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Aanvullingen en verbeteringen.
DEEL I.
Blz. 13 regel 8 v. b. staat : C. Repelaer, lees : 0. Repelaer.
Blz. 28 noot staat : J. W. van der Burght, lees : W. F. van der
Burcht (ook in III blz. 530 regel 10 v. b.).
Blz. 115 noot regel 6 v. o. staat : 1 December, lees 2 of 3
December (verg. III blz. 377 noot 2).
Blz. 189 regel 21 v. b. staat : 16 of 17, lees : 18 of 19.
Blz. 205 regel 11 v. o. staat : 27, lees 26.
Waar op blz. 96, 385 en 395 Hawaiski IV staat, moet dit gelezen worden Ilowaiski IV. Het rangcijfer beteekent, dat hij de
vierde van dien naam was, die in het Russische leger diende.
DEEL II.
Inhoud, blz. VI regel 7 v. o. staat : voorzitter, lees : bibliothecaris.
In de Mei-aflevering van De Gids 1913, blz. 239 noot, heeft
Dr. H. T. Colenbrander doen kennen, dat in Gedenkstukken VI
blz. 1654, voorlaatste alinea van n°. 1847, onder de aldaar genoemde namen die van kapitein A. R. Falck abusievelijk is
uitgelaten, en dat tot zijn leedwezen door dit overslaan van de
woorden „kapitein Falck" Mr. Veder (Gedenkboek II, 27) tot de
onjuiste gevolgtrekking is verleid, dat Falck niet tot de deputatie behoorde, en ingevolge de oproeping van Charlê naar het
stadhuis zou zijn gegaan.
Tengevolge van deze mededeeling moeten in de bijdrage van
Mr. Veder de navolgende wijzingen worden aangebracht:
Blz. 27 in regel 15 v. b. moet op de woorden : M. P. Brants,
volgen : de kapitein A. R. Falck.
” ” in regel 18 en 19 v. b. vervalt de volzin : „Opmerking .. .
behoorde".
Blz. 29 de laatste alinea, dus to beginnen met regel 13 v. o.,
met het vervolg op blz. 30 tot en met regel 16 v. b.
moet vervallen.
Men raadplege verder hierbij in bovengenoen:ide Gids-aflevering
het opstel van Dr. Colenbrander : „Uit de gedenkschriften van
A. R. Falck".

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

VIII

Blz. 61 laatste regel achter woord „rebelle" te plaatsen : (2).
de inhoud van noot 1 moet gevoegd worden bij noot 1
op blz. 60.
,, „ noot 1 moet inhouden : Bosscha, a. w. IV. blz. 46.
Blz. 112 regel 14 v. b. staat : vrije, lees : wijze.
Blz. 360 regel 13 v. b. Dideric Van Tets ) is dezelfde persoon :
Dirk Arnold
Blz. 367 regel 9 v. b. D. A. W. Van Tets
Blz. 376 reel
g
12 en 13 v. b. Van Tets 1 Willem Van Tets.
Blz. 393 regel 16 v. b. staat : Dirk, lees : Pieter.
7,
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DEEL III.
Blz. 556 regel 3 v. b. staat : 143944, lees : 143994.
Blz. 571 en 607. De hier voorkomende gedichtjes zijn overgenomen uit : Elberts, Historische wandelingen in en om
Zwolle.
Blz. 581 regel 18 v. o. staat : artillerie, lees : voldoende artillerie.
Blz. 586 regel 8 en 7 v. o. staat : Den 29 en November wapperden
als gevolg van bovenstaande proclamatie, enz., lees :
Eerst den Z en December werd Bentinck's proclamatie
van den 28en November te Zwolle van de pui van het
,,

7)

stadhuis afgekondigd, en wapperden, enz.
noot le regel staat: eerst den, lees : eerst in zijne pro-

clamatie van den.
DEEL IV.
Blz. 22 regel 12 v. b. staat : 1703, lees 1763.
Blz. 33 in noot 3 vervallen de woorden : (zie hiervoren bladz. 11).
Blz. 41 noot 1 regel 4 v. b. staat : 3, lees 24.
Blz. 43 regel 18 v. o. staat : 500, lees : 4500.
Blz. 78 noot laatste regel staat : 23, lees 74.
Blz. 145 regel 16 v. o. staat : 26 Februari, lees 4 Februari 1814 n°. 9.
noot te vervangen door : Bij besluit van 26 Februari
”
1814 n°. 29 werd deze wijziging in de administratieve
indeeling tot de rechterlijke indeeling uitgebreid.
Blz. 149 regel 11 v. b. staat : pag. 5, lees pag. 150.
Blz. 233 regel 6 v. o. staat : Staalman, lees : Straalman.
Blz. 283 regel 11 v. b. en blz. 308 regel 6 v. o. staat : J. P.
De Ruuck, lees : R. P. De Ruuck.
7,

