotten’
geworpen, om de omstreken te verlichten; in den nacht

van den 29 op den 50 November, maakte zij geen ge
bruik van dit herkenningsmiddel, en niet een kanon- of

geweerschot werd gelost.
Den 50, bij het aanbreken van den dag,’ trok een
detacbement van 600 man fransche infanterij de stad

Antwerpen door de Mechelsche poort binnen,

en

lostte alde posten der Belgen, om de esplanade, af.

De Franschen bezetteden insgelijks de , sedert lang ge
barricadeerde, Begeirzen‘ poort,. de gemeenschap van

binnen naar buiten had steeds door de Mechelsche poort
plaats gehad. Deze‘ bezetting der stad had plaats ten
gevolge eener overeenkomst tusschen den maarschalk
GÉRARD en den kolonel BUZEN, gouverneur van Antwerpen voor het Belgisch gouvernement, volgens welke
was bepaald, dat, gedurende het beleg, elken dag een
gelijk aantal fransche troepen al de toegangen der citadel

zouden bezetten, en dat de toelating in de stad,. zonder
bijzondere vergunning, aan alle andere fransche mili
tairen , van welken rang ook, zoude verboden worden.
‚ In de onzekerheid, waarin -men zich bevond, aan

gaande het gedrag, hetwelk de bevelhebber der cila
del, ten opzigte der stad, zoude houden, zoodra‘hij‘
kennis zoude dragen van de aanvalsm.aatregelen, welke
het fransche leger aan de buitenzg‚de der citadel begon‚

te nemen, maakten de belgische authoriteiten beschik.
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kingenî, om aan het vuur, hetwelk de citadel in het
geval zoude zijn op de stad te rigten, te beantwoorden.
De batterijen, op de werken en die op de epaulementen
der, aan de esplanade grenzende, straten, opgeworpen ,’
werden met munitiën voorzien, en gedurende den ge
heelen nacht van de opening der loopgraaf, alsmede den

volgenden dag, bleven de belgische kanouniers

hunne

Des morgens om 8 uren zond de maarschalk den

kolonel AUVRAY, onder-chef van den staf van zijn
leger , als parlementair naar de citadel , overbrenger
van de opeisching, hiernevens in de bijlagen, No_ 1 ‚
Deze oíiicier werd niet tot den generaal CHASSÉ toe‘
gelaten, maar zijne opeisching overhandigd hebbende,

kreeg hĳ een uur daarna het antwoord, eveneens hier
achter , onder N°. 2 , gevoegd.

De generaal CHASSÉ beschouwde de in bezitneming

van de lunet Montebello door het belegeringsleger, als
eene inbreuk aan de onzijdigheid der stad. Het is niet
onnoodig bij deze gelegenheid te doen opmerken, dat in

de vorige belegeringen der citadel het fort Montebello
en de

contregarde niet bestonden,

de hoofdwal der

stad was toen slechts gedekt door een klein ravelijn,
voor de Begeine poort gelegen, aan alle zijden van.
water omringd , en welke niet duurden 'belegeraar bezet
was.

Wat er van deze kwestie zij,

het antwoord van

den generaal onassÊ gaf aanleiding tot een wederanr
woard van den maarschalk GÉRARD, N". 5’, en aan eenen

nieuwen brief van den generaal CHASSÉ , N"; 4.

Deze

stukken zijn belangrijk en gewigtig, om’ wel den stand
der zaken, gedurende het beleg, te doen kennen. Uit;
deze briefwisseling volgt, dat de onzĳdigheid der stad

Antwerpen noch door de eenenoch door de andere
der strijdende partĳen uitdrukkelijk werd erkend. Deze

omstandigheid vermeerderde ’de vrees van‚‚de inwoners
de; stad op eene buitengewone wijze, e'n gaf het bel;

(69)
gische bestuur aanleiding, om de militaire maatregelen,
welke wij aangetoond hebben, niet alleen in werking te
laten , maar zelfs uit te breiden.
‚1

Zoodra de bevelhebber der citadel zulks bekend ge
maakt had, begon het vuur dier sterkte den 50 Novem
ber juist ten 12 uren. Dit vuur was zwak en bestond

slechts uit eenige schoten van 5 tot 5 minuten, uit de
stukken en saillanten der werken, op de aannaderings

werken gelost, en in eenige blikkendoos-schoten op de
manschappen, welke zich ongedekt vertoonden.
Gedurende den nacht van den 50 November op den
1 December , deboucheerden de belegeraars uit de
1°_ parallel langs vijf leidingen tegen de

vesting;

de

J‘î op eenigen afstand links van de batterij N". 2; de
mi regts van den tuin der harmonie; de 51 links van
dien tuin , nagenoeg op de ‘kapitaal der lunet St. Lau
rent,. de é‘î regts van de batterij N°. 8, en de 51 aan
het uiteinde der parallel; deze laatste was gedurende

dien nacht genoegzaam gevorderd, om door eene wapen
plaats of halve parallel, op omtrent 480 voeten voor-1

waarts, geëindigd te worden.
Onder de maatregelen, tegen de citadel genomen, be
vinden zich ook de middelen, aangewend, om inwendig

deze vesting gade te slaan, door waarnemers op de ge
bouwen en torens der stad te Plenum. op deze
wijze, dat men kennis droeg, dat de belegerden zich
voor eenen uitval voorbereidden , tegen welken men , ge
durende den nacht de noodige beschikkingen nam, ech
ter vruchteloos, daar geen uitval gedurende dien nacht

door de bezetting beproefd werd.
De aannaderingswerken , op de 4 zig-zag’s gewijs ge-‚
vormde leidingen van het centrum en van den regter
vleugel, gingen, gedurende den 5")‘ en 4‘)! nacht van het
beleg, langzaam voort; de loopgraven werden gedurende
den dag verwijd, en, voor zoo‘ veel de natuur van den
grond het toeliet, bruikbaar gemaakt; me-n rigtte in een

gedeelte der 1.=,’ parallel, tegen over de lunet Si’. Lau
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‚rent, overgangsbanketten en zelfs infanterij-schietgaten,
‚door middel van zandzakken, op.

In den 4?‘ nacht

rigtte men eene tweede parallel links van de kapitaal van
het fort St. Laurent, en men vereenigde dezelve met
de halve parallel, vroeger aan den uitersten linker vleugel
daargesteld; deze parallel werd getraceerd op omtrent
‘600 voeten voor de eerste.

‚

Al den tijd, dat deze werkzaamheden duurden, regende het onophoudelijk,‘ zoo wel‘bij dag als bij nacht;
koude regenvlagen maakten buitendien het verblijf in

de open lucht uiterst moeĳelijk; de loopgraven vulden
zich met water, naarmate men ze graafde; er moesten

ongehoorde‚pogingen aangewend worden, om ze, door
middel van borden en fascines, bruikbaar te maken;
de soldaten werkten bĳna onophoudelijk in het water,
en men moet al den ijver en de vrolijkheid van den
franschen soldaat hebben, om aan het einde van zulk

.een moeijelijk werk te geraken.’ Men had gehoopt, dat
wanneer men de parallel op het centrum vooruitgebragt
had, men een minder vochtig terrein zoude aantreffen;
deze hoop‘ was ijdel: de tweede parallel raakte zoo wel
onder water als de eerste, en men koude er, slechts

door middel der banket, welke op sommige plaatsen even
boven het water uitstak, mede gemeenschap houden.’
Deze omstandigheid vertraagde natuurlijkerwijs zeer den
voortgang der werkzaamjwrd de derde nacht

bijna uitsluitend gebezigd, om de parallel en hare ge
meenschappen van water ‘te ledigen. De oude sluis,‚

welke dient, om het water van de Kielbeek te ontlasten,
niet meer in staat zijnde, om te werken, liet ‚de generaal
ĲAXQ eene andere sluis, meer bovenwaarts, openen, om

daardoor het water van het veld te doen zakken; doch

deze maatregel oefende slechts eene zeer onmerkbare
‘uitwerking uit.
.
‘
‚
Het vuur der citadel, ofschoon steeds zeer gematigd,
‚werd echter levendiger, naarmate dat de aanvalswerkq
zaamheden naderden; de levendigheid-van het vuur
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vermeerderde aanmerkelijk, toen de werken, om zoo te

zeggen, van tusschen de huizen en tuinen uit ,‘ welk:
hen voor het gezigt der vesting dekten, deboucheerden.
Op den 1 December, ten einde het.gezigt op de

linker zijde der aanvallen een weinig ruimer te maken,
zond de bezetting eenige manschappen uit, om ver
scheidene huizen, Welke de batterijen maskeerden, die

de aanvallers aldaar ‘oprigtten, te verbranden.
Deze manschappen gelukte het inderdaad verscheidene
huizen’ te verbranden‚, maar weldra ontdekt, noodzaakte
men hen in de sterkte terug te trekken.
In den morgen van den 2 December maakte de be
velhebber der

citadel eenige ibeschikkingen, om eene

verkenning aan de linker zĳde der aanvalswerken’ te
doen plaats hebben. Eenige kanonneerbooten plaatsten
zich midden in de rivier, op de hoogte van het melk
Ìtuis. Om 12 uren trok een bataljon uit de Schelde
poort, marcheerde langs de Scheldedĳk tot aan het

melklzuis, sloeg hier links in, dwars door de weide,
viel de piquets van den uitersten linkervleugel aan,
welke zich achter de loopgraaf terugtrekken , ontmoette

de batterij N". 10 , in welke een serj’ant en.eenige sol
daten drongen.

De loopgraafwacht, terstond toegesneld,

en een ander detachement, welk langs den dĳk op het
melkh'uisaïkwàîen, deden

de

l’lollùnelers’, na eene

kleine schermutseling, terugtrekken, bĳ Welke de ser
iant,‚ die in de batterij was gegaan , gevangen genomen
werd. Zij trokken terug, onder bescherming van het
vuur der kanneerbooten, door welke’ de Fransehèn ins

gelijks genoodzaakt werden de post van het melk/mis.,
waarvan zij bezit genomen hadden, te verlaten.

Deze

verkenning had klaarblijkelijk plaats, om. zich van den
stand der loopgraven en der batterijen te verzekeren.
De leidingen ter regter zijde, tot op 560 voeten van
de nitspringende wapenplaats van het bastion Toledo '
gekomen zijnde, een tot 250 voeten van de kruin van

‘het glacis der lunet St. Laurent, ondernam men in den
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vĳfden nacht van het beleg, van den 5 op den 4 De?
cember, deze drie gangen te vereenigen, door eene
loopgraaf, welke, verbonden met die in het centrum en
ter linker zijde daargesteld , de tweede parallel over

hare gansche lengte eindigde,
Ofschoon de regen steeds volhield met zware vlagen
te vallen, gelukte het echter , gedurende dien nacht, zich
in deze parallel gedekt te stellen. Dit werk zeer nabij
de vesting geschiedende, moest van toen af door middel
van de volle sape plaats hebben, en werd belemmerd

door een veel heviger vuur, dan van te voren.
De tweede parallel, aldus voleindigd, vertoonde eene

ontvouwing van 5,480, voeten van den regter- tot den

uitersten linkervleugel.
Terwijl de Parallel zich aan de regter zijde voleinq
digde, deed de bezetting andermaal eene poging, om
de linker batterijen te demaskeren; een detachement,
door een genie-ofﬁcier geleid, trok uit de’ citadel en.
verbrandde of sloopte eenige huizen aan die zijde.
In dien tusschentijd had de artillerij hare batterijen,
gedurende den dag van den 2, afgemaakt, bijna zonder
hindernis door het vuur der vesting te ondervinden ‚ en
slechts belemmerd door den afschuwelijken staat der

loopgraaf en van hare communicatiën.

Het armement

werd ondernomen in den vierden nacht, van den 2 op

den 5.

Dat ter regter zijdeLìl.vËË.l/den grond vrij’ ver-‚

beven is, bood niet vele’inoeĳeĳ eden, maardat van
het centrum en vooral de bewapening van de linker zĳde

boden de grootste‘ moeijelijkheden te overwinnen aan;
De loopgraven, vol water gevuld, waren voor de infanterĳ
bijna niet begaanbaar; zij Waren het nog veel minder

voor de wagens, welke, niettegenstaande de hordenen
fascines, die dﬂl bodem der communicatiën bekleed

den, in den grond zonkem

Op sommige plaatsen moest .

men er van afzien de loopgraaf te volgen, en zich‘eenen

weg door het veld, en door wegen, aan het vuur der
citadel blootgesteld, te openen. Den 5,‘ ‚om midder
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nacht, was’ deze moeijelijke operatie, Welke al de be;
kwaamheid der oﬂicieren en manschappen der artillerij

vereischte, voor de batterijen 2, 5, 4, 5, 6, 9 en de
mortierbatterijen C en D voleindigd. De bewapening
der batterij N". 1e was mislukt; het eerste stuk
den
ingang der batterij omgevallen zijnde, en gedurende den
nacht niet meer opgerigt kunnende worden, zoo konden
er de andere stukken insgelijks niet inkomen.
Gedurende den dag van den 5, werden een groot
aantal werkers der artillerij en der infanterij, en eene
groote menigte materialen gebezigd, om wegen ‘te banen,
in staat, om stukken geschut in de batterijen N°. 7, 8
en 10 te vervoeren. In den volgenden nacht bewerkte
men deze bewapening, met de zelfde moeijelijkheden,
welke die der andere batterijen , gedurende den vorigen
nacht, hadden begeleid. Een merkwaardige daad had

plaats bij het armement van de‘ batterij N‘), 7, gelegen
op eenige passen van eenen weg, zich regt op de regter

face van de lunet St. Laurent rigtende‚ en zich op
eenen afstand van omtrent 1,200 voeten van deze face
bevindende; de gemeenschapsgangen en zelfs de parallel
achter de batterij waren volstrekt niet bruikbaar,

kapitein ARAGO , bevelhebber der batterij,

de

nam het

stout besluit zijne stukken ongedekt, regt door den weg
te voeren.““Dese‚manoeuvre gehakte zondgrtoeval, niet

tegenstaande de lichte maan , welke toen die bewegingen
verlichtte.
i
De mortierbatterijen A en B werden gedurende dien

nacht bewapend.

De batterij N". 1 en de ﬂanken van

het fort Montebello waren reeds sedert eenige dagen in

staat te kunnen vuren.
De bewapeningsoperatiën geëindigd ,

vertoonden de

belegeringsbatterĳen een totaal van 82 vunrmonden, ge

reed’ 0m, een hagel van projectiles ‘op de citadel te .
werpen.
‚
Tot op dit tijdstip hadJ de ‘citadel slechts eenen zwak‘1
ken wederstand aan de aanvalswerken geboden;

wel
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verre, om van al de hulpmiddelen. harer artillerij ge
bruik te maken, had zij zich bepaald de hoofden der
sapen zwakte kanonneren; de opening der loopgraaf,
gewoonlijk zoo bloedig, had geenen man gekost. Het is
natuurlijk zich te vragen, welke de redenen van dit ge
drag van den bevelhebber der citadel. hebben kunnen
z'gn: is hem’ de opening der loopgraaf verborgen ge
worden? Naar de daadzaken te oordeelen zouden er
eenige redenen bestaan, om zulks te gelooven; maar de

zonderlinge omstandigheden beschouwende, onder welke
het beleg heeft plaats gehad; den staat‘ van vrede,
waarin, niettegenstaande den aanval van het fransche
‚leger, de twee monarchen zich bevonden; kan men

veronderstellen’, dat de generaal 'CHASSÉ gevreesd heeft
de vijandelĳkheden te’ beginnen , door met kanon op de
.werken te

schieten ,

waarvan ’ het vijandig doel niet

openlijk erkend was. Deze werkzaamheden daarenboven
Plaats hebbende in het midden van menigvuldige bij
zondere eigendommen, welke de citadel omringden , kon
de uitwerking van het geschut op de loopgraaf niet zeer
groot’wezen, en kon buitendien niet ‚plaats hebben,

zonder deze eigendommen te verwoesten en de onzijdig
heid‘, welke tusschen Holland en België’ moest blijven

bestaan, als het ware, te schenden,

Maar de op

eischingr van den chef van het fransche leger, eenmaal

gedaan, en het vijandig oogmerk dgi;--werkzaamheden
aldus erkend zijnde, bestonden deze eerste redenen
van verschooning niet meer, ‚en het werd van gewigt,

ten einde de inneming der citadel te vertragen, zich
hevig tegen‘ de middelen van verwoesting, welke men
tegen haar beraamde ,

te

verzetten.

Het is echter

waar, dat, toen de loopgraaf reeds geopend was, en de
aannaderingsgangen meestendeels door de bedekkingen,
welke het terrein aanbiedt, verborgen zijnde, het zeer

moejelijk was zich tegen hunnen voortgang te verzetten ‚
en men kon, in zeker opzigt, de, tot’ dit einde ver
bruikte, munitiën als verspild beschouwen; de opwerping
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der batterĳen konde alleen moeijelijk ‚gemaakt worden
door het herhaald gebruik van holle projectiles en vooral

van bommen. Het is nogtans waar, dat op den afstand,
waarop de batterijen gelegen waren , de worp der mor

tieren zeer onzeker werd, des te meer daar de belegerde
geen uitzigt had, welk hem veroorloofde denzelven te
verbeteren.

‚

.

Het schijnt zonder twijfel, dat, behalve deze gronden,
nog gewigtigere redenen den generaal CHASSÉ hebben
kunnen nopen, zĳne eerste verdediging te matigen, en
het is redelijk te gelooven‚, dat hij niet te veel hinder

nissen aan de aanvalsmiddelen van de veldzijde in den
weg heeft willen leggen , ‘uit vrees dat zijn vijand vast
besloten hebbende, zich van de citadel meester te ma

ken, en gedrongen deze operatie te eindigen, alvorens
‘het reeds ver gevorderd jaargetij er ‚te veel hindernissen
in zoude brengen, eenen tweeden aanval aan de binnen

zijde met dien van buiten zoude combineren, hetgeen
in zijne magt stond , daar de onzĳdigheid der stad
onbeslist was gebleven. Eenen aanval op het front aan
de stadszijde zoude onvermijdelijk eene spoedigere over

gaaf der sterkte ten gevolge gehad hebben, tegen welke
men altĳd mortier-batterĳen’ aan de buitenzijde had
kunnen ‘opwerpen, en dezen aanval had bovendien de

ﬂotille en het Vlaamsche Hoofd aan ‚nemen volmaakten
.ondergang blootgesteld. Eenen aanval, nitsluitendaan de
=veldzijde , was den helegerdedes te voordeeliger‚ wan.

neer de jammerlijk‘; staat, waarin de fransche soldaten
‚daar verkeerd-en, in de, door het afschuwelijke weder,
hetwelk dag en nacht aanhield, overstroomde loopgraven,

‚langer geduurd had, deze staat de moedeloosheid en
de ziekten, welke er het gevolg van zĳn, zoude veroor
naakt hebben. Ook is het slechts bij het eerste kanon
‘schot van hunne zijde geschoten , dat de vrolijkheid der
fransche soldaten herleefde, en dat het beleg tot toen
zoo moejelijk, van toen af aan het schouwspel ople
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verde van een ‚dagelijks worstelperk van moed en vol
harding tusschen den belegerde en den belegeraar.
De staat van onzekerheid, waarin de stad Antwerpen
verkeerde, betrekkelijk de onzijdigheid, welke in zeker
opzigt van het eerste kanonschot uit het fort Montebello
scheen af te hangen , veroorzaakte groote ongerustheden

aan de inwoners op het oogenblik, waarop deze groote
kwestie scheen beslist te zullen worden. De verhuizing
was bij den vermogenden stand algemeen; de winkels
bleven gesloten; ieder een was in de afwachting van

eene verschrikkelijke gebeurtenis.
Deze‘ ongerustheid
der gemoederen werd nog vermeerderd door de onvoor.r
zigtigheid van eenige politie dienaren, welke aan ver

scheidene huizen in verschillende wijken kwamen aan’
zeggen, dat weldra de fransche batterijen zouden be"

ginnen te schieten, en dat men zich op alles moest
voorbereiden.
Zoo de stad van een groot deel harer inwoners ver
laten was , werd zij van eene andere zijde later gevuld ,

door eene menigte nieuwsgierigen, van alle punten van
België toegesneld, om dit schouwspel, zoo nieuw, zoo

ijsselijk en hierdoor zelfs zoo belangrijk, van een beleg
en van een bombardement te komen aanschouwen;
een schouwspel, waarnaar de nieuwsgierigen niet lang

hoefden te wachten, om het in alle zorgeloosheid en in
alle belangeloosheid te kunnen genieten, de strijd zich
eindelijk bepaaldelijk beperkende tusschen twee vreemde
volken.