Kampen in 1813.
DOOR

J. DORRE.

Kampen's eeuwenoude ringmuur met zijne rondeelen en torens
werd sinds het einde der 16e eeuw allengs vervangen door aarden
wallen met bastions bij de stadpoorten. Toen koning Lodewijk
Napoleon er den 17 e11 Maart 1809 een bezoek bracht had hij de
vestingwerken en wallen aan de stad in eigendom geschonken.
Ten gevolge daarvan waren de gronden hier en daar door particulieren in gebruik genomen, waardoor in 1813 o. a. het bastion
links van de Veenepoort werd aangeduid met den naam van
„bastion van den heer Erdman". In dat jaar bestonden namelijk behalve de poorten (fragmenten van torens), welke thans
nog uit de oude stadsmuren zijn overgebleven, o. a. ook de
Veenepoort, in het zuid-oostelijk deel der stad, die den weg afsloot, welke naar Elburg leidt en de Vischpoort, welke uit de
stad toegang verleende tot de daarbuiten liggende vischmarkt
en verder tot de Visch-, thans IJsselbrug — toenmaals een houten
jukbrug, voorzien van een val ten dienste van de scheepvaart,
hetwelk, daar het vaarwater in dien tijd meer den linkeroever
volgde, dichter dan tegenwoordig bij de stad gelegen was.
Om die brug te beschermen en den toegang tot de stad aan
die zijde te kunnen tegengaan, was in 1589 aan den rechter
oever op de plaats, waar tegenwoordig de buitensocieteit is gelegen, eene schans opgeworpen, welke evenwel in 1792 werd
geslecht. De herberg binnen hare wallen — de stadsherberg genaamd — was echter blijven staan. Eerst in 1835 is deze in de
tegenwoordige buiten-societeit herschapen, waarbij de omliggende
gronden tot plantsoen werden aangelegd. In de nabijheid van
Gedenkboek IV.

I.

2
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deze stadsherberg bevonden zich in 1813 de later te noemen
Mastenbroeker sluis en een zaagrnolen, toebehoorende aan de
familie Bijsterbos.
De plantsoenen en wandelingen, op de vroegere wallen en bolwerken der stad aangelegd, dateeren uit het midden der 19e eeuw.
Wel werden reeds in 1813 op de Vischmarkt tusschen den stadswal en den IJssel enkele woningen aangetroffen ; doch eerst in
den loop van genoemde eeuw werd de thans bestaande lange rij
huizen aan den IJsselkant gebouwd.
Kampen telde in 1813 eene bevolking van ongeveer 7000 zielen,
waarvan een deel zich toelegde op veeteelt, land- en hooibouw,
terwijl de duffel- en trijpweverijen — hoewel gedurende het
Fransche bestuur in aantal afgenornen — aan een ander deel
nog een voldoend middel van bestaan opleverden. In het stadswerkhuis werd jaarlijks eene groote hoeveelheid wol voor sajet
en kousen geproduceerd. Eene geregelde scheepvaart op Amsterdam, Deventer, Hoorn, De Lemmer, Enkhuizen en Zwolle gaf
nog wat levendigheid en vertier.
Het stadsbestuur was rinds 1808 samengesteld uit een burgemeester, vijf wethouders en dertien leden van de vroedschap. Na
de inlijving bij het Fransche keizerrijk bleven wel dezelfde personen zitting houden, doch onder de gewijzigde namen van maire,
adjoints au maire en conseillers municipaux. In 1811 werd hier
een vredegerecht gevestigd. Het ambt van maire werd in 1813
bekleed door den heer mr. F. Lemker.
Hoewel in de beide kazernes en in daartoe van particulieren
gehuurde woningen ± 900 man onder dak konden worden gebracht, was hier in het begin van November 1813 slechts eene
zwakke brigade onbereden gendarmes in garnizoen, onder commando van een onderofficier, deel uitmakende van de compagnie
gendarmes van het departement van de Monden van den IJssel,
gevestigd te Zwolle, onder den kapitein De Flavard de Wolff;
voorts was er eene afdeeling van de rationale garde, die echter voor
de Franschen weinig betrouwbaar was, en die ook hare wapenen had
moeten inleveren ; haar commandant was de baron Van Goltstein.
Buiten hetgeen verborgen werd gehouden, waren er geene wapenen
beschikbaar dan twee kanonnen, bestemd voor alarmschoten.
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Den lien November marcheerde een detachement pupillen,
ter sterkte van ruim honderd man, ander commando van kapitein Michel de stad binnen.
Toen op 12 November bericht kwam, dat dien dag omstreeks
5 uur n.m. de Kozakken Zwolle waren binnengerukt, werden
de toegangen tot Kampen door genoemd detachement bezet, en
tevens aanstalten gemaakt, om de Vischbrug geheel of gedeeltelijk te vernielen. De vrees echter, dat deze maatregel tegenstand
van de zijde der bevolking zou uitlokken en het belang om de
gemeenschap tusschen beide IJsseloevers te bewaren, spoorden den
maire aan, am de uitvoering der gegeven bevelen te voorkomen.
Het gelukte hem dan ook den commandant van het nuttelooze
en het gevaar eener verdediging der stad te overtuigen. Wel
werden nog enkele planken en liggers van de brug losgemaakt,
het val in de brug opgehaald, eene borstwering van planken
en eene versperring van sleeperswagens in de nabijheid van de
brug gemaakt, doch verder kwam men niet. Integendeel vertrok
een deel der bezetting in den nacht van 12 op 13 November om
2 uur met stile trom over Hattem naar Deventer, van welk
detachement evenwel een veertiental deserteurs heimelijk te
Kampen achterbleven.
De berichten over de nabijheid der R.ussische troepen en de
hoop op eene aanstaande bevrijding deden den moed der burgerij
herleven en bij Naar het plan ontstaan, om de achtergebleven
bezetting te overmeesteren en te ontwapenen. Met de grootste
moeite gelukte het evenwel aan de stedelijke regeering om
een rechtstreekschen aanval op de troepen te voorkomen.
Toen in den loop van den 13en zich bovendien nog verschillende militairen afscheidden van de reeds zwakke bezetting, om
zich aan de zijde te scharen van den prins van Oranje, wiens
overkomst spoedig werd verwacht, achtte de commandant Michel
zich hier niet meer veilig en verliet hij met het restant zijner
troepen de stad.
Wat van de beambten der douanen en registratie nog niet
vertrokken was, ging denzelfden dag ongemoeid scheep naar
Amsterdam, terwijl de keizerlijke kantoren en bureau's gesloten
en alle kenteekenen, welke aan de Fransche overheersching
deden denken, o. a. de adelaars, verwijderd werden.
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's Avonds verscheen om 6 uur eene patrouille Donsche Kozakken
uit Zwolle, welke zich zoowel binnen de stad, als buiten de Veen epoort in de richting van Elburg overtuigde, dat geen Franschen
aanwezig waren. Na met gejuich verwelkomd en door het gemeentebestuur in de open lucht op brood en worst onthaald te zijn,
vertrok ze weder om 8 uur n.m., onder verzekering den volgenden
dag te zullen terugkeeren en de stad met eene voldoende macht
te zullen bezetten.
Hoe goed het stedelijk bestuur had gehandeld door elk optreden van de bevolking tegen de Fransche bezetting te voorkomen, bleek reeds den 14en d.a.v., toen onder kerktijd een
detachement Fransch voetvolk van ongeveer 200 man en eenige
gendarmes te paard met slaande trom de stad binnenrukten,
onder bevel van den vorigen commandant Michel. Blijkbaar
had deze opnieuw opdracht ontvangen, om Kampen en den
overtocht over de IJssel te verdedigen, waartoe spoedig meerdere
troepen zouden aanrukken.
Door het diepe stilzwijgen van de bevolking omtrent de door
haar gekoesterde plannen en bovendien door het feit, dat de
Franschen onze taal niet machtig waren, bleven represaillemaatregelen van de zijde der bezetting uit. Omgekeerd deden
de valsche geruchten, welke omtrent overwinningen der Fransche
legers werden verspreid, de bevolking van vijandige demonstraties
afzien.
Eenige Kozakken, welke dien dag uit de richting Zwolle
naderden, keerden sonmiddellijk terug toen zij vernamen, dat
Kampen weder door de Franschen was bezet.
Nog dienzelfden avond kwam de commandant der gendarmes,
de kapitein De Flavard de Wolff, die bij het verschijnen der
Kozakken met een twaalftal bereden gendarmes uit Zwolle eerst
naar Deventer was gevlucht, Kampen binnen.
Dezen en den volgenden dag werden alle maatregelen voor
eene ernstige verdediging getroffen ; het val in de Vischbrug
werd weder opgehaald, de poorten werden gesloten en versperd.
Eene afdeeling cavalerie bracht op 17 November bevel om
kwartieren in gereedheid te brengen voor eenige lionderden
infanteristen, behoorende tot de garde-soldee uit Amsterdam,
welke troepen echter tusschen Elburg en Kampen om onbekende