Het eigenbelang maakte van deze gebeurtenis en

van deze stemming der gemoederen gebruik; plaatsen
aan de ramen , voor gaten en op de daken der huizen,
welke uitzigt op de citadel hadden, werden aan de
nieuwsgierigen verhuurd. De kleine schouwburg diende,
om aan de liefhebbers van alle geslacht, op deszelfs

dak vereenigd, een schouwspel te verschaﬁ‚en van eenen
verhevener, en van eenen meer verschillenden aard,
dandat, waartoe het gebouw bestemd was.
’„

Onderscheidene beschikkingen waren in de stad, in
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geval va’n vijandelijkheden, genomen; de chef van den
generalen staf des belgischen legers‘ begaf er zich met
eenige ollicieren reeds op den 4 December naar toe; de
generaal GOBL‘ET , welke er insgelijks gekomen was , had
gelast eene zekere hoeveelheid schanskorven en fascines
te vervaardigen, om te dienen voor den aanval, welke
het belgische leger aan de zĳde van de esplanade zoude

geleid hebben, in geval de onzijdigheid der stad, na de
opening van het vuur der Franschen , niet ware in stand
gehouden.
‘

De belgische kanonniers werden bij hunne stukken, in
de batterijen op de werken der stad opgerigt, en bij de

bewapende traversen der straten geplaatst, gereed, om
op de schoten, welke uit de citadel zouden vallen te
antwoorden, zoo als op het oogenblik van de opening
der loopgraafù
Om 4; uur des morgens van dien dag (van den 4)
begonnen de helegeraars den aanval door een hevig ge-

weervuur, komende uit de 2\‘‚ parallel tegen het bastion
N°. 5 in het fort de Kiel.
Om 11 uren des morgens gaf een kanonschot, nit de

batterij N°. 6, in het centrum het teeken, en werd ter
stond gevolgd door een zeer onderhouden vuur uit al

de positie-batterijen; dit was het teeken van een artil
lerĳ geuegt, zonder ophouden gedurende 19 dagen en

even zoo vele nachten, met eene van weerszijden op
merkelijke bekwaamheid en moed volgehouden; een ge

vecht, zoodanig, dat de krĳgsgeschiedenis er weinig
voorbeelden van oplevert.
De fransche artillerij, begunstigd door de deugd harer
stukken, meest alle nieuw, schoot met eene zeldzame
juistheid in de schietgaten der citadel. Deze antwoordde

in den beginne langzaam, daarna met eene steeds toe
nemende hevigheid; hare eerste schoten droegen meestaL

te hoog, doch naderhand verbeterde het schot zich
merkbaar. Bij het vallen van den nacht verﬂaauwde het
vuur van weerszijden.
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Van eene andere zijde bewerkte de divisie snnas
TIANI, sedert eenige dagen, hare beweging, ter onder-

schepping der gemeenschap van de citadel, door de
Schelde. De belgische troepen, welke eenige posten op
den linker oever van dien stroom bezet hielden, werden
op den 50 November door de Franschen afgelost, en
verscheidene detachementen fransche infauterij namen

post op de dijken. Den 50, ten 12 uren, zond de
generaal CHASSÉ een klein vaartuig van de citadel af,
aan boord voerende eenen aspirant der marine en eenige
matrozen, om aan zijn gouvernement de depeche over

te brengen, bij welke hij het, met het begin der vijan—
delijkheden, bekend’maakte. De aspirant herkende, ter
hoogte van het fort de Peerl, omstreeks 1,ooo man
fransche troepen, welke in den ochtend waren aange
komen; hij kwam om 5; uur te Bergen-op-Zoom aan.‘
Denzelfden dag zond de generaal SEBASTIANI een

oﬂicier der genie als parlementair, om de forten van
het Vlaamse/ze Hoofd op te eischen, om ‚zich over te

geven. Het antwoord was weigerend even als dat van
de citadel.
‚

De Hollanders deden terstond eene sluis in den dijk
van Burght, een weinig boven het fort van dien naam,

springen, om hetzelve daardoor aan die zijde ongemakhaar te maken. Niettegenstaande deze opeisching deed
het i.ransche leger naderhand geene poging van aanval
tegen de positie van het Vlaamsche Hoofd.

Op dat tijdstip was het Hollandsche‚eskader in de
Schelde geposteerd als volgt:
‚
De bombardeerkorvet, de Komeet, met eene kanon

neerboot, bij Pĳp-Tabab, tusschen het Noorderfort
en het fort St. Maria,. voor dit laatste lagen de fregat
Proserpina en acht kanonneerbooten; eindelijk de fregat

Euridice, aan welks boord de schout-bij-nacht LEWB’
VAN ADUARD was , eene gewapende stoomboot en veer

" . —"'. 1-.‘
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tien kanonneerbooten. in het Willemsreck, tusschen
de forten St. Maria en Liefhens'hoeh.
De fransche troepen bezetten den 2 December het
fort St. Maria‘, zonder eenigen tegenstand van de zijde

van het eskader te ontmoeten. Men begon onverwijld
dit fort te bewapenen, hetgeen veel moeijelijkheden,
wegens de slechte gesteldheid der wegen, aanbood.

De generaal ACHARD liet van zijne zijde door zijne
divisie, aan den regter oever der Schelde, de onder-.
scheidene posten van Frederik-Hendrik, Kruisschans

en ‚Philip bezetten.

De afschuwelijke staat der com

mnnicatiën, en het volstrekte gebrek aan hulpmiddelen

in dat land maakten de bewapening der forten aan dien
oever nog moeĳelijker; een detachement mariniers, onder
bevel van een oflicier der fransche marine, opzettelijk
voor deze armementen naar het noorder leger afgezon

ken , droeg veel bij tot het wel gelukken dier operatiën.
Het eskader trok zich achtereenvolgens, naarmate de

batterijen op de dijken hunne stukken geschut ontvin
gen , tot onder het kanon van het fort Lillo terug; de
gemeenschap met de citadel was derhalve onderschept,
en bleef slechts met het grootste gevaar voor ligte roei
vaartuigen open, welke, onder begunstiging van den
nacht en den vloed, de Schelde nog onder het hevig
geweer- en kanonvuur konden opvaren. Het is aldus
dat de kolonel van den generalen steil, baron DE GU

MOëNs, en de artillerij-kapitein, VAN RAPPART, met
groote moeite doorvoeren en in de citadel op den 5

December, een dag na het openen van het vuur der
Franschen, aankwamen. Een aspirant der marine, de
peches van de citadel overbrengende, konde naar
Bergen-op-Zoom komen, alwaar hij aankwam zonder
een der manschappen, welke op zijn vaartuig waren,
verloren te hebben, niettegenstaande dit met 60 geweer
kogels was doorboord.

( 3° )
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Men heeft gezien, dat de Franschen hun vuur door

82 stukken in batterij geopend hadden; tegen’ den avond
van denzelfden dag‚ werden er 10 mortieren bij die,
‘ welke reeds in batterij stonden, gevoegd’, en dit getal
werd nog, in den morgen van den 5, met 12 vermeer

derd; er stonden derhalve 104 vuurmonden in batterij’,
waarvan 62 holle projectiles wierpen.
‘
Deze stukken waren op de volgende wijze verdeeld:
‚

kan. v. 24 @ kan. v. 18 É lmuwitsers. mortieren.
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Het vuur der stukken was gerigt als volgt ..
Batterij N". 1.

of fort Montebello. De kanonnen he-

schieten onder kernschot de linker
face van bastion’ Toledo. De hou
‘witsers ricocheteren gedurende den

eersteu dag de’ regter‘’face van hetzelfde bastion; zij zijn op den vol
genden dag. gerigt tegen de keel
der lunet St. Laurent.
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Batterij N°.

2.

Al de stukken ricocheteren de regter

Batterij N".

5.

De kanonnen vuren onder kernschot

face van het bastion Taledo.

tegen de linker face van het rave-4
lijn van het front 2-5. De hou-'
witsers schieten met ricochet in de

Batterij N°.

4.

rigting der kapitaal van het bastion
Toleda.
Alle stukken ricocheteren de regter
face van het ravelijn van het front
2-5

Batterij N“.

5.

De kanonnen van 24‘ ËÜ beschieten‚
onder kernschot de regter face
van bastion Toledo. De kanonnen
van 16 @ en de houwitsers rico

clleteren de regter face der lunet
Batterij N°.

6.

St. Laurent.
Alle stukken rieocheteren de linker
face van bastion Toledo.

Batterĳ N°‚

7.

De kanonnen van 24 m beschieten
onder kernschot de linker face
van bastion N°. 5.

De kanonnen

van 16
en de houwitser rico
oheteren de linker face der lunet‚
St. Laurent.

Batterij N°.

8.

Al de stukken ricocheteren de linker
face van het ravelijn van het front
2-5’

Batterĳ N°.

‚9.’

Batterij N". 10.

De stukken vuren in de rigting van
de kapitaal van bastion N". 5.
Vier stukken beschieten onder kern‘
schot de linker face van het ra-

velijn van het front 5-41; en 5
stukken beschieten,

op dezelfde

wijze, de linker face van de lunet
de Kiel.
6
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De mortierbettcrĳen B , ‘G en ‘D vuren in.het inwen

dige der citadel.
De‘ mortier-batterij A heeft geen vuur gegeven, maar
men heeft de mortieren, welke er in opgesteld waren ,
in de meer nabĳ gelegene batterijen overgebragt, gelijk
wij zulks op zijnen tijd zullen aantoonen.
Door deze beschikking waren 16 kanonnen en ‚6 hou
witsers tegen het bastion Toledo gerigt; 9 kanonnen
en 4; houwitsers tegen het ravelijn van front 2-5 , en 4‘
kanonnen en 6 houwitsers tegen de lunet St. Laurent.
Gedurende den nacht van den 4, deboucheerde men

uit de 21 parallel, om een logement te maken in de
uitspringende wapenplaats van den bedekten weg der
lunet St. Laurent, na herkend te hebben, dat deze
weg niet bezet was.

Het is door de daarstelling der 21 parallel, dat de
aanval op de linker zĳde werd bepaald. Deze parallel,
voorzien van schietgaten voor tiralleurs, beschermde de

achterwaartsche batterijen, en verzette zich tegen alle
beproeving, welke den belegerden koude doen, om zich
op de ﬂank van den regteraanval te logeren. ‘
Om 7 uren-des ochtends, van den dag van den 5,‘
begon het vuur der fransche batterijen wederom;

« zulk eene hevigheid,”

« met

zegt de generaal CHASSÉ, in

zijn rapport aan den minister van oorlog, « dat nie
« mand onzer ooit iets dergelijks bijgewoond heeft,” en

bij voegt daar bĳ: « Het vuur blijft met dezelfde kracht
« voortgaan , en wij zullen het op dezelfde wĳze beant
« woorden.”

‘verscheidene stukken werden van weerszijden gede
monteerd. De ramen der vestingaﬂ'uiten, waarop de
Stukken van het fort Monteliello gesteld waren, weken
voor de werking der herhaalde schoten hunner stukken,

en werden weldra buiten dienst gesteld ; eveneens .ging
het met de- aﬂ'uiten der houwitsers van de batterij N°. 9;

men was genoodzaakt dezelve alle, den tweeden dag van
het‘ vuur, te vernieuwen. ‘ De ongehoorde mepigte: bom

(35)‘
men’ en granaten, waarmede den naemven.omvang der
citadel overladen werd , veroorzaakte, dat weldra meest
alle gebouwen der sterkte zwaar beschadigd werden; er
ontstond brand in een dier gebouwen, en een bomvrij
lokaal stortte dien zelfden dag gedeeltelĳk’ in.
De batterij Montelzello rigtte een gedeelte van haar
vuur tegen de keel en

Laurent.

het inwendige

der lunet

St.

De werking dezer batterij gaf aanleiding tot

een bezwaar, van de zijde van den generaal CHASSÉ,
welke bleef volharden (echter zonder represaille tegen
de stad) het gebruik, hetwelk het fransche leger van dit

fort maakte,‚ als eene inbreuk tegen de onzijdighe.id’ der
stad Antwerpen te beschouwen. De briefwisseling ,
welke dit voorval veroorzaakte, vindt men onder de N°.
5 en 6.

Onder bescherming van dit verschrikkelijk vuur, verbeterde de genie het logement van den bedekten weg
der lunet St. Laurent‘, en begon toebereidselen te maken
voor de werken, welke zij zich voorstelde in de contreî

garde, welke den hoofdwal der stad dekt, daar te stel
len.

Sedert de oprigting-der 2‘3 parallel aan de regter

‘zĳde, verontrnstte de citadel de werken door infanterij—
vuur, hiertoe nitgekozene schutters gebruikende, welke’
zich van buksen, eene groote dragt hebbende en die

zeer juist schoten, bedienden. Men heeft deze buksen.
met de dubbelhakcn verward, deze zijn van eene veel
moeijelijker behandeling, en veroorloven niet een zoo
onderhouden vuur. Er waren geene dubbelhaken op de
citadel.

De aandacht der nieuwsgierigen, in aanschouwers op
de daken van Antwerpen vereenigd, weldra door de
gelijkvormigheid van den worp der bommen en der ko
gels vermoeid, werd plotseling, in den nacht van den
5, door een hevig geweervuur, in den omtrek der lunet
St. Laurent opgewakkerd; een onderhoudend vuur ‚ ko
mende van deze lunette. en den bedekten weg achter
waarts, verlengde zich redelijk lang. Zie hier, welke

‚‚.—— „H

“

“’‚‚..’
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er de reden van was : daar het waarschijnlijk was,‘ dat

de geweldige kanonnade van dien dag, gedeeltelijk tegen
de lunet Sl. Laurent, voornamelijk uit de batterij Mon
telîello, gerigt, eenige bressen aan de keel der lunet
had kunnen veroorzaken, wilden de belegeraars van deze

omstandigheid gebruik maken, om van deze zijde in dat
werk te dringen, ten einde de genie, onder begunstig’ing

van deze beweging, de mogehjkheid te verschaffen, om, ‚
door middel der vliegende sape, in den bedekten weg
het logement, hetwelk het begin eener 5.=_ parallel moest
wezen, te verlengen.’ Omstreeks tegen middernacht,
begaf zich een sterk detachement van de regter loop»
graafwacht naar deze keel, gevolgd door oﬂicieren en
soldaten der genie, Welke ondernamen tot de vliegen
de sape te komen. De belegerden hielden goede wacht,‚
en een wel onderhouden geweervuur, uit het fort St.

Laurent en den achter gelegen’ bedekten weg‘, nood
zaakte van den aanval der keel af te zien, en schielijk
op de volle sape terug te koeren; twee officieren der

genie werden bij deze gelegenheid gewond. Bijna op
hetzelfde oogenblik slopen een dertigtal Hollanders langs
den bedekten weg, ter regterzijde van het fort St. Lau.
rent, om het logement in het saillant aan te vallen;

ontdekt voor zij dit logem.ent bereikt hadden, werden‘
zij met de bajonet, door eene kompag'nie van de linker
loopgraafwacht, terug gedreven. De kompagnie bare ver

volging te ver uitstrekkende, werd zelve op hare beurt
afgewacht en door een hevig infanterijvuur, uit de
regter fac‚e der lunet gerigt, terug gedreven (*).

Gedurende dat de aandacht van de’ bezetting door
deze schermutselingen , om het fort St. Laurent, afgetrokken was, gelukte het haar, de oprigting van een

(*) ‘Het valt op te merken, dat de tijdiug van de inneming van het
fort St. Laurent , in den dag van den 6 , half oﬂicieel in Brussel werd
aangekondigd , en bevestigd door personen, den vorigen avond uit Ant
‘äerpcn vertrokken.
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logement voor infanteristen, welk in de regterﬂank der
contregarde van de stad gemaakt werd, te verbergen;

dit logement, bestemd, om de dienst van loopgraafkat
te verrigten, om in den bedekten weg der citadel te
plongeeren, werd in haast volbragt, en verbonden door

eene gemeenschap achterwaarts met den oprid, vroeger
‚tegen de linker face der contregarde, voor het vuur der
vesting gedekt, daargesteld. Eindelijk‘ deed men tegen
over de linker face der lunet eenen gang der 2‘. parallel
deboucheren, zich rigtende links van het bastion Toledo,
en bestemd tot begin eener Sﬁ parallel; men voltrok de
vorige gangen, reeds vroeger meer regts geopend, tot

aan den bedekten .weg der contregarde;

Deze werk

zaamheden werden hevig beschoten door de artillerij der

vesting, welke eenige wanorde onder de werkers en
onder de loopgraafwacht veroorzaakte, door de verwon.
dering , welke den soldaten de lichtkogels , tot verlichting
van het werk geworpen , veroorzaakten, en welke dik

wijls met kleine granaten gevuld waren‘, 0m 16 beletten,.
dat men zoude naderen, om dezelve uit te dooven.
De belegerden trokken gedurende dezen nacht ver

scheidene stukken terug, ‘welke op het front, naar de

stads‘ zijde gerigt, in batterij stonden, om dezelve in
het bastion Toledo en in de lunet de Kiel te plaatsen ,
en die gene te vervangen, welke door de belegeringsq
artillerij gedemonteerd waren geworden.
’
Deze nacht, van den 5 op den 6,

merkwaardigste van het beleg geweest.

is eene

der

Tot toen was

de verdediging zwak en gematigd ‘geweest, juist het
tegenovergestelde van hetgeen men gewoonlijk in de ver.
dediging der vestingen ziet, waarin het vuur, gedurende
de eerste dagen, hevig ent bloedig is, gestadig vermin

derd, naarmate de belegeraar de werken nadert, en
somwijlen geheel onbeduidend wordt , -‘wanneer deze op
den bedekten weg is gevestigd. Het verlies aan man
schappen, tot op dit oogenblik onbeduidend, begon- van

toen af gevoeliger te worden, en alles liet vooruitzien, dat
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de duur van het beleg langer’ zoude wezen, dan de
verdediging der eerste dagen rede had gegeven van te
gelooven. Het Werd van toen af klaarblijkelijk , dat
zonder gunstige en onvoorziene omstandigheden ,’ de
aanvalswerkzaamhe’den met de volle sape zouden moeten
Plaats hebben. De nacht openbaarde nog eene andere
Waarheid , welke zich later wel bevestigd heeft, deze is’,
dat men niet aan, met geweld geleide, aanvallen (de ‘vÍPB

force) behoefde te denken , maar het beleg methodisch
moest leiden; het is dus voornamelijk door de artillerij.,

dat de sterkte moest bedwongen worden, en de leidin’
gen moesten geen ander doel ‘meer hebben, dan haar
ipoedig voor den voet der muren te brengen.‘

De dagen van den 6 en den 7 waren merkwaardig
door het verschrikkelijk vuur der ‘belegeraars op de ei

tadel, en door de volhondende wijze, waarop deze het
beantwoordde, de aanvalswerkzaamheden door haar kanon.

en geweervunr belemmerende; het is vooral uit ‘het
bastion To'ledo, dat het vuur gerigt was, hetwelk de

aanvallers het meeste veronttruste. Het was onmogelijk
de stukken te demonteeren, welke onder blinder-ingen
geplaatst, zich aan de werking van het’ricochetschot
onttrokken , en het was voornamelijk van deze stukken,
dat de belegerden zich bedienden.

Om dat vuur te

verdooven rigtte men een grooter aantal schietgaten op

dit bastion; en in den nacht van den 6 op den 7, de
achtste van het beleg, wierp men eene nieuwe manier
batterij E op, voor de ui parallel, tusschen de batterijen
e en 5, op den uitersten regtervleugel; men bewapende

deze batterij met vier mortieren, getrokken uit de bat'terij A, en men plaatste bovendien vier mortieren, uit
de zelfde batterij getrokken, in het fort Montebe’llm Het

vuur, hetwelk alstoen de citadel doorstond, was ver
schrikkelijk, en ging alles, wat men ziehverbeelden kan’,
‚te boven; ‘omtrent 800 bommen, 1,050 granaten en

2,2o0.kogels werden, in den dag van den 7, tegen de
citadel geworpen. Verscheidene bommen gingen over de
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citadel heen en vielen in de Schelde,’eenigen zelfs, als
ook eenige granaten, kwamen tot in de stad, alwaar zij’

eenige menschen doodden of kwetstem

Onder hetgetal

stukken, waarvan de Franschen zich bedienden, en welke

qveel uitwerking deden, daar zĳ door de blindeeringen
heen gingen, bevonden zich eenige houwitsers van B

duimen, nieuw model, en van een meer juist schot; het
is waarschijnlijk deze omstandigheid, welke aan de be
zetting gelegenheid heeft gegeven te gelooven, dat de
‚fransche batterijen met eenige Paz'xhans-kanonnen,

waarvan de generaal cHAss’É in zijne rapporten meer
malen spreekt, gewapend waren. Er bevonden zich bij
de stukken, door de Franschen in batterij gesteld, geen
een Paixfzanvkanom

.Dit schrikbarend bombardement van de fransche ar‘
tillerij liet niet na, weldra groote verwoestingen in de

citadel aan te rigten; de gebouwen werden door de
kogels en granaten op alle plaatsen doorboord; den
grond door de bommen omgeploegd, waarvan de stuk’

lten vele soldaten der bezetting doodden en wondden;
verscheidene localen, bomvrij gewaand, werden door:

boord; in den namiddag van den 6 werd het groot
yivers magazijn door‘ granaten in brand gestoken; een

oﬁicier der genie werd er zwaar gewond; in den nacht
deed eene bom een kruidmagazijn in de lucht springen;
eenige blindeeringen stortten door ’de bommen bijna in,
andere, onder welke de groote blindeering hoort, welke
voor hospitaal diende, werden door granaten doorboord;
in den dag van den 7 kwam eene dier grenaten in de
blindeering ‚van het laboratorium, stak de gevulde pro
jectiles, welke er in bewaard werden, aan en rigtte er
de grootste verwoesting ‚in. Verscheidene granaten en

kogels gingen over de citadel, en kwamen tot in de
Schelde, de kanonneerbooten beschadigen, welke ge
noodzaakt werden, in‚de insnijding en voor het fort
‚Burght stelling te mengen. “ De,.‚batterĳen van Hoboken

- en van Burght hegqnnenmgtvﬂrwĳld opi de ‚kanonnen-‚í
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booten te vuren; maar aangezien den grooten afstand,

kwamen de kogels slechts zelden’ tot hun doel; deze
kannonneerbooten beantwoordden het zelfs niet, en ble
ven geruste aanschouwers van het gevecht; de twee

batterijen , de nutteloosheid van dit vuur inziende,
eindigden het weldra.
Elken dag, bij het naderen van den nacht, vermin
derde het vuur gewoonlijk, en begon wederom bij tus
schenruimten; en het was meest altijd om 7 uur des
morgens, dat het wederom in al deszelfs hevigheid begon.
Het weder was veranderd, de regen had opgehouden,
eene schoone lichte maan veroorloofde‘niet meer de
.werkzaamheden aan de waakzaamheid van den belegerde
te verbergen. Niettegenstaande deze omstandigheid, en
het, steeds en hevigheid toenemende, infanterij-vuur der
bezetting, gelukte het echter, in de achtste en negende

nachten van het beleg eene 5‘. parallel op te rigten‚
welke van de 2‘, uitgaande, op omtrent 480 voeten van

den bedekten weg der lunet St- Laurent, zich ging
vereenigen met de leiding van de contregarde, toen
tot het uiteinde der gracht van dat werk gekomen,
Het logement, in den bedekten weg der lunet, was
gevorderd tot de 2"’ travers, waar men zich voorstelde
de nederdaling in de gracht te bewerkstelligen; het ge

lukte, dit logement tot aan de inspringende wapenplaats
van den bedekten weg der lunet te verlengen; deze
.verlenging‘ moest het begin zĳn eener 4°_ parallel, door

middel van welke men de logementen , op het glacis van
den hoofwal daargesteld, met die van het glacis der lunet
wilde vereenigen. ‚ Eindelijk volmaakte men ten zelfden
tijde in’ de regter ‘ ﬂank der contregarde een logement,
om er 14 goede schutters in te plaatsen , wier vuur den
ganschen bedekten weg van bastion Toledo moest plon"
geren , en welke er aldus den toegang voor het garnizoen

van verdedigden.‘ Uit hoofde‘ van de nabijgelegenheid
der werken van de citadel, blindeerde men dit logement
gedeeltelijk , d'atîs te zeggen , dat men voor iederen schut
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ter eene soort van’dak van fascines‘maakte, hetwelk of..
schoon niet bomvrij, denzelven echter voor de granaten
en steenen, welke men tegen hen zoude kunnen werpen,

.beveiligde. Elke infanterist schoot door een schietgat,
stevig van zandzakken gemaakt en met fascines overdekt.
Het valt op te merken, dat de belegerden ‚dit werk
geenen tegenstand boden; geen enkel schot werd gelost,
om het te verhinderen , en het is slechts toen het geweervuur der tirailleurs zich liet hoeren, dat’men het
vuur op de contregarde begon te rigten.
De citadel ging echter voort eenen.hevigen tegenstand
aan de voortzetting der werkzaamheden te bieden; het;
schanstuig en de borstwering van het logement, inden

bedekten weg der lunette, werden elk oogenblik door
de kogels omvergeworpen. Gedurende den nacht van
den 7, liet de belegerde den linker tak van den be
dekten weg van het ravelijn door infanterij bezetten,
en rigtte een wel onderhouden en gestadig geweervuur

op de sapen.

plaatste in het bastion Toledo eenen

houwitser, welke gezamenlijk met 15 coehoom-mortie

ren (*) den belegeraar noodzaakten, zijne werkzaamhe
den, voor den bedekten weg der coutregarde, geduren

de den dag van den 7 te staken. ‚
Behalve deze kleine projectilen , veronttrusten de bom

men , voornamelijk uit het bastion N°. 1. en de courtine,
aan de stadszijde, geworpen , de sape, gedurende‚ den
‚nacht van den 7 op den 8, op eene buitengewone
wijze.

’-———_‚
(*) Deze mortieren worden aldus genoemd , omdat het‘ COEHOORI‘
is , welke dezelve uitgevonden heeft , en , bij de belegering van Grave ,
in 1674 , gebruikt heeft. Hij had ze bestemd voor den aanval, maar
men heeft er later een menigvuldiger gebruik voor de verdediging van
gemaakt. ‘Deze stukken zijn kleine koperen mortieren , op een houten
blok geplaatst, en, dienende, om kleine granaten van 13 duimen mid
dellijn , welke na hunnen val barsten , te werpen. Een soldaat kan ge
makkelijk een dier stukken transporteren , plaatsen , bedienen e'n rig
ten. Daar waren er 31 in de citadel, alwaar men er , met goed

gevolg , een menigvuldig gebruik van maakte.
ì
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Aan al deze middelen van verdediging voegde de
belegerde er nog die bij , van kleine uitvallen of coups
de mains , tegen de sapen-hoofden beproefd , om dezelve
te verontrusten en te vertragen. In denzelfden nacht
vertoonden de belegerden zich tot twee verschillende

malen in den regter tak van den bedekten weg der
lunet S1. Laurent, om het logement in het saillant te
ontrusten; zij lieten 2 man op de plaats liggen.
De belegeraars hielden niet op, eene groote menigte

projectiles in het inwendige der citadel te werpen.
Op den dag van den 8, tegen twaalf uren, ont
stond er brand in de groote kazerne, ‚welke geheel af
brandde; al de gebouwen, met uitzondering van het
groote kruidmagazija,

waren

overal met bommen en

kogels doortrokken, en begonnen meest allen in.te stor’
ten; eenige bomvrije lokalen hadden reeds onder de
herhaalde werking dezer projectiles gebogen. De troe’
pen , welke er in gelogeerd waren, zochten hunne toe,.

wlngt in de poternes; in dien dag van den 8 werd de
kelder van de groote kazerne, welke men volstrekt bom
vrij waande , en waarin het grootste gedeelte der bezet-‘

ting logeerde, op sommige plaatsen doorschoten, en
stortte in.

Deze rampspoedigegebeurtenis werd ge

volgd van den val van nog eenen anderen kelder, de
laatste toevlugt der troepen. Van dat oogenblik af aan‚,
bleef er niets meer over, dan de poternen en de gemeen-v
schappen in de bastions,‚om het gedeelte derbezetting,
dat niet in dienst was, te huisvesten; het bevond er zich ’

zoodanig ingedrongen, dat het grootste gedeelte er zich
staande in moest houden, terwijl ‘hunne kameraden,
er zittende of liggende, een oogenblik rust genoten.
Deze lokalen waren door hunne stevigheid, de oud
beid hunner bouwing, en door- de massa aarde, waar’
mede zij overdekt waren, genoegzaam tegen den val der
bommen verzekerd; maar‘zij waren niet gansch voor de
enﬁleerschoten beveiligd , en het was grootelijks te vree
zcn, dat.hunne ingangen aan‚ den buitenkant- ‘100! de
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granaten zouden geënﬁleerd worden; het valt ligt zich

i

de ijselijke uitwerking voor te stellen, welke deze pro
jectiles in eene , zoo opeen gedrongene, massa menschen
zouden uitgeoefend hebben.
‚De bommen en granaten gingen voort de grootste
verwoestingen op de citadel uit te rigten, en de blin
deringen-sterk te beschadigen. .Eene bom deed den in
gang van het kleine geblindeerde kruidmagazijn, in het
bastion

N°„

1., instorten;

door de tegenwoordigheid

van geest, bewaarde een kanonnier het zonder twijfel
voor eene uitbarsting; hij sprong in het inwendige van
het magazijn,

stopte er spoedig den ingang van en

wachtte aldus het springen van de bom af.
De tiende nacht des belegs, van den 8 op den 9

December, was een der bloedigste voor de belegeraars.
’« Nimmer nog,” zeide de generaal rmxo in zĳn dag

boek, « is het vuur der citadel zoo hevig geweest; de
’« kogels, de bommen, de granaten, de blikken doozen,
« en het infanterie-vuur hebben onze ‚sapen-hoofden
« zeer gehinderd.”

Het schanstuig van de sapen-hoof

den , welke langs‘ het glacis der lunet vorderden, werd
gedurende dien nacht tien maaldoor de kogels omvergeworpen , en tien maal wederom op zijne plaats gezet;

de bommen sprongen van alle zijden langs de tirailleurs,
en midden in de loopgraaf wacht; de kleine coehoorn
granaten regenden aan alle zijden, en vooral in leidin

gen voor de contregarde‚
uit de regter face van het
ter ﬂank van bastion l\’°.
bastion N". 5. i.De lunet
aanhoudend buksenvuur,
achterwaarts gelegen..

Dit vuur kwam voornamelijk
bastion Toledo, uit de reg
1. en uit de linker ﬂank van
St.. Laurent onderhield een
als ook de bedekte wegen,

De sapeurs , welke de sapen-hoofden leidden,‚ werden.

genoodzaakt, zich tot de’ diepte eener Nederlandsche el
in te graven, hetwelk den voortgang van het werk op
eene zonderlinge wijze vertraagde.
{i Men kreeg bij deze gelegenheid de ‚ondervinding, dat
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de kurassen waarmede de sapeurs gewapend zijn, hen
wel voor de gewone geweerkogels beschutten , maar 0n

voldoende zijn tegen het schot der buksem
Het verlies aan dooden en gekwetsten vermeerderde

gedurig; maar de volharding en de standvastigheid
der soldaten weerstonden alle proeven: zĳ bleven met
moed en standvastigheid aan het ijselijke vuur blootge

steld, waarmede men ‚niet ophield hen ‚te overladen.
De beste middelen werden aangewend , ‚om hulp aan de
gekwetsten te geven; men droeg ze weg op handburries
met een laken overdekt, en gedragen door manschap

pen, uitsluitend voor die dienst bestemd, welke hen
naar de loopgraaf ambulances , en van daar naar het
hospitaal van Antwerpen bragten.

Gedurende deze ijselijke nacht,’ maakten de aanvals
werkzaamheden bijna geene vorderingen’, niettegenstaande
de pogingen der genie-oíﬁcieren, waarvan een kapitein
gewond werd. ‚Men volmaakte echter de geblindeerde
afdaling van de gracht der lunet, reeds den vorigen
nacht, voor den overgang der mineurs , begonnen.
Om ‚zich met meer kracht aan dit, steeds wederom
opkomend, vuur, niettegenstaande de stukken, welke men
dagelijks demonteerde, te verzetten, bewapende men in
den volgenden nacht,

de elfde van het beleg,

eene

batterij G en N". 11, tusschen de if en 2‘! parallel, en
voor de batterij N°. 6, op de kapitaal van het fort St.
‘Laurent,’ men plaatste er vier‘ stukken van 24 m en zes
mortiers, getrokken uit de batterij C; in den volgenden
morgen voegde deze nieuwe batterij haar vuur bij dat

der overige batterijen , de stukken van 24 % de regter
face van bastion Tozedo onder kernschotlbeschietende.
Deze bewapening had met de grootste moeite plaats; de
artillerie-moest nogmaals ongedekt langs den weg, welke

langs de linker batterij gaat, heentrekken ‚daar‘ zij niet
in de overstroomde ‚loopgraven konden gaan. Om den
voortgang der, werkzaamheden te beschermen, en het ge
weervuur van den b’elegerde.te ‚beantwoorden, maakte
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men drie detaehementen der ‘beste schutters, ‘welke menî
onder de belegering-troepen uitzocht; één dier deta-J
chementen werd geplaatst in het daargestelde logement’
op de contregarde; een ander‘in de gangen van den

bedekten weg ‚dier contregarde, en het derde in het 10
gement van’ het saillant van den bedekten weg der in
nelte en in de 5°_ parallel. Onder begunstiging dier
tirailleurs‚ welke de aandacht van den belegerde ‚tot

zich trokken , en hem een gedeelte van zijn vuur naar
de contregarde deden brengen‘, maakten de werkzaam-

heden van de 4°_ Parallel groote vorderingen. Dit werk
werd buitendien door‘ eenen zwaren nevel begunstigd,‘
welke veroorloofde een groot deel met de sape te maken 5’

de belegerings-artíllerie bedektewederom, door een zeer
onderhoudend vuur, de werkzaamheden van dien nacht.‚

De belegerde antwoordde steeds, maar met minder
goed gevolg , en met minder hevigheid, dan den vorigen

nacht; hij bediende zich toeu voor de eerste reis van
eenen kogelmortier, Welke eenige uitwerking deed. (*)
Geholpen door de nieuwe batterij, Welke men gedu
rende den nacht bewapend had, verdubbelde het vuur
des belegeraars‘ in werkzaamheid bij het aanbreken van

den dag en bleef aldus, gedurende den ‘ganschen dag,
met de grootste hevigheid volhouden. De blindeeringen ,
Welke tot nu toe weêrstaan hadden, begonnen te ‘wijken ;'

de bomvrije keukens konden niet meer dienen.

De

blindeeringen, onder welke de kanons of mortieren waren

geplaatst, minder oppervlakte aan de werking der bom
men aanbiedende, bleven voor een groot gedeelte weêr

staan, ofschoon zij door de bommen en granaten sterk
beschadigd waren. — Tien vuurmonden en vijftien. aíl'ui—

ten waren , sedert het begin van het vuur, reeds buiten
'
__——__—_

(*) De kogeLmortiers verschillen weinig van de andere mortieren
wat hunne constructie aangaat; zij dienen, om projectiles van alle
kaliber en voornamelijk uitschot, of waarvan het kaliber het gebruik
met de stukken in batterij niet toelaat , te werpen.
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dienst gesteld, en het werd uiterst moeijelĳk dezelve te
vervangen. Het verlies der bezetting begon gevoelig te
’ worden;

de zwaar gekwetste soldaten werden in de

blindering van het hospitaal opgenomen, alwaar, uitge
strekt op bedden op den grond geplaatst, deze onge
lukkige amputatiën bij het onzekere licht der kaarsen
moesten ondergaan, welke slechts een treurig licht in
dit naauwe en, van lucht beroofde, lokaal verspreidden.

Het seheepsvolk der kanonneerbooten, bragt de gekwet
sten en vervoerbare zieken naar het Vlaamsche Hoofd

over, alwaar zij betere hulp vonden. Deze matrozen
werden ook gebruikt, om de gekwetsten, in de buiten
werken en gedurende de uitvallen op te zamelen.
De leidingen in den bedekten weg der eontregarde,
tot aan he! uiteinde der gracht van dit werk gekomen

zijnde, en de belegeraar, in den avond van den tien
den, toebereidselen makende, om eenen gang naar de
linker inspringende wapenplaats daar te stellen, liet

de bevelhebber der citadel eenen uitval doen, om te
trachten deze werken te vernietigen: een detache
ment van

zestig man, onder bevelen van eenen ka—

pitein en eersten luitenant, en gevolgd door een deta
chement sappeurs en werkers, door een oﬂicier der
genie geleid, trokken uit door den bedekten weg, van
het bastion Toledo; vielen de sapen-hoofden aan, en

bleven lang genoeg meester van de loopgraaf, om de
sape over eene lengte van zestig voeten te vernielen,
en om zes coehoorn-mortiers ,‚ welke de belegeraars op
die plaats hadden gesteld, om ze tegen over die der
vesting te plaatsen, te nemen en in het water te wer-î

pen. Twee kompagnien der loopgraafwaeht noodzaak
ten hen eindelijk, in de citadel terug te koeren. De
kapitein, bevelhebber van het detachement, werd doo
delijk gewond, de luitenant sneuvelde, acht mannen
werden gekwetst en een gevangen genomen.
In dien zelfden nacht en, gedurende dien aanval, ‚Werd‘
eene tweede opene nederdaling, voor het overtrekken
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van den bedekten.weg, voor het fort St. Laurent en

digter bij het saillant gemaakt; een oílicier en. eenige
mineurs , door de geblindeerde nederdaling gaande ,
doortrokken de gracht op een ‚vlot van balken, van een
klein epaulement voorzien, ten einde te beginnen den
muur van dit fort bij het saillant te openen, en er
eene mĳn in te maken, om eene bres daar te stellen.
Deze poging was vruchteloos; men liet de mineurs

den volgenden nacht de gracht andermaal overtrekken;
zij openden toen den muur, door middel van eene met

kruid gevulde bus (*) en gingen toen taksgewijs onder
de gewulven; de muur bestond uit eene opvolging van
gewnlven‚ door regte voetstukken ondersteund, en eim

digende door een sterk massif van metselwerk aan het
saillant. De mineurs werkten aan de voorbereidselen
der mijn , gedurende den ganschen dag van den 12.
In den twaalfden nacht. des belegs, wierp men eene
nieuwe batterij H, aan het regter uiteinde der n‘. parallel,

op, men bewapende dezelve den volgenden nacht met
mortieren, uit de batterij C getrokken. Men plaatste
insgelijks vier andere mortieren in het fort Montelìello.
Deze batterij van acht mortieren is in de rapporten door

de letter F aangeduid.

‘

In de twaalfde en dertiende nachten van het beleg,
gelukte het de genie, de regter en linker uiteinden van
de 4Ü_ parallel te vereenigen, het logement van den be"

dekten weg der lunet met de leiding voor de linker face
van bastion Toledo verbindende; ‘Deze parallel werd
terstond van

infanterij-schietgaten

en

van

benketten

(*) Deze is eene soort van gegoten pot, in de gedaante van eenen
nl‚geknotteu kegel, met kruid gevuld; men bevestigt hem op een zwaar

stuk hout, en hangt hem tegen eenen muur,

eene poort of elk

ander voorwerp, welk men wil laten instorten, en men steekt den
zelven aan door een zandgat, in het bovenste gedeelte van den kegel
gemaakt.
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voorzien, om er eene soort van wapenplaats van te’
maken , bestemd, om door infanterijvuur de bekrooning ,"
Welke men zich voorstelde op den bedekten weg van.
bastion Toledo te maken, te beschermen. De voleindi

ging dezer parallel werd sterk verhinderd door de bom
men , welke de belegerden zonder ophouden , gedurende
twee nachten, wierpen. Meerdere dier bommen vielen

bij het vlot der mineurs, alvorens zij onder het gewelf
waren gekomen, en kwetsten verscheidene hunner.
De grachten der citadel , door eenen steeuen beer, tegen.
over de courtine van het front 1—2, van die der stad.

gescheiden zijnde, beraamden de belegeraars het ont—’
werp, om de grachten der citadel droog te maken, door
dezen beer te breken, ten einde het water, naarmate
het door de sluis der citadel, tegen over de Schelde,
zoude komen, in de stads grachten te laten uitloopen.

De uitlating door dezen beer veel aanzienlijker zijnde,
dan die van den ingangssluís der citadel, en de grachten

der stad eene groote ontvouwing en eene groote breedte
hebbende , koude men, wanneer men de sluis aan de

slĳkpoort, ten noorden der stad, tegen den vloed digt;
hield , beletten , dat het water merkbaar in de grachten

der citadel aanwies, en aldus door de waterleiding der
lunet of door middel van de doorzeiging de vermindering

van het water in de gracht van de lunet te verkrijgen.
Om tot dit resultaat te geraken, begon men met de
stadsgrachten droog te maken, en dezelve op sommige

plaatsen te verdiepen , ten einde hun eenen gemakkelij
ken aﬂoop te verschaffen, en men opende tevens eene

ontlasting in eenen polder, beneden de stad. In den
nacht van den 10 op den 11 bezweek de beer door de
drukking van den last van het water der grachten van

de citadel, en liet eenen genoegzamen doortogt voor
het water, zonder dat men genoodzaakt was geweest,‚
denzelven te ondermijnen , of bres op hem te schieten,

zoo groot was de oudheid van dit werk. De grachten
der citadelle bevonden zich derhalve zoo weinig Wam!
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op te houden, dat het misschien mogelijk werd , dezelve

bij ebbe over te trekken. Deze ‚omstandigheid, welke de
citadel van een voornaam middel van verdediging heroofde, konde dezelve buitendien in een groot gevaar
brengen; want de revetementen der lage ﬂanken, ‚slechts
eene hoogte van 10 à 12 voeten, en het ravelijn voor de
hulppoort geenen escarpe muur hebbende, bevond zich

de citadel blootgesteld of konde denken blootgesteld te
zijn aan verrassingen, des te meer te vreezen, daar de
nachten duister waren geworden, en het aanhoudend
vuur der belegerings-artillerij de bezetting noodzaakte
steeds in de beschuttingen te blijven.
Om deze toegangen te bewaken , plaatsten de belegerden wachten onder blinderingen, tegen de lage ﬂanken
der uitwendige bastions , opieene soort van berm, welke
het metselwerk der proﬁls dier bastions omringt, opgesteld.

De verlaging van het water in de grachten had nog
een ander nadeel voor de citadel: het watervlak van het
welwater der putten , voorheen door den tegendruk van
het water der gracht -tot op zekere hoogte gehouden,
zakte bij iedere ebbe; het zoute water drong in eene meer
of mindere hoeveelheid in de putten, en het drinkbaar
water‘werd weldra zeldzaam en ongezond.

De míneors, overeengekomen‘zijnde, drie ovens achter
de escarpe der lunet te maken , werd bepaald, dat men
deze mijnen in den veertienden nacht van het beleg‚
zonde doen spelen, ten einde zich, zonder verder op
onthoud , van het fort meester te maken.
‚ ‚
’ ‚De artillerij ondersteunde dezen aanval door eene
verdubbelde kano‚nnade ‚en bombardement; het vuur,
gedurende den nacht tegen de citadel geopend,‚ was 200.
hevig,

«dat het,”

zegt de generaal CHAssÉ in zijn

rapport, «in kracht en in levendigheid alles overtrof,
«wat wij tot dien dag nog kenden; men merkte op,
« dat op een zelfde oogenblik 12 à 14 bommen zich in
a de lucht bevonden; dat vuur,” vervolgt bĳ,‚ « heeft ‚
7
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« de grootste verwoestingen aangerigt, en den grond zoo« danig omgewoeld, dat men er slechts met de grootste
«moeite kon over heen gaan, zoodanigerwijs, dat het

« transport der munitiën en de verplaatsing der stukken.
« uiterst moeijelijk en somwijlen geheel onmogelijk wer
« den.
zullen hier bijvoegen, dat, gedurende dien
nacht, het gewelf van het groote kruidmagazijn bescha
digd werd; de beschuttingen, waarachter zich de bezet
ting geborgen had, begonnen te wijken, en de ingang
dier lokalen door den val der puinen verstopt te gera_
ken. In de vier en twintig uren, van den 15 op den
14, deed de fransche artillerij 5,700 schoten, waarvan
1,550 bommen, 720 granaten en de overige kogels van
24 en 16 @.

De belegerden voorzagen echter sterk de banketten‘
der lunet en

de achterwaartsche bedekte wegen, en

verwisselden een aanhoudend geweervuur met de loop
graafwacht, inde 4°,’ parallel gesteld. Ten gevolge van
de daling van het water in de gracht der citadel, het
zij, dat de belegerden de waterleiding in de keel der
lunet hadden geopend, hetzij, dat er werkelijk eene
doorzĳging had plaats gehad, het water dier gracht
waterpas gedaald zijnde, sloeg het vlot om, en raakte
‘vast in het slijk; er waren groote ‚moeite en veel volk

noodig, om het wederom vlot te krijgen; men maakte
zelf een’ tweede transport-vlot. Deze manoeuvre trok
een hevig geweer- en grauatenvuur op de werkers.