GEZICHT OP DE VISCHMARKT EN POORT
TE KAMPEN. NAAR EEN TEEKENING VAN
P. REMMERS, in het Stadhuis to Kampen.
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reden terugkeerden, waarop ook de cavalerie onze veste weder
verliet.
In de eerstvolgende dagen vertoonden zich herhaaldelijk
Kozakken-patrouilles aan de overzijde van den IJssel en op de
brag, welke zich bepaalden tot het wisselen van geweerschoten
met de bezetting van de stad.
Deze patrouilles maakten deel uit van eene grootere afdeeling
welke aan de overzijde en wel in Oosterholt (ten z.o. van
Usselmuiden) bij den heer Bondam en Jan Hueyer was gelegerd.
De kastelein van de stadsherberg, L. Westendorp, zich buiten
de poort niet meer veilig wanende, bracht zijne meubels binnen
de stad, welk voorbeeld door meerdere bewoners van de Vischmarkt werd gevolgd.
De stad verkeerde nu voorloopig in een soort van staat van
beleg. Daar alle gemeenschap met de omliggende plaatsen was
verbroken en geen schuit of post meer van Zwolle aankwam,
heerschte de grootste onzekerheid omtrent den algemeenen toestand. Aileen nit Amsterdam bracht de beurtschipper nog enkele
berichten over.
Het groote gewicht, dat de Russen aan het bezit van de stad,
Kampen met hare veste IJsselbrug hechtten, lag voor de hand,
daar de IJssel met hare weinige overgangen aan de legers der
verbonden mogendheden tot het verder doordringen in ons land
ernstige vertraging kon veroorzaken. Groote schrik verspreidde
zich dan ook onder de bevolking, toen, door de komst van een
kar met kruit binnen de stad, aan de bezetting het plan werd
toegeschreven om de schoone IJsselbrug to doen springen, welk
plan echter niet ten uitvoer werd gebracht.
In den avond van den 18en November werden eenige kanonschoten uit de richting van Hattem vernomen, terwij1 op den
19en een aanhoudend geweervuur bij de Vischbrug plaats had
tusschen Kozakken en bezetting.
Commandant Michel, beducht voor een aanval op de stad
langs den linker IJsseloever, liet eenige kleinere bruggen op de
buitensingels afbreken en de Veenepoort met balken versperren,
zoodat alle toegang aldaar verder afgesloten was.
Toen op 20 November de zwakke Fransche bezetting van het
veer bij Wilsum al vechtende op Kampen was teruggetrokken,
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daarbij bericht inkwam, dat Hattem den vorigen dag door de Kozakken was vermeesterd en eene afdeeling Russen voorzien van geschut
naar Kampen in aantocht was, had men hier de zekerheid verkregen, dat een aanval ook langs den linker IJsseloever niet
uitgesloten was, waarom de commandant Met een deel zijner
troepen het bastion van den beer Erdman, links van de Veenepoort deed bezetten. Thans wendde de maire nogmaals pogingen
aan om de Franschen van verzet tegen de aanrukkende Russische troepen te doen afzien.
De majoor Cêrisier, departementaal commandant, die daags
te voren hier was binnengekomen, bleef echter volharden bij
het plan om de stad tot het uiterste te verdedigen. Eene
poging van baron Van Goltstein, om de nationale garde, over
te halen de Fransche bezetting te ondersteunen, gelukte
evenwel niet.
Inmiddels waren de Kozakken in groot aanval voor de stad
verschenen en begonnen zij tegen den middag wederom hevig
te schieten, met het gevolg dat een der inwoners, Jan de Wolf,
die evenals andere nieuwsgierigen uit een hoog dakvenster lag
te kijken, door een musketkogel ernstig aan de rechter hand
werd gewond.
Omstreeks half drie van dienzelfden middag werd ook kanonvuur aan de overzijde der rivier geopend, en wel uit een paar
kleine stukken geschut afkomstig van de heerlijkheid De Gelder
bij Wijhe en bediend door Zwolsche kanonniers, onder aanvoering
van den burger-artillerie-kapitein J. Janssen. Een kanon in de
buurt van de vroeger vermelde oude schans bij de sluis en een
ander links van de zaagmolen geplaatst, beschoten de stad, tengevolge waarvan de kogels hier en daar in de gevels der huizen
sloegen.
Toen ook nog eene laatste poging om den commandant van
zienswijze te doen veranderen mislukte en aan verscheidene
burgers, wier huizen aan den buitenkant van het vuur te lijden
hadden, de toegang tot de stad werd ontzegd, was het met het
geduld der burgerij gedaan. De burgers buiten de Vischpoort
dreigden deze open te rammen, daarbij gesteund door een aantal anderen binnen de poort, die zich heimelijk van wapens
hadden voorzien.