Het schijnt deze omstandigheid te wezen, welke,
hierbĳ gevoegd, dat de overtogt der gracht nog niet
voorbereid was, belette, dat het vuur der mijnen niet,‘

gelijk men zulks van meening was, plaats had.
Ter regter zijde van den

aanval waren de bele-.Î

geraars, gedurende dien nacht, gelukkiger; zij kwamen
overeen, de bekrooning van den bedekten weg van bastion
Toledo, op eene lengte van 120 voeten, omtrent langs

den linker tak te maken; dit werk werd verontrust door
de steenen, welke de belegerden toen voor de eerste
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maal, gedurende het beleg, wierpen; deze bekrooning
werd bestemd voor het geweervuur tegen den regter tak
van den hedekten weg.
De aanval der lunet SI. Laurent, zoo dikwerf voor

genomen, had eindelijk den volgenden nacht, den vijf
tienden van het beleg, plaats.
Tegen den avond verzamelde men in de 21 parallel
voor het saillant der lunet eene groote menigte fascínes en
zandzakken, ten einde de gracht te dempen , hetwelk op
eene vrij groote uitgestrektheid uitgevoerd werd; men deed
de mineurs de gracht overtrokken, beladen met ver
scheiden’e 100 ponden kruid, en zandzakken, om de mijn
te laden en te stoppen. Terwijl zij dit werk uitvoer
den , werd een hevig geweervuur uit de 51 parallel tegen
de lunet geopend, welke van hare zijde er even hevig

op’ antwoordde, van tijd tot tĳd , eenige granaten wer‚‚
pende. Eindelijk, tegen twee uur des morgens, trokken
de troepen uit de 58. parallel in de 21 terug, en de

mineurs trokken de gracht over, na de mijn te hebben
ontstoken. De uitbarsting , welke eenige oogenblikken
daarna plaats had, en

door eene tweede uitbarsting

gevolgd werd, waarschijnlijk veroorzaakt door de ont
branding der project’iles en der munitiën, in het ma.
gazĳn van het saillant der lunet geplaatst, had’a‘l het
gewenschte gevolg: het massif van den hoekmuur van

het saillant werd geschokt, en geheel afgescheiden; de
regte voeten en de gewelven stortten in, en met hunne
puin vulden zij een gedeelte der gracht; de schudding
was niet groot, maar de fascine-brug werd overstroomd;

een gedeelte van het logement van den bedekten weg
omvergeworpen, en de loopgraaf‘, door den tegendruk
van het water, op eenen verren afstand geinundeerd.
Men‘ zette achtereen de handen aan het werk,

om

deze kleine onheilen, onder het geweervutll'" hetwelk
nog uit de lunet gerigt werd, ende keten van werkers,
welke de facines voortbragten, een oogenblik deed aar
Zelen, te herstellen; maar de tegenwoordigheid van
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geest van een serjant der sapeurs,‚ welke zich aan het
hoofd van het werk plaatste, herstelde er weldra de
orde.

Toen de facinebrug hersteld was, herkenden een of-j
ﬁcier en een onderoﬂieier der genie de bres en bevon-’
den haar bruikbaar. De keur—compagniën van het 65 re

giment waren.in de loopgraaf, beschikt , om in de lunet
te dringen; een detachement van veertig man, door een

bataljons-chef geleid, trok de gracht over en beklom de
bres; 2, detachementen, elk van 25 grenadiers , voorq
afgegaan van mineurs, ladders van twintig voeten lengte
dragende, ‚gingen achter het fort om’door de keel, en
.klommen, door middel dier ladders , op het terreplein
der ﬂanken van de lunet.
‘
‚De ‘bezetting van het fort bestond uit eene kompagnie
infanterie met 5 kanonniers .‚ en 2 handlangers; de kapitein
was dgnvgrigen“avqnd wond, gnnaar de citadel over
‘ gebragt geworden;

de luitennnt,’welke in‘ zijne plaats

bevel voerde, had de uitgangs-barrière gesloten, en de
sleutels aan den serjant ter bewaring gegeven.
Het schijnt, dat de uitbarsting invloed heeft gehad
‘KP den geest der bezetting, welke geenen wederstand
.hond; eeni gedeelte ‘ der soldaten vlugtte op de aanna
dering ‚der Franschen, over de barrière en door de

bressen van den keelmuur klimmende, en redde zich in
de îvesting. De aanvallers losten. geen enkel geweer
schot; eenige bajonetsteken werden alleen aan de eerste
manschappen toegebragt, en twee of drie Hollanders’

werden op den wal gedood of gekwetst; de overigen
stonden met het geweer in den arm op het terreplein..
De luitenant gaf den Franschen officier zĳnen degen
over, zeggende : « Gij kunt met mii doen, wat gij wilt,’
« maar spaart deze mauschappen.”. Zij werden, ten
getalle van omtrent zestig, krijgsgevangen gemaakt;‘ ge
durende de beweging gelukte het de tweede oﬂicíer van

het detagbement, door de caponnière te vlugten en in
de citadel te komen.
2
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Men vond in de lunet een kanon van 6 ü,. een hou;
witser en twee Coehoorn-mortiers. Men heeft, na de
overgaaf der citadel, geweten, dat deze sterkte ouvoor-

zien was van de noodige voorwerpen voor de mijnwer
ken., en dat haar zelfs kundige mineurs ontbraken. Deze
omstandigheid kan hebben toegebragt tot‘ de werkeloos
heid, waarin de genie der vesting is gebleven , gedurende

dat de vijandelijke mineur aan het revetement der lunet
bezig was. De tegenwoordigheid van‘ het detachement,
welk de lunet bezette,

ter

zonder krachtdadige middelen

verdediging van de bres te hebben aangewend,

schijnt de Franschen de daarstellíng van een logement
in dit fort verligt ‘te hebben, omdat zij de werking
van de .batterijen der vesting onzijdig maakte.

Eenige

manschappen, door een kundig onder-officier geleid,
.waren voldoende geweest, om de kom.st van den vijand

op de bres te waarschuwen. ‘De Franschen waren dan
door het vuur der achtergelegene werken ontvangen geworden, hetgeen hen waarschijnlijk zoude verhinderd
hebben , zich voor den dag in de lunet te vestigen. ’ 9‘
Na den terugt‘ogt der gevangenen werden de troepen,

welke den storm gewaagd hadden, weldra gevolgd door
een detachement sapeurs, welke een logement in het
saillant- der lunet, onder het vuur, waarmede men niet
lang’ talmde, uit de vesting op dit punt te rigte’n’, daar
’stelden'. Een 21 logement, langs de gracht gaande, werd

ten zelfden oogenblik met de 4°_ parallel aan‚ de keel der
.lunet gemaakt; voor den dag was men in deze twee loge
menten gedekt.

In denzelfden" nacht, en gedurende de

toebereidselen van den storm der lunet, had men nog,
onder een hevig vuur der citadel, de bekrooning van
den bedekten weg, voor het bastion Toledo, tot‘ aan de
2‘‚ travers verlengd.‘
’
'
’
Het was den 14 December, na vijftien dagen geopende
loopgraaf, dat de lunet 81,.. Laurent in de magt der
belegeraars viel; zij had gedurende al dien tijd magtig

tot de verdediging bijgedragen door het tirailleur-vuur,
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hetwelk zij,‚ zonder ophouden, tegen de aannaderingen van ‘
den belegeraar onderhield , en door het. revers, hetwelk

zij op de leidingen naar het aanvals-bastion nam; zij
was hevig beschermd geworden door het kanon van bas
tion ‘Toledo, en het is voornamelijk aan de werking van
dit kanon, dat men de traagheid in den gang der wer

ken op het glacis moet toeschrijven.

Echter is het ver-

oorloofd te gelooven, dat den stouten en weinig omzig-'

tigen gang, waarmede men in den bedekten weg en op
zijn glacis was gekomen, alvorens het vuur van het bas
tion Toledo genoegzaam uitgedoofd was, tot welken gang

men in eenige opzigten gemagtigd scheen door de geringe
hevigheid van het vuur, in het begin des belegs , heeft
ook sterk tot de vertraging, welke deze werkzaamheden
hebben ondervonden, bijgedragen.
Het bezit der lunet was noodzakelijk voor de vorde
ringen van het beleg; zonder haar was het onmogelijk,
de contra-batterij voor bastion Toledo op te rigten, en

de belegerden van den bedekten weg voor het ravelijn
te verdrijven.

Zoo lang de lunet in de handen der be

legerden was , konden deze, door het regter glacis van
dat fort., de linker ﬂank der 'ä‘î en é.î parallel veront
rusten, of zelf door het saillant van den bedekten weg
van het ravelijn deboucherende, zich op den regter

ﬂank en het centrum der werken begeven. Na de
neming der lunet, was hun dezen toegang op de werk.
zaamheden geheel verboden; gedomineerd door de loge
menten, welke men er in vervaardigde, en door die det

contregarde, konden zij zich niet meer in massa in den
bedekten weg vertoonen, en er niet meer aan denken,
om uit de sterkte te komen; zij moesten zich voortaan
bepalen tot de verdediging van elken duim gronde. Bij
de in bezit neming der lunet St. Laurent begon ook
eene andere periode van het beleg.

‚(1o5)
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Gedurende dat de aanval en de verdediging der ei
tadel zich met zoo veel volharding voortzette, hadden
er aan de Schelde gebeurtenissen van minder aanbelang
plaats, van welke het echter noodzakelijk is verslag te
doen.

De forten Lillo en Lieflìenshcek vermeerderden

de inundatiën, waarvan zij reeds omringd waren, en
welke dezelve geheel ongenaakbaar maakten. Eenige
schermutselingen hadden om deze forten plaats, bij ge
legenheid van eenige uitvallen, welke de bezettingen

deden, om de huizen te vernielen, welke de werking
hunner artillerij konden hinderen.
Het Hollaudsch
eskader had zich achtereenvolgens, tot onder het kanon
van Lillo, terug getrokken, naarmate de Franschen de

forten, welke zij aan beide oevers van den stroom bezet
hadden, bewapenden. Maar ‚toen de bevelhebber van
dit eskader de zekerheid had verkregen, dat het doel
der fransche troepen was, om de gemeenschap met de
citadel door middel der rivier te onderscheppen, ver
eenigde hij eenige ‚vaartuigen, om te trachten de Fran

schen uit de punten, welke zij bezet hadden, te verdrij
'ven. Den 6 December hadden eenige kanonneerbooten,
met het fort St. lllaria een gevecht, welk zonder uit
Werking was. In den dag van den 3 vertoonden zich
een fregat, een korvet en twaalf kanonneerbooten voor

het fort Frederik-Hendrik; zij eischten den ollicier,
welke er bevel voerde, zich terug te trekken, en op
zijne weigering, openden zij op het fort een onderhou
den vuur, onder welks begunstiging de Hollanders eene
landing beproefden, met oogmerk, om eene doorsnijding.
in den dijk te maken en dit fort aldus afzonderlijk te
stellen.
werden door het geweervuur der, achter de
dijken gestelde, fransche troepen ontvangen, en genood
zaakt zich wederom in te schepen. Na deze vruchte

looze poging trok het eskader weder naar Lillv terug
Den 12 December kwam een eskader, bestaande uit
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een ’ fregat,. een korvet, een bomhardeerkorvet en ver;
scheidene kanonneerbooten „ voor de Kruisschans , welke

met eenige kanonnen en twee houwitsers bewapend waren,
ankeren.

Er ontstond eene hevige kanonnade tusschen

de schepen en de fransche artillerij, terwijl het fort
Liefkenshoek, op den linker oever zijner zijde, bom
men tegen de fransche posititiën van den regter oever
wierp. Er ontstond, door middel eener granaat, brand

op de fregat. maar werd weldra gebluscht; eene andere
granaat deed den schout-bij-nacht, LEWE VAN ADUARD ,
sneuvelen, en het eskader

trok

nogmaals naar Lillo

terug, zonder de Fransehen van de Kruisschans te
hebben kunnen verdrijven; den volgenden morgen kwa’
men zeven kanonneerbooten in den polder, welke de
inundatie van‚ Lillo maakten, om door hun vuur de
dijken , welke naar dit fort leiden , te beschermen. ‚

mmnmsimuw

TWEEDE PERIODE DES BELEGS.

Sedert den dag, waarop de aanvalswerkzaamheden tot
den voet van het glacis der lunet St. Laurent waren ge.

komen, tot die van de overmeestering dier lunet, was
het weder over het algemeen schoon geweest, niettegen-.

staande den dikken nevel, welke gedurende eenige dagen
geheerscht had; eene ligte vorst had den grond zelfs
harder en het verblijf in de loopgraven minder moeije_
lijk‘, dan in de eerste dagen van het beleg, gemaakt. Maar

de regen begon daarna ‚wederom dikwijls in overvloed te
vellen; ofschoon de aannaderingen toen reeds op een
hooger en zandigerterrein waren gekomen ‚ vervulde de
dooi de loopgraven weder met slijk, en maakte er den
doorgang uiterst moeijelijk.
. Het vuur der fransche batterijen ,. hetwelk den dag

_— ‚iﬁ-.‘M“.„,
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en den nacht, welke de inneming der lunet voorgingen,‚
uiterst hevig was geweest, verminderde aanmerkelijk den

dag van den 14; de voornaamste pogingen der belege
raars strekten zich uit, om zich terstond op eene vaste

wĳze in dit werk te vestigen. In den nacht van den
14 op den 15, de zestiende van het beleg, rigtte men
‚derhalve een logement aan het uiteinde der linker ﬂank
van de lunet op, hetwelk men verbond met dat van het
saillant, door middel van eene leiding, in regte lijn langs

het koord der linker face tot den schouderhoek trek
kende, en zich van daar zig-zag’s gewijs langs de ﬂank
rigtende. Deze zonderlinge beschikking was begunstigd
door de afwezendheid van een ﬂankement op de face
der lunet.

Men begon denzelfden nacht de opwerping der bres
batterij in de bekrooning van ‚den bedekten weg der

linker face van bastion Toledo.
De belegerden hadden eenen mortier in het bastion
N°. 7 , en eenen anderen in het bastion N°. 2 geplaatst,
beide op kleine worpsverheid tegen de werken, welke

op het glacis gemaakt werden, varende; deze mortieren
bragten eene groote uitwerking te weeg, en maakten
deze Werkzaamheden uiterst moeijelijk.
Bij dit vuur

voegde zich dat van de linker ﬂank van bastion N°. 5;
de stukken, onder de blindering dezer ﬂank geplaatst,
werden door de fransche artillerij gedemonteerd; ‘ maar
de belegerden waren in staat deze batterij, gedurende
den nacht, op nieuw te bewapenen.
Eene wacht was geplaatst in den gepalissadeerden
tambour van den bedekten weg des ravelijns, en
langs de cremaillere van den regter tak; maar in den
dag van den 15 werd dezen, door de bommen en grana
ten der belegeraars, genoodzaakt, dezelve met verlies van
eenige dooden te verlaten; zij plaatste zich toen in de
regts inspringende wapenplaats, en de belegeraars de
palissadering van den tambour in het saillant, door
middel van met kruid gevulde zakken, hebbende doen ‘

.

‚.

‚
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springen , drongen zij in den bedekten weg.
noodzaakte terugtogt der belegerden

Deze ge

veroorloofde

de

achter gelegene werken, hun vuur op de leiding, langs
de‘caponnière daargesteld, te’ rigten; de stukken der
linker ﬂank van het fort de Kiel schoten hevig in deze
rigting.
‘
".
De groote uitsprong van het ravelijn moest de opwer

ping der contra—batterij zeer moeljelij'k maken: de be
legeraars besloten derhalve zich van dit ravelijn meester
te maken, zijnde eenen geweldigen aanval op dit werk,
wegens de geringe breedte van zijne gracht , de ge
ringe diepte van het water, vooral wegens de afwezig-

heid van alle bekleeding, uitvoerbaar.
Om deze onderneming te ondersteunen , begon men met
de oprigting van twee nieuwe batterijen, de eene in de
linker inspringende wapenplaats der lunet ‘ó’t. Laurent,
van vier stukken van 16 w, waarvan twee gerigt tegen
het ravelĳn en

twee

tegen .het bastion

Toledo ,.

de

andere in de 5‘3 parallel ter’.regter zijde van de vorige’
en bewapend met vier mortieren, uit de'linker batterijen
getrokken , en uit drie steen-mortieren, om steenen in

het ravelijn te werpen.
.
Men ondervond de grootste moeijelijkheden voor de
o‘Pwerping en bewapening dezer batterijen, welke met
hevigheid door het vuur der vesting beschoten werden;
in den nacht van den 15 op den 16, de zeventiende
van. het beleg, begonnen, openden zĳ hun vuur den 17

des morgens om acht uren.
‘
.
In den nacht van’den 15 op den 16 had men ge—'
werkt, om op de linker ﬂank der contregarde eene batterij , werpende haar vuur op de courtine 1--2 en op den
beer, welke de grachten der stad van die der citadel
scheidt, op te rigten, ten einde dezen reeds, sedert den

nacht van den 10 op den 11 , instortenden beer geheel
te vernielen , en elders eene grootere waterontlasting te

bewerken; deze batterij , met drie stukken van 24 m
bewapend, opende haar vuur in den morgen van den

‚in

‚ik“.
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vuurde slechts eenige uren, en liet zich daarna‘,

tot aan het eind van het beleg, niet meer hooren.

De

opwerping dezer batterij op de contregarde, haar vuur
op de courtine‘rigtende, had mogelijk ook wel ten doel,
de’belggerden te doen denken, dat men‘eene tweede
bres en eenen overgang van de gracht aan de courtine
zoude daarstellen, ten einde, in geval ‘het bastion van
aanval sterk verschanst zoude zijn , vrij in de citadel in
te dringen; misschien was het ook werkelijk de gedachte
van den ., het beleg voerenden, generaal, aangezien men

later eene leiding voor eene nederdaling bij den heer’,
aan.het uiteinde van de‚ linker inspringende wapenplaats
van bastion Toledo, begon.

Gedurende dat men zich met de oprigting der twee
laatste batterijen, in de ö‘î en 4% parallel, bezighield,
enﬁleerden de batterijen N". 6 en u, links van den
tuin der harmon'ie, zonder ophouden de linker face
van bastion Toledo, en de courtine van het front 1-’2.
Drie stukken’ kanon werden in dit bastion gedemon"

teerd, .en de palissaden van deszelfs roduit verbrijzeld‘;
de hevigheid van het vuur verhinderde, dat men deze
laatsten weder door anderen verving.

2,. "

Om de zoo moeijelijke oprigting der bresbatterij, onder
het moordrladig vuur van de ‘citadel, en onder zulk een
afschuwelijk weder, tot stand te brengen, en om den

geweldigen aanval ’(de jive force), welke men op het
ravelijn bedoelde voor te bereiden, vervolgden de belegeraars het bombardement dag en nacht met‘ eene
nieuwe woede, en voegden er een gedurig geweervuur
De verkregene uitwerking was geweldig; een klein
kruidmagazijn in de courtine 5-1 sprong in de lucht;
de ingang van een ander bastion N°. 4 werd zoodanig
omgewoeld, dat men- er niet meer in koude komen; eene

bom viel in eene der poternen, welke tot berging der
troepen dienden; de stad verkreeg haar aandeel van
het vuur; in den dag van den 17 raapte men er 56
kogels’in op, en 51 sprongen er,‚ den dood van eenige
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inwoners veroorzakende, tevens verscheidene huizen be-ì“

schadigende; andere bommen vielen in de straten zon
der te springen.

De gemeenschap in het inwendige der

citadel werd zoo moeijelijk, dat men er eene soort van
loopgraaf of gemeenschapsgang in maakte; een groot
paveljoen, onder een vrij verhevene hoop aarde, tegen
over de keel van bastion N". 4, geplaatst, waggelde,

ofschoon van tijd tot tijd vernieuwd, met geweer- en
kanonkogels doorboord.
De belegerden gingen voort, zich hevig tegen den

voortgang der aanvalswerkzaamheden, door alle midde
len, welke nog in hunne magt waren , te verzetten; in

bastion N°. 1 maakten zij onder anderen gebruik van
een stuk van ligt kaliber, welk zij elk oogenblik van
plaats veranderden, zoodanigerwijs, dat, wanneer zij het
vuur van den belegeraar op een schietgat hadden ge

lokt, zij dat vuur door een ander schietgat beantwoord
den, en door dit middel beletteden, dat het stuk gede

monteerd werd , niettegenstaande het de werkzaamheden

zeer verontrustte. Een houwitser in den courtine-hoek
van bastion N°. 1 geplaatst, wierp gedurig granaten op
de aannaderingen; dit stuk heeft haar vuur tot op het
laatste oogenblik des belegs vervolgd , zonder gedemon
teerd te zijn geworden, en heeft veel bijgedragen, om

het verblijf in de loopgraaf achter de bresbatterij ge
vaarlijk te maken. De bommen, welke de citadel, ge
durende dit tijdvak des belegs, ‘wierp, ‘hebben, wegens
hunne nabijheid van de werkzaamheden, veel uitwerking
gehad. Verscheidene’ dier projectilen worden echter
nog te ver geworpen, eenigen vielen zelfs in den omtrek
van den molen , links van den weg naar Berchem, en.
kwetsten nieuwsgierigen, Welke op deze plaats het ijsse
lijk schouwspel van den aanval en de verdediging km4‘‘
men aanschouwen.
Het ravelijn, aan eenen geweldigen aanval blootgesteld
ziende, liet de bevelhebber der citadel de brug van

de hulppoort in den dag van den 16 afbreken, en deze

ai
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poort afsluiten,‘ om de vesting van het bedreigde‚werk

af te zonderen. De gemeenschap met het‘ ravelĳn had
derhalve maar alleen meer plaats door den bedekten
weg, ter regter zijde, en de poterne der Schelde. ‘Het
aanzienlijk aantal kogels, steeds tegen het bastion Toledo
geschoten, en waarvan verscheidene den buitenkant van

den muur getroﬂ‚en hadden, schijnt de belegerden eenige
ongerustheid , aangaande den staat van den escarpemuur,
te hebben

veroorzaakt;

de bevelhebber liet dit werk

naauwkeurig aan de buitenzijde nazien, maar men be
merkte er geene ernstige schade aan.

Gedurende dat de artillerij en de tirailleurs voortgin'gen,‚
alzoo van weerszijdeu een even onderhouden vuur te ma

ken , vorderde de genie hare werkzaamheden op het glacis ,
tusschen het raveliju en het bastion; sedert den nacht
van den 14 op den 15 was men begonnen, zig-zag’s
gewijs naar het saillant van het ravelijn te gaan; ter
linker zijde door de caponnière beschermd, vervolgde
men deze leiding door eene sape tot de 1"_ travers, en
men vereenigde deze sape, door eene loopgraaf, met de
bekrooning voor het bastion ’Toledo ,. men opende ach
terwaarts eenen gang , om gemeenschap van deze loopgraaf
met de é‘ì parallel te houden , en men vervaardigde een
logement tusschen deze gemeenschap en de inspringende

wapenplaats. Deze werkzaamheden worden hevig door
het vuur der citadel belemmerd; een kapitein der genie
werd daardoor gedood; maar het gelukte eindelijk in den
nacht van den 17 op den 18, de negentiende van het
beleg, zich stevig in den bedekten weg van het rave-3

l‚g'n te vestigen.
De aannaderingen van dit werk, aldus voorbereid,
was een verschrikkelijk vuur het voorspel van de ge
beurtenissen des nachts; verscheidene stukken der sterkte

Werden gedemondeerd.
Den 18, om 5 uren des avonds, begaven zich 2 bat
taljons werkers, van schoppen en houweelen voorzien,’
ribben, horden, schanskorven en facines dragende, en
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voorafgegaan van 5 brigaden sappeurs, van bĳlen voor‘
zien, door een duister, regenachtig weder,’ naar de
Sf parallel.
Toen het geheel duister was, begonnen de sapeurs,‚
onder de leiding van een bataillons-chef der genie, de
gracht van het ravelijn, niet ver van het ‘saillant, te
dempen.
Een kapitein, die met honderd man de wacht in het

ravelijn had, bemerkte weldra deze beweging, en gaf er
berigt van in de citadel‘; men vermeerderde deze wacht
met eene halve kompagnie ﬂankenrs. Deze troep begon
terstond een hevig geweervuur , en men demaskeerde
het schietgat door een 12 ËQ , in de regter face van bastion

Toledo geplaatst en gerigt op de linker gracht van het
ravelĳn; dit stuk schoot gedurende dien nacht 68 maal
met blikken doozen en kogels tegen de overgang der
gracht; de vuurkogels vielen gestadig om het werk, en

verlichten het zoodaníg, dat de werkers gedurig bloot
gesteld waren aan de zekere schoten der belegerden.
Om negen uur des avonds begaf zich eene ‘nieuwe’ versterking naar de loopgraaf; de generaal HAXO, vergeá

zeld van den chef van generalen staf van het leger,
begaf zich zelve op de plaats, en niettegenstaande eenen
zoo hevigen wederstand, en het groot verlies aan dooden

en gekwetsten, kwam. men over een de gracht op %
harer breedte te dempen, en op dezen dĳk eene schans
’ korven borstwering te maken. Het was vier uren des

morgens, toen men aan dit punt kwam; de nacht was
weldra verstreken, en, in plaats van goeden uitslag, werd

het onmogelijk zich in dit werk te vestigen; men stelde
derhalve de onderneming tot den volgenden dag uit.
Deze nacht van den 20 was eene der moorddadigsten
van het beleg: een groot aantal gekwetsten, waaronder
zich de genie-oﬂ'icier, die den aanval geleid had, en
de chef van den generalen staf van het leger bevonden,
werden naar Antwerpen getransporteerd.
Het’ vuur der artillerij verdubbelde met den dag van
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den 19 December; de linker face van bastion Toleda

werd hevig gericocheteerd; een stuk werd op de regter
face gedemonteerd: « Zeer gevoelig verlies,” zegt de
generaal CHASSÉ in zijn rapport, « wegens de aanmer
« kelijke verliezen, reeds in dit bastion ondergaan, en

« welke het reeds zoo nabij en steeds levendiger zijnde
« vuur van den vijand niet veroorlooft te vervangen.”
Een artillerij-kapitein werd in dit bastion gedood; een
kruidmagazijn sprong nogiin bastion N°. 5.
‚‚.
Beschikkingen werden voor eenen meer beslissenden
aanval tegen hetravel'g'n, in den volgenden nacht, de 21
van het beleg, genomen. De belegerden namen hunner
zijds ‘alle maatregelen , om eenen hevigen wederstand te
bieden; zij hadden op nieuw gedurende den dag het
kanon van 12 m, welk den vorigen nacht zulke groote
diensten bewezen had, gemaskeerd, en toen de nieuwe

aanval plaats ‚had, opende het wederom zijn vuur en
schoot zonder ophouden tegen den overgang der gracht;

de tirailleurs, op de ‚banket van het ravelijn geplaatst,
voegden er hun geweervuur bĳ , zoodat het de belege—
raars wederom onmogelijk werd, den overgang voor den
dag te voleindigen. Eene derde beproeving, om den
overgang der ‘gracht van het ravelijn te vervolgen, was
andermaal, gedurende den volgenden nacht‚, de 22, van
het beleg, zonder gevolg; debelegerden hadden steeds
in dit werk goede wacht gehouden, en de 12 w, op de
face van het bastion steeds zorgvuldig, gedurende den

dag, achter eene zware travers verborgen , bleef de gracht’
en ‚die; 'ravelijn tot het einde van het beleg verdedigen,

van welker bezitnem‚in’g men eindelijk, daar ‚dezelve niet
volstrekt noodzakelijk was, afzag. ‚

‘

Gedurende den aanval van het ravelijn , vervolgde
men de oprigting der bres- en contra-batterijen, de
eerste voor 6 en de tweede voor 5 stuk geschut van
24 w, midden in de grootste hindernissen, zoowel van

het slechte weder en den slechten stand der loopgraven ,
als van het steeds aanhoudend vuur der citadel voortko
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mende.

Om dit werk te beschermen en te verligten ;’

rigtte men achter de regter bekrooning een logement op,

voor uitgezochte tirailleurs , welke de kanonniers en
schutters der citadel zeer verontrusten; men opende
twee nieuwe communicatie-gangen, om meer regtstreeks

van de 51 parallel naar de bekrooning te komen.

'

In den nacht van den 15 op den’16, had men de

bekrooning voor de regter face van het bastion vervolgd,
om er eene contra—batterij op te rigten.

De in bezitne—,

ming van het ravelijn in den nacht van den 18 en 19
niet gelukt zijnde, dekte men de contra-batterij, door
eene omtrekking, in de‚ gedaante van een epaulement,

aan welk men eene groote breedte gaf, ten einde de
ruimte te hebben, om er eenige steenmortieren in de
batterij te stellen, bestemd, om steenen in het bastion.
of wel in het ravelij'n te werpen.

Reeds vóór de bres-batterij was men, voor ‘de linker
face vanî-het bastion"met de nederdaling in de gracht
begonnen, welke men tegen de travers met een epaule-‘
ment voorzien had; maar deze travers, zich te digt bij
het saillant bevindende, gebeurde het, dat het de bres
batterij aan plaats zoude ontbreken hebben; men moest
derhalve den ingang van de afdaling meer regt verschui

ven, om langs eenen omgang achter de travers te ko
men. Deze omstandigheid was oorzaak, dat het regter
epaulement der batterij op de eerste uitholling der ne-‚
derdaling moest ‚gesteld worden, hetgeen groote aard-“
bewegingen veroorzaakte , en verhinderde dit epanlement'
de noodigerdikte te geven, om tegen de uitwerking der

kogels bestand te zijn; zeer jammerlijk toeval voor den
belegeraar, gelijk wij zulks nader zullen zien. De neder.

daling in de gracht werd geblindeerd, en verlengde zich
onderaardsch tot aan de contre-escarpe‚ Gedurende dit
werk vielen 2 bommen in de afdaling en doodden eenige
manschappen; eene andere rolde tot onder het onder

aardsohe gedeelte, alwaar zij sprong zonder schade te
veroorzaken.
’ ‘
‚u
"‚

(115)

Het zij, dat men, gelijk gezegd is, inderdaad in de
courtine, door middel der batterĳ, op de linker face‚ der
contregarde opgerigt, bres wilde maken, hetzij dat men

het slechts den belegerden wilde doen vreezen , ondernam men eene leiding in de inspringende Wapenplaats ,
om den heer te gaan vereenigen, ten einde des ge- .
vorderd den overgang van de gracht aan die zijde te
bewerkstelligen. Deze aannaderingen, hevig beschoten ,

‘werden lang met hardnekkígheid vervolgd, maar eindelijk
verlaten: in den nacht van den 17 op den 18 onderno
men, werden dezelve in den volgenden nacht door het
gedurige vuur, hetwelk de belegerden tegen hun aan
rigtten afgebroken; zij werden echter hernomen in den

nacht van den 19 op den 20, en de gedeelten, door het í
kanon vernietigd, werden hersteld en vervolgd, doch.
slechts tot de contre-escarpe.
De vordering van de afdaling der gracht bij het bas
tion van aanval, de naderingen tot den beer, en de
onzekerheid, waarin de belegerde zich, aangaande de

bewapening der bres-.batterijen, bevond, schenen hem
eenige vrees te ‚hebben gegeven, dat de belegeraar het
oogmerk mogt hebben, hier, eveneens als bĳ de lunet,

de mijn, bij voorkeur boven het kanon, om bres te
maken, mogt gebruiken; zeker ‚is het, dat bij den muur

gedurende vier nachten door een onder-oﬂicier liet nazien
‚en bewaken, welke’ dezelve gedurig rondging‚

Na verscheidene dagen van groote vermoeg'enis, werd
de bewapening der bres-batterĳ eindelijk, in den nacht
van den 19 op den 20, de 21 van het beleg, geëindigd;
maar daar het onvoorzigtig ware geweest, deze batterij

te laten vuren vóór dat de contra-batterij, welke haar
moest.. beschermen, ook in staat ware geweest het bare

te openen, bleven de sehietgaten gemaskeerd. De con
tra-batterij werd eerst in den nacht van den 20 op den
21 bewapend. Het transport der artillerij in deze bat
terijen , had ongedekt over den straatweg plaats, echter
gedurende duistere en regenachtige nachten; ter hoogte

8
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.van de 5"_ parallel kwamen de stukken in de loopgraaf,
en van daar in de batterijen.
De ‚dag van den 21 stelde zich in door een bombar
dement, en door eene kanonnade van eenen verdub
belden sterkte graad; alle batterijen, welke niet genreskeerd waren, waren in werking, en preludeerden door
hun vuur aan den eind aanval, welke die, welke in de

contre-escarpe waren geplaatst, weldra zouden openen.
Om half twaalf uren des morgens , wierpen de 6 steen
mortieren, in de contra-batterij geplaatst, steenen in het

bastion Toledo, en kort daarna waren alle mortieren op
dit zelfde bastion gerigt. Men begon uit de batterij
Montebello, tegen den bekleedingsmnur te varen.

Om

half één uren, werden vijf scbietgaten der contre-bat
terij gedemaskeerd, en vuurden tot drie uren met hevig
heid tegen de regter ﬂank van bastion N°. 1; van dit

oogenblik tot des avonds konde deze batterij haar vuur
slechts met 5 stukken vervolgen. Weinig na de opening
der contra-batterij, demaskeerde de bres-batterij insgelijks

4 schietgaten, en begon den muur te beschieten. Vijf
stukken van zwaar kaliber waren op de regter ﬂank van
bastion N°. 1 in batterij; 5 dier stukken Waren in de
lage ﬂank onder blinderingen; één derzelve werd tegen
den avond gedemonteerd. Een gelijk aantal stukken van
de linkerﬂank van bastion N". 5 voegde bun vuur aan
dat van bastion N°‚ 1. Het schietgevaarte was ijsselijk en

van weerszijden uiterst hevig. Een kogel doortrok de
borstwering der bres-batterij , welke wij hebben gezegd
op de plaats van de 1e. uitholling der afdaling in de
gracht te zĳn opgeworpen; deze kogel ontmoette eene
groep oﬂieieren, onvoorzigtiglĳk op deze plaats verza
meld; twee van dezelve,‘ een bataljons-chef en een
kapitein, werden, benevens een kanonnier, gedood; een
ander hoofd-officier’ werd gewond en twee ollieieren

omver geworpen.
Den vorigen dag was een ander kapitein der artillerij
in de batterij N°. 7 gesneuveld. Het was het eerste
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verlies,‚ hetwelk het "corps artillerij-oﬂicieren, sedert- he":
begin van het beleg, leed.
’
’
Een groot aantal kogels der belegeraars gingen‘ over
de borstwering van de ﬂank, en vielen op eenige huizen
der stad langs de esplanade in de scbootsrigting. Een’ige
kogels gingen door den vrij dikken muur van 1het reeds
afgebrande arsenaal. De omloop in het wijk, de citadel
‚begrenzende, werd van wege de stedelijke regering ver

boden.
’ Tegen den avond verminderde het vuur der batterijen
‘op de contre-esearpe, maar het bombardement duurde
steeds met dezelfde kracht voort.
Reeds bij het begin van het beleg ’, had de belgische
minister van oorlog op ‚het gebruik aangedrongen van.
een mortier, van bovenmatige afmetingen, bommen ter
zwaarte van omtrent 1,000 pond ‘werpende. ‚ Deze
mortier, ‘van de uitvinding van den kolonel rarxnaa‚s‚,
uitvinder van verscheidene verbeteringen in de artillerĳ,

weegt 15,000 @ zonder zijnen stoel; hij is voorzien van
vier ooren en van een percussie toestel, welke men
echter eene borstwering en door middel van een lang

koord bedient. Onlangs in Luik gegoten, waren de
eerste proeven, welke men er mede deed, niet gunstig,
de bommen reeds
het verlaten van het stuk ‚in stuk
ken springende. Het schijnt echter, dat dezen uitslag
alleen aan de wijze, welke voor de lading gevolgd werd,

moet toegeschreven werden; want andere proeven, ge
durende de laatste dagen , in de heide bij Bresscha‚et,
genomen, gelukten veel beter; de lading van den mortier

was van 15 w, en die der bommen van omtrent 50 m
kruid.
In den dag van den 20 plaatste men dit vervaarlijk
stuk in den bedekten weg, tusschen de‚ Mechelscbe
poort, en het fort Montelìello, op eenen afstand van
omtrent 5,000 voeten in regte lĳn van het middelpunt
der citadel; de fransche artillerij na het in batterij te
hebben gesteld, liet er de bediening van over aan de
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belgische artillerij. In den nacht van den 21 op den
22 , kwam de eerste bom nevens het groote kruidmaga‘

zijn te vallen; de ontbarsting was geweldig, maar bragt
geene schade te weeg; in den dag van den 22 vielen
nog eenige dier bommen in de citadel, maar op plaat
een, waar geene schade ‘meer te veroorzaken was.
Om acht uren des morgens , van den 22, begonnen de

bres- en contra-batterijen, welke, wegens de donkerheid
van den nacht, hun vuur gestaakt hadden, wederom te

vuren. De contra-batterij vocht den ganschen dag tegen
de batterij der ﬂanken van bastion

°. 1, echter zonder

beslissenden uitslag van beider zijde.

De bres-batterĳ

bragt'eene'betere uitwerking te weeg; het ‚metselwerk,
minder hard, dan men zich had voorgesteld, werd weldra
doorboord, de steenen zich tot stof oplossende; tegen
6 uren des avonds viel de muur, over eene lengte van
90 voeten, in de grachten; de nederstorting van een

klein gedeelte aarde volgde, maar de contraforten, welke

uit het koord van den muur uitstaken, staande gebleven
zijnde , hielden het grootste gedeelte der aanvulling op.
Het schutgevaarte, het bombardement en het geweer

vuur hadden van weerszijden den ganschen dag‘ geduurd; bij het verschrikkelijk geraas, veroorzaakt door
de hevige en herhaalde ont‘plollingen der batterijen tegen

de contre-escarpe, en door’ den’worp der bommen,

voegde’ zich nog, gedurende dien laatsten dag des
belegs, dat der kanonneerbooten, welke het vuur be-ì
antwoordden eener batterij, welke de Franschen aan

gene zijde van het melk/mis hadden opgeworpen, en uit
dat van de batterij van Burght, welke op‘ twee dier
kanonneerbooten , die zich vooruit hadden begeven ,
vuurden.‘ Om 10 uren des ‘avonds werd het laatste gebouw der citadel, de kapel, welke nog stond, niettegen
staande zij zwaar beschadigd was, volkomen vernield.
Gedurende de oprigting der bresbatterijen had de
generaal naxo eenigetoebereidselen voor den overgang
der ‚gracht laten maken: bĳ elken vloed het water der
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gracht, door zijnen’ aﬂoop door den gebroken‘ beer,‚
eenen stroom makende, ontwierp men dezen ‚overgang,
in de gedaante van eene ‚brug op tonnen te maken, in’
den aard van die, welke men in den veldoorlogì 59mwijlen over de beken en kleine rivieren, daarsìelt‘ì ‘met
dit onderscheid, dat de ‘tonnen, in plaats van dig.t g"-e-‘
maakt te zijn, om boven te kunnen drijven, van hun
nen bodem werden ontdaan, om eenen vrijen doortogt
aan het water te laten , nadat zij door den last der fas
eines en schanskorven zouden gezonken zijn; zij zouden
aldus eene soort van brngzuilen, met open gang, ge“
maakt hebben; iedere tusschenruimte uit drie tonnen,’

aan de einden door drie balken vereenigd, bestaande
Men had reeds meer dier tusschen gedeelten vervaar’
digd.
‘

Het vuur was wederom, even als naar gewoonte, bij
het aanbreken van den dag begonnen, toen den 25'
December, des morgens om acht uren, twee hollaiíd
sche oﬂieieren zich als onderhandelaars aan de fransche

voorposten, aan de zijde. der stad aanmelden;
wei.den
aan den
terstond
maerschalk
naar hetGÉRARD,
hoofdkwartier
van wege
geleid,
denalwaar
generaal
CHAsSÉ , den hier, onder N". 7 gevoegden, brief over‘
handigden.
' “
Na de ontvangstvan dezen brief., zond de maarsehal‚k

eenen zijner adjudanten naar de citadel, om’ de generaal
oHAssÉ de ontvangst zijner Parlementairs’ bekend ‘te
maken. ‚Het vuur duurde echter steeds voort,‘ ofschoon
met weinig hevigheid. In den ochtend werd een’Fránscll
artillerij-of-Ïieier d‚en regter arm door eenen kogel in de

bresbatterij afgeschoten.‚ Om‘ tien uren werd-en de ‚be
velen gegeven, om Wederzijds de vijandelĳkheden‘ t.e sta’
ken.

Ter naauwernood was dit bevel in de beide legers‘
bekend, of de zelfde soldaten, welke zich dag en nacht
zoo hevig, gedurende drie weken, hadden‘ bevochten,
liepen naar elkander toe , om zich‘ te verbroederen. ’" De
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Franschen klommen op de loopgraaf
roepende: « Het is gedaan, het is
meer.” Deze,laatsten, welke hunne
hadden verlaten, ten. einde op de
eene’ zuiverder lucht in

te

de Hollanders toe
gedaan, vnurt niet
besmette kasematten
omgeworpene wallen

ademen ,

beantwoordden

door vriendschappelijke gebaren. De oﬂìcieren der beide
natiën wenschten zich wederkeerig geluk. De fransche
soldaten, aan de stadszijde op wacht, kwamen de Hol

landers ververschingen aanbieden; de soldaten vermeng
den zich en dronken weldra met elkander.

Er ontstond ‘

toen weldra eene rondborstige hartelijkheid, zoodanig
als er slechts kan bestaan tusschen militairen, welke,

met de bewustheid hunnen pligt moedig te hebben vol
bragt , dagelijks getuigen zijn geweest , dat hunnen
vĳand, hun ten dezen opzigte niets heeft nagegeven.

De maarschalk GÉRARD had den onder’chef van den
staf van het leger belast, omtrent de kapitulatie met
den generaal, CHASSÉ te onderhandelen; deze officier

begaf zich naar de citadel, alwaar de voorwaarden,
wegens de overgave der sterkte, den ganschen dag wer
den behandeld.

De bevelhebber drong op den terugkeer der bezetting
naar Holland aan. De kolonel der marine, KOOPMAN,
bevelhebber van het klein eskader, voor Antwerpen
gelegen, ofschoon de kapitulatie als lid van den raad
van defensie goedkeurende , weigerde er dit eskader
onder te‘ begrijpen, zich houdende aan de bijzondere
instructiën, welke hij van zijn gouvernement, betrek

kelijk dit gedeelte der zeemagt, waarover hij chef was,
ontvangen had.