RET NY:1'MR
ALM,:

VAN DE VIZ CIVARAIG TV. KAMPEN
011

YE' T S!,.."`.71
,;`, At'

8 z,

HET NEDERLATEN VAN DE VISCHBRUG
TE KAMPEN EN HET BINNENRUKKEN
DER KOZAKKEN OP DEN 30sten NOVEMBER 1813. PRENT VAN A. VINKELES, NAAR EEN
TEEKENING VAN J. W. PIENEMAN.

KAMPEN IN

1813.

7

Bij het stadhuis gekomen, werd de majoor Cerisier door de
daar samengeschoolde menigte aangevallen en overmand. Zeker
zou zijne standvastigheid hem het leven hebben gekost, zoo niet
een kordaat man, Johannes Rietberg genaamd, hem aan de
volkswoecre had ontrukt, door den majoor, die klein van persoon was, op te nemen en op een torentje in het stadhuis in
veiligheicl te brengen. Intusschen brachten eenige voorname
burgers, onder wie de heer H. Rijkx, de gemoederen der opgewonden menigte tot bedaren.
De soldaten die gepoogd hadden hun chef te ontzetten werden
ontwapend, de Fransche wacht aan , de Vischbrug onderging een
zelfde lot en de Vischpoort werd door de burgerij met geweld
geopend.
Eenige moedige ingezetenen, onder wie Laurens van Eekeren,
Jan van Heerde, David de Wilde en de Italiaansche schoorsteenveger Jacob Benuenuti snelden onder het vuur van de overzijde de poort uit en bereikten ongedeerd de brug. Benuenuti
beklom onder het zwaaien van zijn hoed, als teek en van overwinning, onversaagd de hooge wip, liet geholpen door anderen
het val neer en met luid hoera stoven de Kozakken over de
brug en door de geopende poort de stad binnen en renden met
gevelde lansen de straten door.
De kapitein der gendarmes, De Flavard de Wolff, die op den
Cellebroedersweg nog rustig zat te dineeren, trachtte met de
zijnen naar Elburg te ontvluchten, doch de doortocht naar die
zijde versperd zijnde, werden zij door de kozakken gevangen
gekomen. Hunne paarden werden later voor een spotprijs verkocht.
De Fransche bezetting aan de Veenepoort, meerendeels uit
pupillen van het detachement Michel bestaande, gaf zich zonder
tegenweer over, werd ontwapend en in hunne witte buisjes,
evenals de overige Franschen, naar de stadsherberg gevankelijk
weggevoerd.
De majoor Cêrisier, van de torenkamer gehaald, gaf den commandant der Kozakken zijne portefeuille over, bood aan zijn
redder zijn degen ten geschenke aan, en volgde onder geleide
den weg der overige gevangenen.
Inmiddels reden de Kozakken de gansche stad door, lieten
geen plek ondoorzocht om Franschen op te sporen en deden
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eene afdeeling in de richting van Elburg verkennen. Niemand
werd echter eenig letsel toegebracht dan een enkel Fransch soldaat,
die bij de eerste verwarring werd gewond en tot zijn algeheel
herstel in het stads-ziekenhuis is verpleegd geworden.
De Russen bezetten nu de poorten, de brug en de stadsherberg,
terwijl de burgerij hare blijdschap uitte door hare bevrijders op
versnaperingen te onthalen, waarbij tot haar eer dient vermeld
te worden, dat ook alles werd in 't werk gesteld, om het lot der
gevangenen te verzachten. Dien Zaterdag-middag was in Kampen
alles leven en beweging, en hoewel Oranjelint moeilijk te verkrijgen was, hadden Loch vele burgers hoed of ander kleedingstuk
er mede versierd. Zelfs zag men officieren in hunne vroegere
uniform gekleed, dateerende uit den tijd van Willem V, in 't
publiek verschijnen.
Met achterlating van de noodige wachten bij de poorten, ontruimden de Kozakken 's avonds de stad en betrokken zij een
bivak aan de overzijde van den Ussel bij de stadsherberg.
De voornaamste burgers meldden zich vrijwillig op het stadhuis
aan, om een soort politiewacht te vormen, tot handhaving van
de inwendige rust. Voor een klein deel was deze wacht gewapend
met de enkele geweren, welke tot nog toe verborgen waren
gehouden, doch thans ter beschikking werden gesteld, en voor
de rest met oude hellebaarden, afkomstig van eene wapenkamer
op het stadhuis. Zij onderhield een geregelden patrouillegang in
en om de stad en werd zelfs door de Kozakken en later door de
geregelde vreemde troepen gerespecteerd.
Zondag 21 November vertoonde zich een ieder op straat, versierd met Oranjelint. Men ging naar de overzijde en aanschouwde
het vreemde tooneel, dat de legerplaats der Kozakken aldaar
hood, terwijl deze op hun beurt de winkels in de stad bezochten
en het niet altijd even nauw met de betaling namen.
Den 23en November werd van de puie van het stadhuis bekend
gemaakt dat baron Bentinck van Buckhorst tot provisioneel
gouverneur van het departement benoemd was en dat de toenmalige stedelijke regeering verzocht werd, hare taak voorloopig
op den huidigen voet te blijven waarnemen.
Den volgenden dag kwam de commandant der Russische troepen
in dit ge west, prins Narischkin uit Zwolle eene inspectie te
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Kampen houden, terwij1 den 26en November onder geleide van
eene afdeeling Kozakken, de beide stukken geschut, welke enkele
dagen geleden Kampen hadden beschoten, met de Zwolsche
kanonniers door de stad naar Deventer trokken.
Gedurende de eerstvolgende weken trokken nu Russische detachementen van verschillende sterkte en nit verschillende wapens
bestaande, over de brug, tot Zutphen toe den eenigen vasten
overgang over den IJssel, zoolang Deventer in handen der FranDATA.

TROEPEN.

STERKTE.

20 Novr. Verscheidene detachementen
Kozakken.
22 „
Verscheidene detachementen
Kozakken.
26 „
Een detachement Kozakken
met 2 stukken geschut en
Zwolsche kanonniers.
40 man
Nog een det. Kozakken.
27 „
5 compagnieen Kozakken met 220 „
standaards.

28 „

Russische infanterie.

300 „

Russische ruiterij.
Russische infanterie.

260 „
200 „

30 „

1 Deer.

Kozakken.

300 „

Cavalerie met eenig geschut.

300 „

2„
3

,,

13 „
21 „

TOELICHTINGEN.

Doortrekkend naar Deventer.
Doortrekkend.
Doortrekkend naar Deventer.

Doortrekkend.
Doortrekkend richting Am ersfoort
na gekampeerd to hebben in
de oude schans over de brug.
Dien dag uit Rijssen gekomen,
ingekwartierd en volgenden
dag doorgemarcheerd.
Ingekwartierd.
Ingekwartierd.
De infie naar Elburg en Harderwijk, ook de cavie behalve
+ '100 man die naar Zwolle
gingen en 50 h 60 man die
a chterble yen.
Twaalf uur 's nachts deels in de
Plantage gebivakkeerd en deels
ingekwartierd.
's Nachts vertrekt de nog achtergebleven cavalerie.
Doortrekkend vermoedelijk naar
Deventer.
200 Kozakken van hier naar
Z wol le.
De nog overgebleven troepen
verlaten de stad.
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schen bleef. Zij marcheerden somtijds met krijgsgezang door de
stad, en als zij nachtkwartier hielden, werden grootere en kleinere
troepen-afdeelingen bij de burgerij ingekwartierd.
Kortheidshalve zijn in vorenstaande Label eenige gegevens
betreffende deze troepen opgenomen.
De vele werkzaamheden, zoowel bij dag als bij nacht, en de
buitengewone uitgaven, welke het verblijf en de doormarsch der
vreemde troepen vereischten, werden van 21 November of door
eene afzonderlijke commissie geregeld. Van de burgerij werd
in die dagen veel gevergd. Niet alleen hadden verscheidene
inwoners soms zes, acht tot tien man huisvesting te verleenen,
doch het ruwe krijgsvolk, dat bovendien onze taal niet machtig
was, stelde vaak onbillijke eischen, welke hier en daar met
dreigementen en geweld gepaard gingen. De stedelijke regeering,
voor onheilen beducht, maakte daarop den Zen December bekend
dat het verboden was om militairen te mishandelen of geweld
met geweld te keeren, en dat klachten moesten worden ingediend
bij den commandant of op het stadhuis. Het verblijf der vreemde
troepen gaf echter ook wel eenige afleiding in deze zorgelijke
tijden, daar zij nu en dan hun fraai krijgsgezang en eigenaardige
krijgsmuziek lieten hooren en hunne gastheeren met rationale
dansen trachtten op te vroolijken. Bij zulke gelegenheden werden
groote hoeveelheden jenever geschonken, welke de Kozakken
liefst met peper vermengd gebruikten. Het artikel visch, dat
hier in ruime mate verkrijgbaar was, wisten zij op hoogen prijs
te stellen. Ook betoonden zij zich lang niet ongevoelig voor het
schoone geslacht. Eene lading tabak en sigaren uit Deventer
afkomstig en door de Kozakken bait gemaakt, werd door deze
aan de stad voor 600 gulden verkocht. De publieke verkoop
dezer goederen bracht daarna 3000 gulden op, zoodat de winst
eenige tegemoetkoming opleverde in de groote kosten door de
verschillende vorderingen veroorzaakt.
Den 21 en December verlieten de laatste Russische troepen de
stad ; sinds werden de wachten uitsluitend door burgers betrokken. In het midden van Januari 1814 werd de landstorm geformeerd, van welke 110 Kamper burgers, met pieken gewapend,
naar Deventer trokken, om de boeren uit de omgeving dier plaats
voor plundering en brandstichting van de zijde der belegerden
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te beschermen. 27 Januari keerde dit detachement weder terug;
de manschappen hadden door koude en ontbering veel geleden,
ook omdat de landlieden bij Deventer, reeds van alles beroofd,
niet in staat waren voor behoorlijke inkwartiering en voeding
te zorgen.
Door het overstroomen van rivieren en het doorbreken van
dijken was de overtocht van Rijn en IJssel van Dusseldorf of
gestremd, zoodat de vaste brug bij Kampen, welke Loch ook
door den zwaren ijsgang veel geleden had, Coen de eenige veilige

DATA.