Tegen den avond was men het omtrent

de voorwaarden eens , en de kapitulatie werd geteekend.
(Zie Bĳlage, N°. 8.)
Bij het naderen van den nacht,’ liet de kolonel KOOP
MAN het grootste gedeelte der zeelieden, aan boord der
zes beste kanonneerbooten, op de stoomboot en op een

ligter overgaan, en gaf bevelen , dat men de overigen in
den grond zoude ‘laten zinken of verbranden. Hij
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ondernam daarna met dat smaldeel, tusschen de fran
sche batterijen aan de

Schelde , zich eenen weg ‚te

openen, en zich op de rede van Lillo terug te trekken.‘
De verlengde woordenwisseling, omtrent de kapitulatie,

had hem bijna den tijd van de eb voorbij doen gaan;
de stroom, welke de schepen bij gebrek van den wind,
die tegen was , moest geleiden, had reeds veel van zijne
snelheid verloren; gekomen ter hoogte van de ‚stads

kaaijen, werd de ﬂotille door een hevig geweervuur ontvangen, waarbij zich het vuur van‘ahet Noorden/.erft
voegde. De kanonneerbooten en de stoomboot werden
zwaar beschadigd en genoodzaakt terug te koeren‘; de
hoop, om deze vaartuigen te redden, verdwenen zĳnde ,’

aarzelde de kapitein KOOPMAN geen oogenblik derzelver
vernieling te gelasten. Men stak ze in den brand, en
allen brandden tot het water toe af; de helderheid van

dezen brand, midden in eenen ‘luisteren nacht, ver
iéspreidde zich in de verte en leverde de inwoners van

Antwerpen op nieuw ‚een ontzagwekkend ‘schouwspel;
het was het laatstste bedrijf van dit lang en bloedig
tooneelspel voor deze stad.
‘
De matrozen hadden hunne bodems verlaten,

en den

oever, midden onder eebe hagelbui van kogels , van de
stads kaaijen geschoten, bereikt. Eene der kanonneer
booten, had haren weg, midden door de kanonkogels

der batterijen en het geweervuur der’ verschillende pos.
ten, aan weerszijden van de Sehelde-oevers,‚„langzaam
vervolgd. Van de kaaìjen van Antwerpen koude men ,
haren gang volgen, door het vuur, hetwelk men in de
duisternis tegen haar ‚zag rigten, naarmate zij voorbij‘

de batterijen en de troepen, aan de oevers van den
stroom gestationneerd, trok.
Ter hoogte van het fort Maria verliet haar de eb‘,
geheel onder het kanon van dit fort, en onder dat van
St. Philip ,- zij strandde tegen den linker oever, waar
haar equipage zich aan den Franschen ollicier, op het
fort bevel voerende, overgal‚.

“\‚_—. W

( 120 )’
Den volgenden morgen van de kapitulatie, den 24 om
zes uren des morgens , nam een Fransch battaillon bezit

van het‘ ravelijn , en van de poort, van het front de]:
stad. Om elf uren vertrok een Hollandsch officier,
vergezeld van een Fransch oliicier en van den secretaris
der fransche legatie te Brussel, naar ’‚s Graven/lage,
ten einde het hollandsche gouvernement de geslotene
kapitulatie over te brengen, en van hetzelve de bevelen
te vernemen, ten aanzien van de gevraagde overgaaf der

forten Lillo en Iiefkenshoeb. ‘
î‚
Des namiddags om vier uren, streek de bezetting de
wapens voor het fransche leger.

kunnen niet beter

doen ‚dan het verhaal , hetwelk de Emancipa‚tion, half
oﬂicieel Brusselsch dagblad , volgens een ooggetuige van
deze plegtigheid, heeft gegeven, af te’schrijven.
De‘ maarschalk , vergezeld van ‚den Hertog van Urk
ans en van Nemou-rs, gevolgd van zijnen staf, ‚begaf
zich door de esplanade-poort naar de citadel, ten einde

een bezoek bij den generaal CHASSÉ af te leggen. ‘Niets
kan een. denkbeeld’ geven‘ van de puinen, door welke
men zich eenen doortogt heeft moeten banen", om tot
de kasemat (*), in welker achtergedeelte ‘zich de generaal
bevond,. te geraken.

« Het Wà! een aandoenlijk gèzigt,

« dat deze generaal, midden onder al deze tooneelen
« van verwoesting, vreesde nog niet genoeg‘voor de eer
« te hebben gedaan.

,

‘

‘

‘

’ ’

’

« De maarschalk heeft getracht, al het bittere van
« zijnen toestand te verzachten’, en afscheid van’ hem

(t) Het was eene der naanwe kasematten onder de ﬂank der bas
tions, waarvan wij in de beschrijving der citadel hebben gesproken_
De generaal gebruikte die , welke zich onder de linker ﬂank van bas

tion N°. 5 bevindt. Men‚ ‚geraakte er door eenen 'naa’uwen ‘ geblindeer
den ingang in den wal , en onder eene donkere ‚galerij. Een klein raam
op het terreplein van de lage ﬂank uitzigt gevende, de eenigste opening,
waardoor het licht in dat duister verblijf koude komen , was nog ge
durende het beleg geblindeerd , zoodanigerwijs ,

dat bij vollen dag, de

kamer van den generaal steeds door’waschkaarsen verlicht was.
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« nemende , heeft’ hij in eene zeer treﬂ'ende aanspraak,
« en in het bijzijn van een aantal hollandsche officieren
« gedaan , hen verklaard, dat hunne schoone ‘verdedi
« ging, hun voor altijd de achting der F-ranschen had
« verworven , en dat er geen officier van zijn leger was ,

« die niet trotsch zoude wezen hen voor hunne’wapen
«broeders te hebben. Ik vere'er overal den moed,
(i heeft de maarschalk gezegd, en deze puinen, mĳne
R‘ heeren.’ zĳn de schoorzste bewĳze’z .van den uwen.
«De maal'schalk heeft daarna de citadel bezigtigd , en

« in de nabijheid gekomen van de‘escai.pe van bastion
« Toledo, half in grachtgevallen zijnde: Het was
(\ tĳd, zeide’ hĳ , de generaal c’I'íJsSÉ, heeft zich als
«man van eer gedragen,
kan het geenen, dag
« langer houden. ’ ’
‘
« De maarschalk heeft zich daarna naar het glacis van
K de lunet de Kiel begeven. Daar stond een- detache
ment‚ artillerij en genie en de divisie FABBE in slagorde
î‚_‘î î- ‚î

geschaard; weldra heeft men de bezetting, omtrent
4,000 man sterk, met divisiën in geslotene kolonne,
uit de citadel zien trekken; deze soldaten waren over

het algemeen zeer schoon; het voorkomen een weinig
vermoeid,’ gelijk menschen, welke veel geleden hebben,
maar van eene zeer schoone militaire houding. Na ge

deﬁleerd te‘ hebben , heeft de bezetting de wapens op
het glacis, neergelegd; deze plegtigheid heeft iets tref-‘

fends gehad , en men kan niet begrijpen hoe veel
edélmoedigheid de Franschen hierbij getoond hebben ,

R

traehtende te verzachten, alles, wat zij voor de over
iìvonnenen smartelijks had; de luitenant der eerste
‘lio'mpagnie, aan het bevel van zijnen generaal gehoor
zamende, heeft zijnen degen met woede verre van zich

2

geworpen: herneem hem, mĳnheer! zeide hem de

à

« adjndant van den maarschalk, belast deze bewerking
« te presideeren, het ‚is slechts een .vertrouwd goed,
« dat
‚van u eischen, en het kan niet beter, dan

« in‚ uwe handen gesteld zĳn.
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« Hetgeen men niet genoeg kan herhalen, is, dat de
«citadel in eenen staat van verwoesting is, waarvan

«misschien nog geene belegerde plaats een voorbeeld
«gegeven heeft, en hetwelk men zoowel ter eere der
« belegerden, als van de belegeraars moest beken
« nen U)”
’
De bezetting keerde in de citadel, alwaar z.g’ op aan
vraag van den generaal CHASSÉ, zelve zoude blijven, tot
dat het antwoord van het gouvernement van ’s Gm’

eenhage bekend zonde zijn.
ĲDenIelfden dag had de overgave van de forten van
het Vlaamsclze‘Hoq/d, aan de fransche troepen, plaats.

De zeelieden , welke niet in de kapitnlatie waren begre
pen geworden, en derhalve krijgsgevangen op discretie
waren , werden op Berchem gerigt, alwaar insgelijks de
equipage der, bij het fort St. Maria aangehoudene, ka
nonneerboot aangekomen was. Deze eqnipage, met. de“
oﬂicier, welke het. bevel over dezelve voerde, hadden, in
het doorgaan der stad Antwerpen, eenige beleedigingen

van het gemeen ondergaan,

De fransche geleide had

veel moeite, deze gevangenen te beschermen; maar aan.

de Mechelsche poort gekomen, liet de belgische oﬂieier,

welke over deze post het bevel voerde, de wacht onder
de wapens komen en verstrooide het volk.
Zoodanig was, na vier en twintig dagen geopend‘;
loopgraaf, het eind van dit gedenkwaardig beleg. De
bres was wel is waar, nog niet bruikbaar, maar zĳ
zonde het in den loop van den dag geworden zĳn 5’ van
men af was de citadel in groot gevaar, door geweld

(viue forse) genomen te worden, want het reduit in het
bastion, wel verre van dit te kommanderen , maar in’

tegendeel, van boven de borstwering geplongeerd war

(*)

Dit verhaal is in zeker opzigt,

door het rapport van den

maarschalk GE‚RARD, aan den minister van oorlog, aangaande de in

bezit neming.der citadel, door de fransche troepen, bevestigd.
rapport is in de bijlagen , onder N°. 9 , gevoegd.
f

Dit
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dende, kon het geen middel van verdediging opleveren,
en dit geringe beletsel, had, bovendien, voorzeker niet
den ijver van het fransche leger tegengehouden; het
inwendige der citadel, volkomen het onderste boven ge’
keerd , toonde nergens een steunpunt voor eenen nieu-.
wen tegenstand, noch voor de vestiging van een goed

inwendig retranchement.

Het is waar, dat de ﬂank,

welke den voergang der gracht verdedigde, nog met 6
stukken van zwaar kaliber bewapend was, maar tegen
over de contra-batterij , was hĳ blootgesteld, om geheel
of gedeeltelijk ontwapend te worden ,. zonder dat het
mogelijk ware geweest, dit, zoo sterk‘ door de bommen

beschoten wordend, bastion, spoedig genoeg weder te
bewapenen, ‚om. de contraebatterij niet eene groote
overmagt te laten nemen, waarvan
niet zouden na
gelaten hebben gebruik te maken, om de kruinen der
bekleedingen in de borstweringen van ‘deze ﬂank te ver’

nielen.
.
‘
Van eene andere zijde, zoo lang de ﬂank bewapend
bleef, was de overgang der gracht volgens de regels,
dat is te zeggen, de daarstelling van eene brug‚, om tot

de bres te komen, uiterst gevaarlijk; deze overgang was
nog niet begonnen, de muur der contra-escarpe was

alleen doortrokken. Alles hing dus van ‚het‘ gevecht van
beide artillerijën , tusschen de contra-batterij en de
batterij van de ﬂank, af; en zoo lang in dat gevecht
de gelijkheid zich van weerszijden staande hield, kende
eene en andere partij er voordeel bij vinden, zich te
verstaan, om een langer en bloediger bloedvergieten
voor te komen.

De langdurigheid van verdediging schijnt zoo lang ver’
lengd te zĳn geworden, als men van eene sterkte, gelijk
de citadel, aangevallen door de magtige middelen , welke
het fransche leger heeft ten toon gespreid, had kunnen
verwachten. Het inwendige der citadel bood geene hulp
middelen meer aan, de staat, waarin de bezetting ten

gevolge van de verwoesting der lokalen was gebragt,
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verwekte het medelijden; het water reeds sedert lang zeer
slecht, begon,’ als een gevolg van de verwoesting der
putten te ontbreken; de vivers ontbraken, wel is waar’

nog niet, maar de uitdeelingen werden schaars, wegens
de verliezen , welke men had ondergaan., 'door .de ver
brandin g van het 0groote
ma g az"n
‘
1] a. de blinderin
‚
g ,, onder
welke 54 zwaargewonde en geamputeerde manschappen.
lagen , baarde hevige ongerustheid: eene der gevaarlijke
bommen van het monster-mortier, zoude’haai" ontwijfel-‘

haar vernield‘,

en de ongelukkigen onder de 'pninen.

bedolven ‘hebben;

en wanneer eene dier bommemop

het kruidmagazijn, hetwelk nog ‘75,000 mbewaakte, ge?
vallen ware, zoude de ontbarsting, welke hierop gevolgd

had , de allerijsselĳkste verstrooijing te -weeg- gebragt
hebben.
‘ " ‘ ‘
’ 1"
Het zijn zeker deze overwegingen, welke den maar-‚’
schalk GÉRARD noodigden , den bevelhebber der citadel
te verklaren, dat h'g‚ de verdediging beschouwde,’ zoo

ver gestrekt te zijn, als de strengste wetten der militaire
eer zulks konden vorderen.

«

‚

De spoedige vernieling der‘ bomvrij geoordeelde loka
1211,

is eene zeer verdrietige omstandigheid voor de

bezetting geweest, en heeft zeker invloed uitgeoefend op,
de te nemene verdedigingsmiddelen; want de soldaten,

welke gewoonlijk eene dienst van vier en twintig uren
deden, hadden noch hunne rust , in de naauwe lokalen,

waarin zij huisvesten, verzekerd, noch hun hehoorläk
voedsel,
gebreke van beschuttingen, om het ‚te be—‚
reiden. Eene andere rampspoedige omstandigheid, is de

geringe weerstand geweest, Welke verscheidene blinderin’
gen, aan de werking’der bommen hebben geboden.
Over het algemeen schĳnen deze blinderingen van hout
van eene zeer slcchtc‚‚hycdnnigllei.d, en van weinig
sterkte te zijn vervaardigd, zoodanig zelfs, dat men er

verscheidene door middel van tusschenbalkeu , gedw
rende het beleg, heeft moeten versterken.
De

ontberingen,

de vermoeijenissen en de gevaren
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van het belegerings leger, waren weinig minder geweest
in dit verlengd verblijf,

in het midden der slijk ‚van

de loopgraven, van den regen, de koude en het vuur
der citadel; 42,000 ‘voeten loopgraven ‘waren geopend
geworden;- de artillerij had 64,000 schoten ,- waarvan.

bijna‘2o, ooo bommen, gelost.‚

hiettegenstaande het on

gewoon groot aantal projectiles, door de belegeraars op
de citadel, en door deze op de aanvalswerken gewor-‘

pen , kan het verlies aan manschappen , van weerszijden, ’
als van weinig gewigt beschouwd worden, wanneer men

het vergelijkt, bij die gevechten in het open veld,
‚alwaar een gevecht van weinigmren dikwerf een zoo

groot verlies aan manschappen te weeg bragt. Inder
daad,‚ de maarschalk’ GÉRARD zegt, in eene dagorde,
aan het ’fransche leger gerigt, dater gedurende het be

leg slechts 103 dooden en 687gekwetsten zijn geweest,
en de bevelhebber der citadel kondigt in zijn rapport
90 dooden en 549 gekwetsten aan. ‘
Het beleg der citadel vauAntwerpen, opmerkens
waardig door het onmetelijke aantal bolle projectiles‚„iu
de sterkte geworpen, schijnt op nieuw’ de noodzakelijk
heid aan teloonen, de beschikkingen der vestíngen te
wijzigen, door hen zekere hergplaatsen voor de bezet
ting, de magazijnen en de stukken.in batterij te ver
schaffen; vooral wanneer men het gebruik van het
monster-mortier aanneemt, waarvan de, proef, geduren

de den laatsten dag van den aanval genomen, rede geeft
te denken, ‚dat men er een nuttig gebruik van zal
kunnen maken.

‘

Het zal niet zonder belang wezen’, hier eene daadzaak
aan te halen, voorzeker eeníg in de jaarboeken der
artillerij.

‘ ‚

‚

‚

Een kapitein der fransche arlillerij ‚zag de rïgting van
een 24% zijner batterij; hij hoorde het stuk geluid maken,
zonder dat het zich ‚beweegde, even als of het van
eenen kogel was geraakt, terwijl de kanonnier schert
send zeiden: « Ziedaar een’, die voorbij gaat.” ‚Men
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zag het stuk na; het droeg uitwendig geen teelten van

den kogel; echter liet de kapitein het uit het schietgat ‘
terug trekken, bezag het op nieuw,’ en ontdekte in de

ziel eene geringe blitsing: men bemerkte toen, dat een
kogel, uit de citadel gekomen, inderdaad, met eene
zeldzame juistheid door de‘ monding van het stuk was
gegaan en er op de lading was geborsten; het gelukte
een der stukken uit te krijgen, maar de anderen zich

in de gedaanten van wiggen tusschen de lading en het
stuk hebbende vastgezet, werd het onmogelijk dezelve er
uit’ te halen, en men. was genoodzaakt, het stuk naar
het arsenaal te zenden, het ‚niet durvende af te steken,

uit vrees hetzelve geheel buiten gebruik te stellen.
De hollandsche oﬂicier, ‘naar is Graverzhag'e gezonden, en welke alleen in Holland had kunnen komen ,
was den 26 des avonds, terug gekomen met de weige
ring van het Hollandseh gouvernement, om de'forten
Lillo en Líefl.enshoek te’ ontruimen. Maatregelen wer.
den toen genomen, om de kapitulatie ten uitvoer te
brengen; de maarschalk bood echter de generaal cHAssÊ
nog aan met zijne bezetting in Holland terug te keeren,

op voorwaarde, niet meer tegen Frankrijk noch deszelfs
geallieerden, en voornamelijk België., te dienen’, zoo lang
de geschillen , aangaande de Hollandseh-Belgischè kwestie ,

niet ve’reﬂ'end zouden zijn.

De generaal weigerde dit

aanbod voor hem en zijne troepen (zie de Briefwisseling

onder N°. 10 en 11).
trek der bezetting naar
en 51 December.
‚ De zwaar gewonde
rende den nacht in

Dien ten gevolge werd het ver
Frankrĳk bepaald, op den‘ 50
Hollanders, waren reeds gedu
het hospitaal van Antwerpen

overgebragt; de overige gekwetsten en de vervoerbare
zieken,’ vergezeld van alle personen der bezetting,

die wegens hunne ambtsverrigtingen, niet onder de
strijders gerekend konden worden , zoo als de admini
strateurs der korpsen, de magazijnmeester’s, de officie
ren van gezondheid, en anderen, werden den 27 des

(‘27)
avonds aan het Vlaamache Hoofd op ligters, de‘ fran-

sche vlag voerende, ingescheept, en naar Lillo over

gebragt, alwaar hollandsche stoombo.oten hen ontvingen
om ze naar Bergen-op-Zoom te brengen. Deze ligters ,
in de duisternis van den nacht langs het Noorderfort varende, moesten een ligt geweervuur van eenige

posten, welke waarschijnlijk niet bij tĳds waren gewaarschuwd geworden, doorstaan.

De brigade van den generaal HARLET, van de divisie
SEBASTIANI, werd belast de overgeblevene hollandsche
krijgsgevangenen, ten getalle van omtrent 4,000 man,

waaronder 182 oiﬁcieren en 500 zeelieden naar Frank
rĳk te geleiden. De generaal CHASSÉ , er ten sterkste
op aangedrongen hebbende, dat de‘kolonel Kooiman,
en de overige oﬂicieren der marine, van de kapitulatie
uitgesloten, op denzelfden voet als de oﬁicieren der
overige wapenen zouden behandeld worden, voldeed de
maarschalk aan zijn verlangen, en liet deze oflicieren
hunne degens terug geven.

Den 50 trok eene eerste kolonnc van 2,500 gevange
nen de Schelde over, en zette zich op marsch naar
Frankrĳk. Den volgenden dag, om 6 uren des morgens,

trok eene ‘tweede en laatste kolonne uit de citadel, om
zich insgelijks op den linker oever te begeven, alwaar
zich het fransche regiment,

welke

hen

uit geleide

diende, bevond. De generaal CHASSÉ, welke den wensch
geuit had, zich niet van de troepen, met welke hij.de
ontberingen en de gevaren van het beleg gedeeld had ,
te scheiden, volgde deze kolonne, omringd van de
voornaamste oílicieren van de bezetting en

van den

kolonel KOOPMAN der marine. Op het oogenblik, dat
hij uit de citadel, doorde poterne van de Schelde,
door twee zijner oﬂiciers ondersteund , trok (*), bevond
(*) De generaal CHASSÉ , sedert lang aan eene zware break, welke
zijn verblijf en zijne vermoeijeníuen nog verergerd had, lijdende,
kon ter naauwernood gaan ,\en vertoonde zich zelden aan zijn solda
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zich een detachement van 700 fransche soldaten, ter
verrigting van eene werkbeurt, op zijnen weg.

OP het

zien van den eerwaardigen krijgsman, ontdekten zich
al deze militairen, eerbiedig door eene onvoorbereide
beweging. De stoet trok de Schelde over op een schip,
welk hen tegen over het‘dorp Burght ‚wachtte.

De

‚tegenovergestelde oever was met ’ eene menigte nieuws
gierigen bedekt, welke er‚zich uit Antwerpen en om

liggende dorpen naar ‚toe hadden begeven, om zich op
den overtogt van den generaal te bevinden: op het
oogenblik, dat bij den voet aan land zette, ontdekte
zich de menigte, en volgde hem naar het huis van den‘
burgemeester’van Burght, waar verscheidene personen

tot hem toegelaten werden. Weinig tijd daarna, kwa
men drie rijtuigen voor, de generaal plaatste zich in
een

derzelve, ’ met

een

oﬂicier van

een fransche bataljonschef.
van S!. Nicolaas, begeleid

zijnen

staf en

Het rijtuig nam de rigting
door een piquet kavalerij ,

waarvan zich de ollicier ter hoogte van het portier

bevond.
.
De krijgsgevangene bezetting werd aldus naar Sh Omer
en omliggende streken, door Gend, Kortrĳk en Yperen,
geleid. Overal werden zij met welwillendheid onthaald,
in verschillende plaatsen bevlijtigden zich de inwoners,
de hulp, welke de soldaten konden noodig hebben , te

verleenen.

Gedurende dien ganschen overtogt, onder

vonden de Hollanders, van wege hun geleide, de bar“
telijkste welwillendheid.‘ De Fransehen vergetende, dat

zij hen nog onlangs als vijanden hadden moeten 11e“
schouwen, zagen’ nu slechts in hen dappere soldaten ,
welke,’ door hun gedrag, regt op hunne achting hadden
verworven, en beijverden zich, hun datgene , wat hun
toestand smartelijks, mogt hebben , te doen vergeten. De

ten , vooral in de laatste tijden van het beleg , waarin de omloop in
de citadel zoo moeijelijk werd , wier ongelijk terrein in alle rigtíngen
omgeploegd was

(1’9)
oﬂicieren der beide natiën leefden met elkander,‚ zoo
als de kameraden van een zelfde leger hadden kunnen,

doen; eervol gedrag van de zijde van den overwinnaar,‚
en welk zoo wel de grootmoedigheid van het fransche
karakter schetst; vleijende getuigenis voor de overwon
nenen, welke zonder twijfel zich geluk moeten wen..

schen, de achting der fransche militairen te hebben
verworven. De brief van den generaal CHAsSÉ aan den.
generaal HARLET, hiernevens, onder N°. 12, gevoegd,‘

bewijst, hoezeer de gansche krijgsgevangene ‚bezetting
het edelmoedige gedrag der Franschen heeft weten te
waardeeren.