30 Jan.

TROEPEN EN TREINEN.

STERKTE.

Infanterie, cavalerie en artillerie 1500 man. Deels doortrekkend en deels inmet vele bagage- en ammunigekwartierd.
tiewagens, van het korps van
den hertog van Saksen-Weimar.

31 „

I Febr.

Dagelijks
in
Februari.
20 Febr.
24 „

26 „
en eenige
volgende
dagen.

1 en 2
Maart.

TOELICHTINGEN.

Uhlanen, kurassiers en huzaren
met een grooten trein paarden
en wagens.
4 bataljons infie en 1 bataljon
jagers met muziek, behoorende
tot het Saksische legerkorps.
Cavalerie.
Infanterie, benevens '16 stukken
kanon en houwitsersbehoorende
tot hetzelfde korps.
Talrijke korpsen Pruisische cavalerie, infanterie en landweer.
Een sterk korps Hannoversche
huzaren.
Een trein artillerie met congrevische vuurpijl-machines, benevens een park rijdende-artillerie.
Fransche krijgsgevangenen van
het garnizoen van Gorinchem,
waarbij senator Rampon en
een menigte Fransche officieren, geescorteerd door een
detachement Pruisen.
Een korps Engelsche huzaren.

1500 „

De artillerie-trein met 40 stukken kanon vervolgt zijn marsch.
Doortrekkend.

4000 „

Ingekwartierd.

1200 „
3000 „

Doortrekkend om zich naar het
groote leger in Champagne te
begeven.
Doortrekkend en doorgaansalhier
nachtverblijf houdend.
Doortrekkend.
Doortrekkend.

+ 3000
man.

Doortrekk end naar Pruisen. Hadden 's nachts in de Bovenkerk
gelogeerd.

Doortrekkend.
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gemeenschap tusschen de beide oevers opleverde. Tengevolge
daarvan kenmerkten zich de laatste dagen van Januari en de gansche
maand Februari 1814 door een bijna onafgebroken doormarsch
van vreemde troepen, *welke aan de stad wederom groote kosten
veroorzaakten en de burgerij bovendien met drukkende inkwartieringen bezwaarde.
Kortheidshalve zijn weder in vorenstaande tabel eenige gegeyens betreffende die troepen opgenomen
In de eerste dagen van Maart kwamen te Kampen ongeveer
400 jonge manschappen van de landmilitie nit Friesland, welke
met de 200 die reeds in de stad gekazerneerd waren, het 3e
bataljon moesten vormen. Den 26 e11 Februari te 8 uur n.m. hield
Zijne hoogheid de erfprins van Ora*, komende van Het Loo,
zijn intocht te Kampen, verleende audientie en vertrok om 10 uur
weder naar Zwolle onder luid gejuich der inwoners, terwijl de
gewapende burgerwacht hij het stadhuis en voor de Plantage
geschaard stond en vele huizen gefflumineerd waren.
Den 7eii Maart terugkeerende van zijne inspectie in Drente,
Groningen en Friesland, bleef de Prins hier overnachten en
logeerde hij in het huis van den ontvanger Van der Upwich op
den Burgwal. Den volgenden dag werd nogmaals audientie verleend en de hiervoren genoemde landmilitie als ook de stedelijke
schutterij (landstorm) gelnspecteerd, waarop Zijne hoogheid over
Het Loo naar 's-Gravenhage terugkeerde.
In de eerste maanden krioelde het op de marktdagen in de
stad nog van liedjeszangers en orgeldraaiers, die „den val des
vervloekten Corsikaans en den lof des Oranjebooms" uitgalmden
doch allengs keerden orde en rust terug.
De diensten door Kampen's burgerij, in deze tijden aan het
vaderland bewezen, geven aanspraak op algemeenen dank. Niet
alleen moist zij, ofschoon vrijwel ongewapend, op het juiste oogenblik de Fransche bezetting te bedwingen, en getroostte zij zich
zware offers in 't algemeen belang, doch bovenal werd door haar
toedoen de brug behouden, welke aan de troepen der verbonden
mogendheden een zekeren weg opende naar Holland en Brabant,
terwijl in de gegeven omstandigheden een andere weg veel
moeite en tijdverlies zou hebben veroorzaakt.

Wijhe en omgeving.
DOOR

H. C. BRANDT.

Op den M en November 1813, zat de jeugdige maire van
Wijhe, Gilles Schouten op zijn bureau in de mairie, met een
brief in de hand, die zeker een bijzonderen indruk op hem had
gemaakt, want telkens legde hij ze neer, wreef zich eens over
het voorhoofd, en keek daarna den inhoud weer eens in.
Twee dagen geleden had hij van den onder-prefect te Deventer
een schrijven ontvangen, waarin, in verband met de buitengewone omstandigheden, waarin men verkeerde, allerlei voorschriften gegeven werden hoe te handelen bij oploopen, enz., hem op
het gewicht werd gewezen van den eed van trouw aan den
Keizer gezworen, en dat alles doorspekt met verkapte en openlijke bedreigingen bij plichtverzuim of gebrek aan toewijding aan
het gouvernement. Gisteren kwam er plotseling bevel alle schuiten,
schepen en ponten naar den linkeroever van de rivier over te
brengen. Men wist dat de Russen en Pruisen in opmarsch waren
en dicht bij onze grenzen. Er ging zelfs een gerucht, dat er reeds
Kozakken te Deventer waren geweest. En nu, terwij1 de vijand
als bet ware voor de poorten stond, die brief ! Hij las hem nog
eens over :
DEPARTEMENT
DE
L'IssEL.
Arrondissement
Deventer.
N°. du depart

DES BOUCHES

388.

DEVENTER LE 10 NOVEMBRE

1813.

L'Auditeur au Conseil d'Etat, SousPrefect de l'Arrondissement Deventer
a
Messieurs les Maires de cet
Arrondissement
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Messieurs.
Je vous invite a me fournir avant le 21 de ce mois les renseignements suivants :
1°. La quantite moyenne du lait fourth annuellement par une
vache ;
2°. Quelle est la quantite de beurre annuellement consumêe
dans votre commune ;
3°. Quelle est la quantite vendu annuellement sur les marches,
avec indication des marches ou cette beurre est vendu ;
4°. Combien de lait faut-il pour faire une Kilogramme de beurre ;
5°. Quelle est la quantite de beurre exportêe anniversellement
dans d'autres Departements.
Les Renseignements que vous me fournirez, doivent etre donnês
en litres et kilogrammes, seulement sans autres fractions et etre
clairs et precis. La quantite de lait qui peut donner journellement une vache n'etant point uniforme mais variant au contraire
beaucoup suivant la race de l'animal, la nourriture, qu'on lui
donne, les localitês et les raisons de l'arrivêe, je vous recommande
a chercher a êtablir avec soins evoluation moyennant qui se
rapproche le possible de la vêritê.
Recevez Messieurs les Maires l'assurance de mes sentiments
affectueuses.
(w.g.) D. van Gobbelschroy.
Het was onbegrijpelijk. Iemand die jaren lang aanteekeningen
had gehouden, in verband met het gevraagde, zou het nog een
moeilijke tack vinden de gestelde vragen te beantwoorden. Het was
nu Loch werkelijk geen tijd om raadseltjes op te geven ; en de
maire vouwde het laatste stuk, dat hij van de Fransehe administratie
zou ontvangen, wederom op en legde het naast zich neder, terwij1
hij dacht dat hij voorloopig wel wat anders zou te doen hebben.
En het bleek weldra dat hij juist had gedacht. In den namiddag van denzelfden dag, trok een afdeeling Kozakken sterk
ongeveer 300 man, en behoorende tot het korps van prins
Gagarin, het dorp binnen.
Zij kwamen uit de richting van Heino en hadden in last, zooals
de aanvoerder aan den maire mededeelde, om te Wijhe een bivak
te betrekken en aldaar een schipbrug over den IJssel te slaan.
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Zij betrokken een bivak op het „Hof te Wijhe" toenmaals een
zandige hooge weide aan de noordzijde van het dorp gelegen,
waarin spoedig strooien hutten, planken loodsen en linnen Lenten
een nieuw dorp naast het bestaande vormden.
Flier hebben de Kozakken vertoefd tot ongeveer Kerstmis
1813. Uit archiefstukken blijkt, dat zij zich den 24en December
nog te Wijhe bevonden.
Het veer, dat al sedert jaren bestond, en waar men met een
pont en roeibooten werd overgezet, was op den 12en November
door de terugtrekkende Fransche gendarmes, die sedert 31 Mei
van dat jaar te Wijhe garnizoen hadden gehouden, in het ongereede gebracht. Dit werd echter spoedig hersteld en toen werden
de eerste Kozakken te Wijhe naar de overzijde gebracht.
Inmiddels werden er ook spoedig maatregelen getroffen voor
den bouw van de door prins Gagarin verlangde schipbrug.
De maire liet door booten op de rivier, de schippers die opof afvoeren, bevelen hunne schepen aldaar te doen aanleggen
of ankeren.
Na overleg met personen, die bekend waren met het vaarwater, werd besloten de brug te slaan tusschen Fortmond en
Veessen, ter plaatse waar een krib in de rivier is gelegen, die in
den volksmond nog den naam draagt van Kozakkenkrib. Fortmond was zeer hoog gelegen en bleef bij tamelijk hoogen waterstand nog vrij van overstrooming, terwijl de lage uiterwaarden met
de vele kolken en anken, die zich noordwaarts daarvan, langs
den rechteroever uitstrekten, bij geringen was van het rivierwater reeds onderliepen. Bovendien was het gedeelte van de
rivier dat voor het leggen van de brug werd gekozen veel smaller,
dan verder noordwaarts bijv. bij het Wijhsche veer.
Voor den bouw, schijnt men bijna uitsluitend beurtschepen
te hebben geprest, die het meest geschikt geoordeeld werden
voor het beoogde doel. En beurtlui voeren er genoeg op
den IJssel. Van Deventer op Amsterdam alleen voeren er
zeven.
De naam van een der schippers, wier vaartuigen voor den
bouw der brug zijn gebezigd is ons bewaard gebleven. Het was
Jan Willems Snippe, wonende te Zutphen.
Uit de archieven van het departement van oorlog blijkt, dat
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genoemde schipper en een groot aantal collega's zich in Januari
1814 per request tot den Souvereinen Vorst hebben gewend,
daarbij te kunnen gevende dat hunne schepen met derzelver
ladingen op den 23en November 1813 ten gevolge der orders
van den Russischen prins Gagarin in requisitie zijn gesteld tot
het formeeren van een schipbrug over den IJssel tusschen de
gemeenten van Veessen en 01st, en verzoekende „dat deselve