Na het vertrek der bezetting, werden de citadel en de
forten van het Vlaamsche Hoofd, alsmede diexdoor
de Franschen, op de Neder-.Schelde bezet, aan de
belgische troepen overgegeven, welke er den 51 ‚Decem
ber 1852 bezit van namen.

‚

‘

‘Het Noorderleger werd terstond in Franlìrĳk terug
geroepen. Het begon deszelfs achterwaartsche beweging,
in de eerste dagen van Januarij, voor zegeteekenen‚
het vaandel der

1o afdeeling hollandsche

infanterij ,

welke een gedeelte van de bezetting der citadel had uitgemaakt, met zich voerende, benevens 6 stuks kanon
uitgezocht onder die, welke in de citadel gevonden wer
den. ‘
.
‘

Den 10 Januarij was dit geheele leger in deszelfs
kantonnementen langs de grenzen terug getrokken.
Denzelfden dag, dat de citadel genoodzaakt werd, om

te kapituleren, had er op de Schelde een heviger ge
vecht, dan dat, waarvan dien stroom, tot nog toe, het
tooneel was geweest, plaats. De fransche troepen hadden
op den ‚linker oever, beneden het fort Liefkenshoek ,‘

en bĳ het dorp Doel, het gedeelte van eenen Polderdijk,
welke zich komt vereenigen met dien van de Schelde,

bezet..

Zij hadden op deze plaats eene vers'chansing

opgeworpen, waarin zij 5 stukken van 8 F3 en 1 houwit

‚

‘

9
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. ser , van 9 duim geplaatst hadden. Deze positie , benevens
die van het fort Frederik-Hendrik, op den regter oe
ver , kon de gemeenschap tusschen Zeeland, en de nog,
door de Hollanders’ meer bovenwaarts de rivier bezette,

forten onderscheppen.

Het gouvernement van ’s Hoge,

gelast hebbende, de Franschen daarvan trachten te ver
jagen, deed men in Vlissingen op 5 stoombooten een
marsch-battaljon, dat is te zeggen, een bataillon , za
mengesteld uit verscheidene detachementen van ver

schillende korpsen, voor eenigen tijd vereenigd, in
schepen. Deze expeditie, ondersteund door 1 fregat
van 52 stukken, 2 korvetten van 20, 1 van 28 stuk en
verscheidene kanonneerbooten vertoonden zich voor den
‚Doel, door eenige kompagniën van het 8 fransche
regiment bezet. De schepen gingen voor den dijk lig
gen, en openden een hevig kanonvuur, onder welks
bescherming de troepen hunne ontscheping bewerkten,

en tegen deverschansing marcheerden. Zij werden te
ruggedreven, en, na een vrij hevig gevecht genoodzaakt,
zich wederom in te schepen. Ten zelfden tijde, bega
ven zich 2 kompagniën van hetzelfde regement, battal
jon’s gewĳs op den dijk geschaard, schielijk den storm
marsch slaande, tegen een Hollandsch detachement,
welk uit het fort Liefkenshoek getrokken was, met oog
merk, om den aanval van verschansing te ondersteunen;
dit detachement werd teruggedreven, en genoodzaakt,
in overhaasting in het fort terug te keeren. Het eskader

ging voort, gedurende eenigen tijd, de troepen, welke
achter den dijk geposteerd waren, te beschieten, welke
het door een levendig geweervuur beantwoordden. Het‘
verlies der Hollanders in dit gevecht was van 8 dooden, waaronder 2 officieren, 42 gekwetsten en 2 ge
vangenen. Dat der Franschen, lang aan het blikken’
doos-vuur der schepen blootgesteld, was aanmerkelijker;
het was van 12 dooden en 60 gekwetsten. Na deze laat’
ste, andermaal vruchtelooze, beproeving, trok het eSî
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kader naar Vliasingenterug, zonder vrees voor de for
ten Lillo en Liefkens-hoek, welke steeds in de magt
der Hollanders bleven; en weinige dagen daarna trok
ken de Franschen, om naar Franìrĳlî te keeren , te—‚

rug, hunne positiën aan de belgische troepen overge-.
vende.

‚À‚
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NOTA. Uit dezen staat, welke de beweging en de operatiën der
laatste tijden van het beleg niet veroorloofd hebben, te volledigen,
maar waarvan het bekend totaal 6k,000 schoten is , blijkt , dat er op
de citadel gemiddeld is geschoten:
Per dag 1,500 kogels , 900 granaten en 1,100 bommen;
en gedurende den ganschen tijd van het beleg , omtrent
27,000 kogels , 17,000 granaten en 20,000 bommen ,
zonder hierbij de Coehoorns-panaten , de handgranaten , de steenm ,
en een gedurig geweervuur te rekenen.
Het verbruikte kruid , voor de dienst der artillerij , is van omtrent

180,000 Ned. @ of 360,000 oude Q geweest.
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HoornĲvHoUn ,
DER

VOORNAAMSTE

GEBEURTENISSEN

VAN

HET

BELEG.

WW”

1e ‚Nacht. Van den 29 op denSONov” Opening der loopgraaf, om
‚ acht uren des avonds.
13.8 van dan 30 —. Opeisching aan den gene

raal cnassr’: , om de ci- ’

tadel te ontruimen. Begin
van het vuur der citadel
om‘twaalf uren.
2e Nacht. Van den 30Nov. op den Men deboucheert uit de

-

1 De“ 1“; parallel, naar de stad
p
‚
leidende.
,’
Dag van dgr‘2—— Uitval der bezetting naar
.
de zijde van het‘ Mall“
huis.

‘

‘ie Nacht. Van den 2 op den 3 .— Bewapening der batterijen
N°‚ 1, 2, 5, 4, 5, 6,
9 en der mortier-batte
rijen C en D.

5e Nacht. Van den 3 op den 11 - BeWaPening der batterijen
'
N". 7,. 8 en 1,0, alsmede
‚u
der mortier-batterijen A

en B.
eindigd.

De 2.=, parallel ge
’

Dag van den 4 - De fransche batterijen opeq
nen hun vuur.
6e Nacht. Van den 4 op den 5 —_ De bewapening der mor
tier-batterijen is volein

digd.

Logement in het

(134)
saillant van den bedekten
weg der lunet St. Lau
rent.

7eNacht. Van den 5opden6 D’... Aanslag op de lunet St.
Laurent gewaagd.
Dag van den 6‚ — Brand van het groote vivres
magazijn in de citadel,

hetwelk nog in de eerste
dagen van Februarij 1855
brandde.
8e Nacht. Van’ den 6 op den 7 -. go’wapening der batterij E;
mortieren worden in het

fort Mantel‘ello geplaatst,
. (batterij F).
9e Nacht. Van den 7 op den á —— Voleindiging der Si paral—
"
lel.
Dag van den 8 —— Brand der groote kazerne
. ‚

I'"

op de citadel.‘

De be

zetting huisvest zich in
de kasematten en poter-î
‘

nes.

10e Nacht. Van den 8 op den 9 — Nederdaling in de gracht

van de lunet St. Laurent.
11e Nacht. Van den 9 op den 10 —.

Bewapening

van

batterij

N°. 11 en G. De tirail
lenrs, in het logement der
’

contregarde geplaatst, be
. ginnen hun vuur.

12e Nacht. Van den 10 op den 11 —- Uitval der Hollanders tegen
’
’
de aanvalswerkzaamheden ,
vóór het bastion Toledo.
Doorbraak van den beer,

welke de grachten der
citadel van die der stad
scheidt. Bewapening der
‘batterij H. De- batterij in
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het fort Montelìellû wordt
vermeerderd.

1a‘ Nacht. Van den 11 op ‘1m’ 12 Dec‚ Vûìeindíging der 4". Pm'al1e .
lheNacht. Van den 1201’ den 13 -— Bekrooníng

Van den he-

dekten weg van bastion
Toledo.

15e Nacht. Van den l3’opdenlb —. Inneming

der lunet Si.

Laurent.

Men

begint

‚de afdaling in de gracht,
vóór het bastion Toledo.
l7eNac11t. Van den läop den 16 —- Men begint de opwerpin’g

der bresbatterij. Bewape
ning der hatterĳ, op de
contre-garde der stad.
Dag van dm 16 _. Afbraak van de brug der
citadel, vóór de hulppoort;
de belegerden worden ge

noodzaakt , het‘ saillant
van den bedekten weg
van het ravelijn te out‚

ruimen.

18e Nacht. Van den 1601: den 17 — Bewapening van twee nieu
we batterijen in de 5e. en
4“; parallel. Afdaling in
den bedekten weg van het
ravelijn.
19e Nacht. Van den 17 op den 18 —-—‘ Leiding in de inspringende
wapenplaats , vóór de lin

kei. face van bastion T0led'o.

2ÓeNacht. van den 18 op den 19 — Aanval op het ravel’g.n. ’
21e Nacht. Van den 19 op den’20 -— Tweede

aanval

op

het

ravelijn. Bewapening der
‘
bresbatterij.
meNacht’. Van den 20op den 21 .— Bewapening de!.

batterij.

contrx-
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Dag van den 21 Dec. De bres- en contra-batte
rìjen openen hun vuur.
23e Nacht. Van den 21 op den 22 -.- De eertse , uit het monster

mortier geworpene, bom

valt in de citadel.
Dag van den 22 —. Bres in bastion Toledo ‚.
de muur valt tegen zes
uren des avonds in de

gracht.
Dag vm den 23 —— Kapitulalie der citadel.

Dag van den 24 — De bezetting legt de wa
pens neder, des namid-á
dags om vier uren.

’_e-—
GEBEURTENISSEN 01’ DE SCHELDE.
50 November.

‚
2 December.
'

De fransche ínfanterĳ bezet de Schelde’
dijken, van Antwerpen tot. Lillo en
Liefkenshoek.
Opeisching der forten van het Waam
sc/Le Hoofd.
Bezetting en bewapening van het fort
SI. Maria, door de Franschen.

De

overige forten en positiën zijn ach
tereenvolgens, na dit tĳdstip, bewa
‘ Pend geworden.
6

’ “-

8

«-

Gevecht van eenige kanonneerbooten met
het fort St. Maria.

Kanonnade tusschen het fort Frederik

Hendrib, en beproeving van ont-‚
scheping door de Hollanders.

12

25
’

.-

Gevecht tusschen het Hollandsche eskader
en de Kruisschans; dood van den
hollandschen schout-bij- nacht.
‘

7.-

Vruchtelooze aanval der Hollanders op
den Doel.
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Oﬂicieren van den staf der genie en artillerĳ ‘van
de beide natiè‚n, gesneuveld en gekwetst, gedurende

de belegering der citadel.
HOLLANDERS.
STAF‚
‚
STAF.
De generaal St. Cyr Nugues , De kolonel, baron-Q2 Gu—
FRANSCHEN.

chef van den generalen

moëns ,

chef van

den

generalen staf der citadel ,
staf van het Noorder
doodelĳk gekwetst.
leger, gekwetst.
’
GE‘NIE.
GENIE.
Morlet, bataljonschef, ge-‚ Van der Kemp, kapitein,
‚ gekwetst.
kwetst.
Van
Limburg Stirum, lui
Paulin , idem, gekwetst. .
tenant,
gekwetst.
Couteau, kapitein, gesneu
veld.

Lelièvre, idem, gekwetst.
Le Prévost, luitenant , ge
kwetst.

ALTILLERII.
Van Hoei van Ostée, kapitein, gesneuveld.
gekwetst.
Gannal, bataljon‚s-chef, ge.. Schutter , idem , gesneuveld.
sneuveld.
Deze beide oﬂicieren zĳn
Gransire, kapitein, gesneu
met eenige dagen tus
ARTILLERII.

Molin , luitenant - kolonel,

sclzenruimte,

veld,

Deze drie oﬂicieren zĳn

in

het.

-zelfde bastion, op de

door den zel/den kogel

zelfde

in de bresbalterĳ ge

dezelfde wĳs gesneuveld.

raakt.

-

Corbin , kapitein, gesneuî

veld.
Brunet, idem, gekwetst.

Chevalier, luitenant, ge
kwetst.
Carvet, idem, gekwetst.

W

plaats

en

op

‚i‚

BIJLAGEN. .

I.‘ ;.

W”

No. I. Opeíschíng.,‘ gedaan , in naam van Frankrijk en Engeland , door
den heer maarschalk GÉBABD , opperbevelhebber van het fransche leger,’
aan den generaal CHASSB" , bevelhebber der citadel van Antwerpen.

In het hoofdkwartier te Borgerhout , onder Antwerpen ,
30 November , 1832.
Mijn heer de generaal!
‚u

Ik ben aan het hoofd van het fransche leger voor Antwerpen geko
men , met last van mijn gouverment, de uitvoering te vorderen , van.
het traktaat van den 15 November 1831 , hetwelk aan Z. M. , den ko

ning der Belgen,’ het bezit dier vesting , alsmede de forten , welke er
aan beide oevers der Schelde onder hooren’,“ waarborgt. Ik hoop u
overtuigd te zullen bevinden , de billijkheid dezer vraag te erkennen.

Wanneer het, tegen mijne verwachting , anders ware, ben ik gelast u
kennelijk te maken, dat ik de middelen moet gebruiken, welke ter
mijner beschikking zijn , om de citadel van dntwerpen te bezetten.
De operatiën der belegering zullen tegen’ de buiten-fronten der
citadel gerigt worden , en ofschoon de zwakhejd der fortiticatie , aan de
stads zijde, en de bedekking ’der ’huizen mij voordeelen voor den
aanval aanbieden, zoo zal ik er echter geen gebruik van maken; ik
heb derhalve regt te hopen, dat overeenkomstig de oorlogs wetten,
en de steeds in acht genomene gebruiken, gij u’ zult onthouden van
alle vijandelijkheid tegen de stad. Ik doe er een gedeelte van bezet
ten , met het eenig doel, om alles te voorkomen waaraan het vuur van
uw geschut dezelve zou kunnen blootstellen. Een bombardement zou
de eene barhaarsche , onuoodigo’ daad , en een ramp voor den handel

aller volkeren zijn.

‘

Wanneer gij , niettegenstaande deze bedenkingen , op de stad schiet,
zullen Frankrijk en Engeland , schadevergoeding vorderen , gelijkstaan
de aan de schade , door het vuur der citadel en der forten , alsmede
door de zeevaarttuigen veroorzaakt. Het is onmogelijk, dat gij niet
zelf vooruitziet , dat gij in dit geval persoonlijk verantwoordelijk zoudt
zijn , voor de schending eener steeds , door alle beschaafde volkeren
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geëerbiedigde, gewoonte, en voor de ongelukken , welke er de gevol
gen van zouden zijn.
Ik wacht u antwoord, en reken, dat het u gelegen zal komen,
dadelijk in onderhandeling met mij te treden, ten einde mij de cita
deel van Antwerpen en de forten, welke er onder hooren, over te

geven.
Ontvang , mijn heer de generaal! de verzekering mijner hoogachting.
. De maarschalk opperòevelhebber van het Waarder-leger.
(Gat) graaf GÉRARD.

N°. 2.

Antwoord van den generaal czznssé, op de opeísching, om de
citadel te ontruimen.

1! . ‘Citadel van dntweîpen , den 30 November, 1832.
Mijn heer de maarschalk!
In antwoord op uwe opeisehing, welke ik zoo even ontvang, ver..
wittig ik u , mijn heet de maarschalk! dat ik de citadel van Antwerpen
slechts zal overgeven , na al de middelen van verdediging , welke ter
mijner beschikking zijn , te hebben uitgeput.
'
Ik zal de stad Antwerpen als onzijdig beschouwen, zoo lang men
zich niet van de werken der stad , en der buitenwerken, welke er on-‘

der hooren, zal bedienen , wier vuur tegen de citadel en het Vlaamsche
Hoofd, de forten Burght , Zwijndrecht en Ástruwel en de ﬂottille, in
de Schelde gestationeerd , hieronder begrepen,

zoude gﬁrigt kunnen

worden. Het spreekt van zelve, dat de vrije gemeenschap met Holland,

door de Schelde , gelijk zulks tot nog toe heeft plaats gehad, niet moet
gestremd worden.
‘
Ik verneem met verwondering , dat, terwijl uwe excellentie onder-‘
handelingen begint , men met de vijandelijkheden, door aanvalswerken,

ten zuiden onder ons kanon , begint.
Ik heb de eer u te verwittigen , dat , wanneer men om 12 uren niet
opgehouden heeft aan deze werken te arbeiden , ik mij in de noodza

lelijkheid zal bevinden, zulks door geweld te verhinderen.
Ontvang , enz.

i‘‚

‚ ,

.

(6,1.) baron muesli.
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Na. 3. Tweede brief van dan Maarschalk er'n‘uw aan den generaal
cùr‘rsst.

In het hoofdkwartier te Berchem, onder Antwerpen , den 30
November , 1832.
Mijn heer de generaal!
De eerste vijandelijkheden bestaan in de kanonschoten , welke gij op
mijne troepen hebt laten lossen, op het oogenblik, waarop ik uwen

brief van heden ontving. De doorsnijding der dijken bij Liefkenshoek
op den 21 en 25 dezer maand , en het kanonschot den 21 op een Bel
gisch ofﬁcier gelost , zouden veel meer als eene inbreuk op den wapen
stilstand kunnen beschouwd worden , als wel de beschikkingen , welke
op het terrein , hetwelk ik voor Antwerpen bezet, zijn begonnen. Al
vorens te vuren , heb ik u een middel willen aanbieden , om de stad
Antwerpen en hem bevolking van’ de rampen des oorlogs te bevrij
den; en in dit verlangen - heb ik aangeboden , om van voordeelen , welke

mij een aanval van den kant der huizen aanbieden , af te zien , mij tot
de buitenzijden bepalende. De lunet Mantebello is onmisbaar onder
deze laatste begrepen, zoowel als de contre—garden en werken geen
deel van dan eigenlijk genoemden omvang uitmaken. Aldus hande
lende, grond ik mij op de voorbeelden van 17116 en 1792, in welke
de stad , met gemeene overeenkomst, als onzijdig is beschouwd , zon
der dat daarom de belegeraars het regt verloren, hunne werkzaam.
heden op bnitenwerken uit te strekken. Als ik van een dusdanig. test
gebruik zal maken, en gij er rede toe vindt om op de stad te Schie
ten, zal ik het regt hebben, uwe citadel van die zijde, welke mij

gelegen komt, aan te vallen , en gij kent het nadeel, welk
uwe verdediging uit kan ontstaan.

er voor

Wanneer ik , voor de besparing der stad , kan toestemmen , geen ge

bruik te maken van de inwendige batterijen, om op het V.laamsckg
Hûûfd te vuren, zoude men daarom niet kunnen toelaten ‚Idat gij de

vrije vaart op de Schelde behieldet; het zonde voor mij gelijk staan ,
u te belegeren, zonder u te blokkeren. Ik moet derhalve , mijn heer
de generaal! bij u op nieuw aandringen, schikkingen aan te nemen ,
welke van de stad Antwerpen een onzijdig punt tusschen u en mij
maken , in het belang van uwe eer en van de menschelijkheid , of u

herinneren , dat alle verantwoordelijkheid van eene weigering persoon
lijk op u zal vervallen.
‘
Ontvang ,. mijn harde generaal! de verzekering mijner bijzondere
hoogaehting ,
(Gen) graaf GÉRARD.
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1%. 4. ‘Mu/oord van den generaal cizasaú , op den 2 bríefjan den
maarschalk aztMnn.
Citadel van Antwerpen , den 30 November , 1832.
Mijn heer de maarschalk!

’

In antwoord op den 2 brief van uwe excellentie , van heden , heb ik
de eer uwe excellentie te berigten, dat toen gij voorstellen deed, en! de
citadel niet van de stadszijde aan te vallen , uwe troepen bezig waren,
van buiten aanvalswerken tegen de citadel op te rigten , welke ik mij

verpligt heb gevonden te bevechten. Het is derhalve van uwe zijde, mijn
heer de maarschallt! dat de vijandelijkheden begonnen zijn. Overigens
kunnen al de vestingwerken van Antwerpen , met de gedetacheerde
werken en forten , nimmer dienen , om de citadel’ te belegeren , zonder
dat de stad Antwerpen blootgesteld zij; en ik Verwittig u, mijn heer
de maarschalk! dat het eerste kanqnschot, hetwelk uit deze plaatsen
zal geschoten worden , mij de stad zal doen beschouwen , als eene vij
andelijlce houding te hebben aangenomen, welke haar aan eene vol
strekte verwoesting zal kunnen blootstellen , waarvan de treurige gevol
gen persoonlijk op uwe excell ‘ntie zullen vallen. Het is ontegensprekelijk, mijn heer de maarschalk! dat de bovengenoemde werken voor
de verdediging der stad, en niet voor den aanval der citadel gebouwd
zijn geworden.

Het is aldus, dat de militaire autoriteiten van Ant

werpen dezelve altoos beschouwd en erkend hebben.
De vrije gemeenschap met Holland, door de Schelde , welke steeds
heeft plaats gehad, is een een punt, waarin ik niet kan toegeven’,

niet kunnende begrijpen, dat deze gemeenschap
gerings-operatiën , kan hinderlijk zijn.
Gij

u, in uwe hele

ziet door deze voorstellen, mijn heer de maarschalk!

dat ik

‘ nog steeds bereid ben de stad te sparen, zoo als mijn gedrag het,
gedurende 2 jaar , niettegenstaande herhaalde uitdagingen der inwonen
en der militaire autoriteiten , maar al te veel heeft getoond.
Ontvang, enz.

(Gen) baron ci,ulssli.

N°. 5.

Brief van generaal caasss' aan den maarschalk oa’a‘uw.

Citadel van Antwerpen, den 5 December , 1832.
Mijn heer de maarschalk!
De onheilen, welke uwen aanval over de stad Antwerpen roept,

terwijl men nog onderhandelt, om de vrede tot stand te houden,
schijnen in al hunne strengheid te moeten plaats hebben, ten gevolge
van hetgeen ik nog, gaarne wil geloeven, het gevolg der onvoorzigtigheid
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uwer troepen te zijn , en niet door uwen wil te zijn geschied. Niette
genstaande mijn antwoord B , van den 30 November 1832 , op den 2
brief, welken gij mij de eer hebt aangedaan , aan mij te rigten , is er
dikwerf tegen de citadel, uit het fort Montebello , en zelfs van den wal
der stads omgang, aan de Begeinen poort, geschoten. Dit zijn over
tredingen aan de bazis van de overeenkomst , welke uwe excellentie
mij heeft voorgesteld, alsmede aan die, Welke ik in mijn antwoord
heb uitgedrukt‚ lk vermeen er derhalve uwe excellentie van te moeten
.verwittigen, ten einde alles aan te wenden, wat eenen noodlottigen

strijd vermijden kan,. de gevolgen kunnen slechts néér komen op de
bewerkers van eenen aanval, welke, ondernomen op het oogenblik, dat
men zijne pogingen aanwendde , om de vredesonderhandelingen tot hun
einde te brengen , en waarin zij slechts van zeer weinig meer afhin
gen , zulke voorname belangen blootstellen , en welke , ofschoon met
zulke voorname middelen tegen het punt, hetwelk ik bezet, onderno
men , niet schijnen te aarzelen , eene stad, waarvan het gewigt en de

menschelijkheid het behoud eischen , ten speelbal te doen verstrekken.
Ik ben in het geval uwe excellentie te vragen , zich te willen ver
klaren , ten opzigte der overtredingen , welke ik de eer heb haar aan
‚te toonen. Het fort Mantebello is zoo volstrekt een afhankelijk dml
der stad, dat ik niet zal kunnen nalaten , te beantwoorden aan elk vuur,
in het vervolg, tegen mij uit dit fort , alsmede van de omvangs.wallen ,
gerigt; de inwoners van Antwerpen kennen mij te goed , als ook het
gedrag, hetwelk ik gehouden heb , sedert ik deze positie bezit, welke
genoegzaam door hunne excellentiën , de fransche en engelache commis
„liggen ‚ bij de conferentie, is gewaardeerd geworden , om niet te we

ten ‚ waaraan de rampen, die hen bedreigen , toe te schrijven , wanneer
dergelijke uitdagingen mij er toe noodzaken.
'
Ontvang , enz.

.

(GeL) baron cn‘assrí.

N". 6- Antwaord van den maarschalk GÉBABD aan den generaal
CHÂSSE"

In het hoofd-kwartier onder Antwerpen , den 5 December, 1832.
Mijn heer de generaal!
In denbrief, welken ik de eer gehad heb u , den 30 November , des’
‘ avonds , in antwoord van den uwen van denzelfden dag, te Schrijven ‚

‚eb ik u duidelijk aangetoond , dep weg, welken mijne inetructiën mij ‚
ingaande de belegering van de citadel van Antwerpen, voorschrevena
Ik eisch slechts , in den naam van mijn gouvernement , de uitvoering
“1 het geleekende en gewaarborgde traktaat, van den 15 November

10
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1831. Om de citadel, welke gij mij moest overleveren , aan te vallen ,
‘ bedien ik mij slechts van de middelen , buiten den omgang der stad
Antwerpen gelegen , en ik haal n de voorbeelden en het regt , welke
mijn gedrag dienaangaande regtvaardigen , aan. Door voor te komen,
dat van binnen de stad op u geschoten worde, geel‚ ik het grootste
bewijs van mijnen wensch ‚ om de stad en bare bevolking te sparen;
daar zij mij middelen en een emplacement van aanval aanbiedt, welke
spoedig uwen ondergang zouden te weeg brengen; mijn oogmerk zijn

de , u allen toegang te sluiten. Wanneer gij, niettegenstaande dit, de
stad Antwerpen onmeèdoogend opoﬂ‚ert , ben ik gereed, u te doen ge
voelen , dat uw gedrag niet minder strijdig is, voor uwe eigene be
langen als voor de mmlcllelijkheid , en dat gij er de gevolgen van zult
betreuren.
Ontvang, enz.

(Gek) maarschalk GÉRARD.

Na. 7.

Brief van den generaal cnassú aan den ‚maarschalk minnen.
Citadel van Jntwerpen , den 23 ‚December , 1832.
Mijn heer maarschalk!

Vormcenende aan de militaire eer in de verdediging van de plaats,
welker bevel mij toevertrouwd is, ‘e hebben voldaan ’ wenst!. ik het
verder bloedvergieten te doen ophouden. Het is dien ten gevolge , mijn

heer de maarschalk! dat ik de eer heb , u te verwittigen , dat ik gereed
hen , de citadel met de magt , onder mijne bevelen , te ontruimen ,

en

met u te onderhandelen overde overgaaf dezer vesting , alsmede over
de positie van het Vlaamsche Hoofd en de onderlioorige sterkten.
Om tot dit doel te geraken , ‘stel ik u voor , mijn heer de maar
nchalk! het vuur van wederzijden, gedurende den loop dezer onder
handelingen , te doen ophouden.
Ik heb twee hoofd-ofﬁcieren belast, uwe excellentie dezen brief te
overhandigen. Zij zijn voorzien van de noodige instructiën, om‚
over hovengemelde ontruiming te onderhandelen.

Ontvang , mijn heer de maarschalk! de verzekering mijner bijzon-J
dere hoognchting.
De generaal der Infanterie ,
(Get.) baron CHASSÉ.

i
1

î
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.na. 6. KAPITULATIEN.
Gesloten tusschen den generaal der infanterie , baron czmssá , bevelheb
hebber der citadel van Antwerpen en onderhoorige forten ,

en den

maarschalk GE'IĲRD , opper-bevelhebber van het fransche leger , voor
deze vesting.

Art. 1. De generaal der infanterij , baron cnAssË , zal aan den heere

‚

maarschalk , graaf GÉRARD , in hunnen tegenwoordigen staat , overge
ven: de citadel van Antwerpen , de positie van het Vlaamsche Hoofd,
de forten Burght , Zwijndred» en Astmwel , met den vuurmonden ,
oorlogs- en mondbehoeften, met uitzondering der voorwerpen, in
Art. 3. aangeduid.

Art. 2. De bezetting zal met krijgseer uittrekken, de wapena op
het glacis nederleggen en krijgsgevangen blijven. Echter verbindt
zich de heer maarschalk GÉRARD , haar naar de grenzen van Holland
te doen geleiden , alwaar haar de wapens zullen terug gegeven worden ‚

zoodra Z. M. , den koning van Holland, de overgaat‚ der forten Lillü
en Liefkenshoek zal gelast hebben.
Ten dien einde zal de maarschalk clârumn , onverwijld , een oﬂìcier
naar 's Hoge afzenden, en den generaal cHASsÊ toelaten er een van
zijne zijde te zenden, wanneer
zulks goedvindt.
Art. 3. ‘De boeren oﬂicieren zullen hunne wapens behouden; de
gansche bezetting zal hare bagage , voertuigen , paarden en goederen ,
behoorende, het zij aan de korpsen ‚ het zij aan de personen van deze
bezetting , behouden.

Eenige personen , welke in de citadel zijn geble

ven , aan de bezetting‘ vreemd , zullen

het Frausche leger zijn.
Art. 11.

onder

de bescherming van

‘

Wanneer het antwoord‘ uit 's Hage de overgave der forten

Lillo en Liefkenshoek gelast ,

zal de bezetting ,

te water of over land ,

naar de keus van den heer generaal CHASSË , en terstond na de in be_

zitneming dier forten , naar de Hollandscbe grenzen geleid worden.
Art. 5.

Wanneer ‚de bezetting den weg over land neemt, zal zij in

eene kolonne marcheren. De heer generaal CHASSÉ zal de vrijheid
hebben , oﬂicieren van den staf en oorlogs-commissarissen vooruit

te zenden, om de logementen op het Hollandsche grnnflgel.ied. te ba.
reiden.
’
Art. 6. Ingeval de paarden en wagens , aan de bezetting behooren
de, voor de overbrenging van bare goederen niet voldoende zullen
zijn , zullen haar transportmiddelen worden verschaft, waarvan de be
taling ten haren laste blijft. Het zal even zoo gelegen zijn met de
schepen, welke noodig zouden kunnen zijn , voor de overbrenging van
de meubelen der oﬂicieren en geëmploijeerden van de bezetting.

Art. 7.‘ Voor de Overbrenging der zieken, en vooral der gekwet
sten , zullen , ten koste van het Hollandsche gouvernement, de noodige‘
schepen verschaft worden ‚ om dezelve op Bergen-vp-Zoom te ontrui
\

/
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mm— De niet vervoerbare zieken , zullen voortgaan , in de, voor hun
nen toestand geschikte , plaatsen behandeld te worden , op kosten van.
het Hollandsche gouvernement, en door officieren van gezondheid dim.

natie , welke bij hun vertrek dezelfde voorregten als de bezetting zul.
len genieten.

Art. 8. Terstond , na de onderteekening dezer kapitulatie , zal het
belegerings-leger, door een battaljon, het ravelijn en de courtine
poort van het stads front doen bezetten.
Art. 9. In het kortst mogelijke bestek , zullen de bevelhebhers der
artillerij en der genie aan de chefs derzelfde korpî"u Van het fran“
sche leger

de

wapen,’

munju'ën,

plàl‘ﬂ,

.mm,

GHZ.’

betrekkelijk

de dienst, waarmede zij respectivelijk belast ‘zijn, overgeven. Van
weerszijden zullen inventarissen der overgegevene voorwerpen opge
maakt worden.
‘Gedaan in het hoofd-kwartier onder ‘lntwcrpen , den 23 December,
1832.
‚
De luitenant-generaal, chef van den generalen staf, belast met
de z‚nlmagt van den heer‚ maarschalk , upper-bevelhebber van
het Noarder-leger.
(Gen) en’; svn nusuzs.
Bĳgevoegd artikel.
De ﬂottille van 12 kﬁnûnneerbooten , onder de bevelen van den heer
kollonel KOOPMAN, is in deze kapitulatie niet begrepen.

(Get.)‚de kolonel AUvnÁY.
-'

\‚

‚No. 9. Brief van dan Maarschalk GÉBABD aan den maarschalk tour’,
minister van oorlog.

In het hoofdkwartier te Berchem, onder Antwerpen , den 24
December , des avonds ten 1] ure.

Mijn hem. de minister!

Ik heb de eer u kennis te geven , dat de bezetting der citadel van
Antwerpen heden uit de vest ng is getrokken, en voor het grootste
gedeelte belegerings-troepen , in slagorde geschaard , heeft gede
ﬁleerd. Na het deﬁleren , heeft dezelve de wapens op het glacis ne
dergelegd ‚ en is daarop achtereen weder in de citadel terug gekeerd,
alwaár zij , op het verzoek , mij zelf door den generaal cHAssË uitge
drukt , zal blijven tot de beslissing , welke van het Hollandsche gouver

nement, omtrent de ontruiming‘ der forten LíZlo en Líefkenshoek zIl
bepaald hebben ‚ of deze bezetting al of niet krijgsgevangen zal blijven.

(149)
Ik heb de in bezitneming der citadel voleindigd , door alle ponton
door onze troepen te doen bezetten.

Ik heb mij in het inwendige der citadel begeven. Het is onmogelijk,
het tooneel van verwoesting , welk thans deze sterkte vertoont , weder
om voort te brengen. Alle gebouwen zijn volkomen verwoest , en de
overblijfselen, welke nog staande gebleven zijn, zijn overal door de
sporen onzer bommen en kogels doortrokken. Deze verwoesting
maakt den grootsten lof aan den generaal en aan de bezetting, welke
onzen aanval hebben weêrstaan; ik heb niet kunnen nalaten, den be
velhebber der ci‘adel , de achting , welke ceue zoo eervolle verdediging
hem , van wege alle miiíta-h’en ‚inzet verwerven , uit te drukken.

Een rapport, welk mij gisteren door den generaal ACHARD gerigt
is geworden , meldt mij het nemen van eene kanonneerboot, 27 Zeelie

den , een luitenant en een aspirant voerende , op het oogenblik , dat
zij van de citadel ontsnapten.
Andere berigten , maar waarvan nog niets de naauwkeurigheid waar

borgt , zeggen , dat de kanonneerbooten , welke, gelijk gij gezien hebt,
niet in de kapitulatie zijn, begrepen geworden, vernield of gezonken
zijn. Ik wacht dienaangaande zekere berigten , welke ik u zal overdoen
zoodra ik ze zal ontvangen hebben.

Ontvang , mijn heer de minister! de verzekering mijner bijzondere
boogachting.
De maarschalk upper-bevelhebber van het Noorder-leger.
.
(Gm) orkaan.

1%. 10.

Brief van den maarschalk aérĲrw aan den generaal ÙIAJSC"

NOORDER-LEGER ,
’GENERALEN STAF.

Aan den heer baron"cKAssé , generaal der infanterĳ!

Hoofd-kwartier te Berchem , den 27 December , 1832.
Mijn haar de generaal!
Ik haast mij u te berigten , dat, ingevolge de instructiën , welke ik
zoo even van mijn gouvernement ontvangen heb , ik geauthoriseerd
ben 11 , alsmede al de troepen , welke onder uwe bevelen waren , naar
Holland terug te zenden,‘ onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat alle
oﬂicieren en soldaten , in de kapitulatie begrepen , zoowel als gij , de
stellige verbindtenis zullen nemen , de wapenen ‚niet tegen Frankrijk
en deszelfs geallieerden , en bijzonderlìjk tegen ‚België te voeren ‚ 200
lang de schikkingen , welke tusschen deze laatste mogendheid en Holland

moeien plaats hebben ,‚ zul/en tot stand gekomen zĳn.

Wanneer gij het voorstel, hetwelk ik de eer heb u te doen , aan

(150)
neemt, zal ik terstond de noodige bevelen geven , opdat gij en
uwe troepen , zonder oponthoud op de Hollandsche grenzen , alwaar n
‘we troepen terug zullen gegeven worden , gerigt wordet. Ingeval
eener weigering moet ik u verwittigen, dat ik last heb gekregen, u
en uwe troepen naar Duinkerken te doen geleiden.
Ontvang, mijn heer de generaal! de verzekering mijner bijzondere

hoogachting.
De maarschalk , omver-bevelhebber.
(Get.) graaf GÉRARD.

N°. 1I.

Antwoord door den generaal CHASSe' gegeven.

Jan den heer Maarschalk , graaf aéBAﬁD , upper-bevelhebber ‚van het
Neerder-leger !

Citadel van Antwerpen , den 27 December , 1832.
Mijn heer de maarsehalk!

In antwoord op den brief , welken uwe excellentie mij de eer hebt
gedaan op heden te schrijven , aangaande de voorwaarden voor de te
rugzending van de bezetting der citadel naar ‚Holland, heb ik de eer ,
mijn heer de maarschalk!

u te berigten,

dat ik in geenen deele

geauthorisepr.l ‚hen ‚ een dusdanige verbindtenis aan te gaan ‚ en dat ik
mij ‚ dien ten gevolge, in de noodzakelijkheid bevind ‚ met mijne tme_
Pen , het lot, hetwelk het Fransche gouvernement, ons in dit geval
bestemd , te moeten ondergaan.

Ontvang , m\ijnheer de maarschalk! de verzekering mijner bijzondere
hoogachting.
De generaal der infantenj.
(Get.) baron CHASSÉ.

N°. 12. Brief van den generaal CHASSÉ aan den generaal zmnzzr,
bevelhebber der geleide brigade.

Saint-Omer , den 7 Januarij , 1833.
Mijn heer en waarde generaal!
lk vervul eenen zeer aangenomen pligt voor gemoederen zoo als de
Onze , het is die der erkentelijkheid. Ik en de mijnen , zijn door u
met zoo veel achting en edelmoedigheid , en mijne wapenbroeders met
zoo veel broederschap behandeld geworden , van wege de heeren fran
sche oﬂicieren en soldaten ,

onder uwe bevelen ,

‘‚ ‘W
_..‚.‚__“‚_.‚
‚‘

en vooral door de

‘
‚_’_‘M"—“ ‘M ‚\,_‚

(151)
kolonels van het 11 ligte infanterij, 5 van linie en 4‚ van jagers te
paard, dat er geeue uitdrukking sterk genoeg is , u mijne dankerkente
nis , en de achting der mijnen te- betuigen.
Ik ben gelukkig , in deze omstandigheid. den tolk van allen te kun
nen wezen , u verzoekende , de welgevoelde uitdrukking , onzer toege
negene en bijzondere gevoelen‘! wel te willen aannemen. ‚
De generaal der infanterij.

(Get.) baron cnAssË.

L

J

‚dan den heer generaal-majoor „

baron HARLEZ',

bevelhebber

der geleide brígade!

‚ “YÚ“
‚

Conventie tusschen de fransche en. belg‚ísche‘ gauvernementm, betrekkelijk
den inlogt van het fransche leger in België.
Z. M. , den koning der Franschen , op het verzoek van Z. M. , den
koning der Belgen , besloten hebbende , een leger in België te zenden ,
met het doel ‚ de ontruiming ‘Ier citadel van Antwerpen en onderhoorige
forten en plaatsen te verkrijgen , overeenkomstig aan de beschikkingen
van het traktaat van den 15 November 1831 , waarvan te Londen in
conferentie de vereenigde mogendheden de uitvoering hebben gewaar
borgd. H. M. , de noodzakelijkheid erkennende ‚ alle punten , dit voor
werp betreffende’ dnnr eene bijzonder: COIIVGBUB

tﬁ regelen ,

hgbban

tot l‘nnnc plenepotentiarissen benoemd , te weten:

Z. M. den koning der Belgen, den heer ALBERT GoBLE'r , minis
{er van staat , lid-interim , het departement van buitenlandsche zaken
waarnemende, brigade-generaal; dezelfs adjudant, inspecteur-generaal

der fortíﬁcatiën , lid van de kamer der afgevaardigden en ridder van.
meerdere orden , enz.
Z. M. den koning der Franschen, den heer ARMAND saP’rIMn,
graaf de LATOUR. MAUBOURG; zijn extraordinaire envoye en minister
plenepotentiaris, bij Z. M. den koning der Belgen, rekwest-rneester

bij den ‚raad van staat, officier der koninklijke orde van het legioen
van eer.
Welke, na hunne volmagten op behoorlijke wijs te hebben uitge
wisseld , zijn‘ overeengeko’men over de artikelen , welke volgen , en die
zij onderteekend hebben.
Art. 1. Het fransche leger , gedurende deszelfs verblijf in België, zal
geene vestingen van dit rijk bezetten ‚ en zal in geene derzelve , welke
zij door moet trekken , bezetting achterlaten.
Art. 2. Op het oogenblik , waarop het fransche leger de citadel van
Antwerpen zal naderen , zullen de belgische tìoepen aan haar overge- ’
vm, alle posten, welke zij onder de citadel bezetten, alsmede van
de forten, op beide oevers der Schelde gelegen.

.(152)
’ Art. 3.

Het Belgische leger zal in de stad Antwerpen eene bezetting

houden , welke uit niet meer, dan 6000 man zal bestaan.

Hieronder is

verstaan, dat deze bezetting geen deel aan de aanvallen tegen de «nu.

del en de forten, welke de Hollanders aan beide oevers der Scheld;
bezetten , zullen nemen; en dat zij zich insgelijks met de grootste zorg
zal onthouden, van alle daad van vijandelijkheid, tegen de holland
sche Ílottille , onder het vuur der citadel gestationeerd , en bestemd,
om deze te verdedigen.
Art. 4.

Het bnofdkorps van het Belgische leger Zll zich Op den

regter vleugel van het fransche vereenigen , in positiën , welke de beide

opperbevelhebbers zullen bepalen, na hierover gezamenlijk te hebben
geraadpleegd.
Art. 5. De citadel van Antwerpen en onderhoorige forten zullen ,
zoodra zij door de Hollanders ontruimd zullen zijn , met al hun ma
terieel en al hunne munitiën , welke er zich op het oogenblik der Olltq
ruiming in bevonden , aan de belgische troepen overgegeven worden.
Art. 6. Het belgische leger zal geenen aanval tegen Holland, op

welk punt hoegenaamd , ondernemen.

'

Art. 7. Wanneer het gebeurde, dat de Hollanders de vijandelijk
heden tegen België begonnen , .zouden de fransche en belglsche legers
gezamenlijk werken, om den aanval af te slaan. In deze veronder—
stelling, zouden de beide OPPor-IIGVÊlhèbbCrs in het gemeen, het ge
combineerd operatie-plan, waartoe deze aanval de uitvoering van

zoude kunnen noodzaken, beramen; zij zullen tevens zorg dragen ‚
in dus overeenkomst nimmer nlrnet ws ‘e vnlígzen, dat, hunne
operatiën de vrijheid van het Belgische gebied ten doel hebbende , deze
operatiën , in geenen gevalle , het kenteeken van ‚eenen aanvallenden

oorlog tegen het Hollandsche grondgebied moeten aannemen.
Art. 8.

Deze conventie zal geratiﬁceerd worden ,

en de rstifìcatiën

zullen uitgewisseld worden binnen 4 dagen , of minder, zoo zulks‘
doenlijk is.
Art. 9. In getuigenis, van welke de wederzijdscbe plenipotentarissm
dezelve geteekend en op hetzelve hunne wapens gedrukt hebben. . ‘
Gedaan te Brussel den 10 November , in het jaar 1832.
(Get.) oonuzr.
DE LA TOUR HAUBOURG‘
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