schepen en ladingen ten spoedigste worden vrijgegeven met zoodanige schadevergoeding voor het gebruik en inmiddels gedurende
het voortdurend gemis hunner goederen, met zoodanigen dagelijkschen of wekelijkschen onderstand als bij Z. K. H. zoude kunnen
worden goedgevonden".
Dit request werd voor onderzoek, verslag en zoo spoedig
mogelijke vrijgeving door den commissaris-generaal van oorlog
bij randschrift van 22 Januari 1814, N°. 33, in hander gesteld
van den generaal-majoor Van Raesfelt, commandeerende de
7e territoriale divisie.
Het rapport van genoemden generaal is met begeleidende
missive van 4 Februari 1814 door den comm.-generaal van
oorlog aan dien van binnenlandsche zaken gezonden en schijnt
daar verloren te zijn geraakt. Aangezien er intusschen uit gebleken was, dat het meerendeel der requestranten hunne schepen
reeds weder hadden teruggenomen, stelde eerstgenoemde commissaris-generaal aan zijn ambtgenoot voor, de zaak, wat schadevergoeding betreft, voorloopig maar te laten rusten, omdat nog
niet was uitgemaakt, hoedanig ten opzichte der oorlogslasten
in het algemeen zou worden gehandeld en er op dat oogenblik
geen gelegenheid was, daaromtrent principes vast te stellen.
Uit het vorenstaande blijkt, dat een groot gedeelte der schepen,
die voor den bouw der brug hebben gediend, op den 23 en November
zijn aangehouden.
Volgens het opschrift op de schilderij, voorstellende de Kozakkenbrug te Veessen, was deze den 26en November klaar en in
gebruik gesteld. Deze schilderij vervaardigd door een tijdgenoot,
den huis- en rijtuigschilder Westenberg te Veessen, tevens herbergier aldaar, versierde indertijd zijn gelagkamer. Bij een
onderzoek waar zij gebleven was, bleek mij dat zij thans in de
gelagkamer hangt van den herbergier Langevoort te Veessen.
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De photo hebben wij te danken aan de welwillendheid van
den amateur-photograaf, den heer Bakhuis te Veessen.
Uit het vorenbedoelde verzoekschrift blijkt, dat de brug er
begin Januari 1814 nog aanwezig was.
Toen het echter in die maand zoo fel ging vriezen, dat den 10 en de
IJsselbrug te Deventer in veiligheid moest worden gebracht 1),
was zeker ook het laatste uur van de Kozakkenbrug geslagen.
Intusschen schenen de Kozakken bun bivak te Wijhe als een
soort depot te beschouwen, waar de troep wederom voor den
velddienst werd in orde gebracht. Dagelijks kwamen en vertrokken er tro6pen.
Aangezien er in Wijhe geen ziekeninrichting bestond, had er
weldra een geregelden dienst plaats om zieken en gewonden te
evacueeren naar een ziekenhuis te Hattem. Dit overbrengen bleek
echter weldra, niet iedereens werk te zijn. Bij iedere kroeg Loch
die men passeerde, riep een van de bende : „Schnaps zu bekommen" en dan sprongen, rolden en tuimelden gewonden zoowel als zieken van den wagen. En bij iedere herberg bleven er
een paar achter, zoodat de voerman dikwijls met een ledigen
wagen te Hattem aankwam. Een der pachters van den graaf
Van Dedem van de Gelder, Klaas Antonie Broekhuis, scheen er
de wind onder te hebben. Tenminste, het gelukte hem zijn volkje
bij elkander te houden, zoodat hij weldra vast voor dit transport
werd gebezigd.
Volgens de overlevering heeft er nog jarenlang als kostganger
een oude Kozak bij hem in huis gewoond, die aldaar door den
generaal Van Dedem, wien hij het leven had gered, was nitbesteed 2).
De vier smeden van het dorp hadden het maar druk om de
Kozakkenpaardjes van nieuwe ijzers en de Kozakken van nieuwe
pieken te voorzien. Uit de gedetailleerde rekeningen dier smeden,
berustende in het gemeente-archief te Wijhe, kan men eenigszins nagaan, hoe de wisselende sterkte van het detachement was,
daarom laten wij ze hier in haar geheel volgen.
1) De blokkade van Deventer in '1813-1814 door F. H. A. Sabron. Tijdspiegel '1903.
2) In de „Memoires du General Baron de Dedem de Gelder 1774-1825
Paris Librairie Pion '1900, heb ik hieromtrent echter niets aangetroffen.
Gedenkboek
2
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Declaratie van Bartus Middendorp en Hendrik van Lettel,
smeeden, wonende to Wijhe, provincie Overijssel,. wegens door
hen gedane leverantien aan de Russische troepen.
1813
November 14. Zes paarden beslagen 20 ijzers A, 5-8 f 5-10—
15. 21 pieken a f 1 per stuk . 21 „
„ 16-15-3
17. 61 ijzers voor 18 paarden
„ 24— 9-8
18. 89 ijzers voor 27 paarden
20. twee pieken geheel nieuw
2
7-14—„
23. 28 ijzers voor 9 paarden .
11—„
24. 2 dito voor een paard .
1—
2—
26. 4 dito voor een paard .
„15
28. 15 stuks pieken . .
,,—,,
f 94— 2—
Als voren declaratie van Harm Westenberg en Pieter Vink.
1813
f 12-18-8
2 December. 15 paarden 47 ijzers 5'/2 st. .
9—
9 pieken A f 1 .
7— 3—
7 paarden 26 ijzers gelegd .
4—
4 stuks nieuwe pieken . .
3— 6—„
3 paarden 12 ijzers gelegd .
7
„ 17-12—„
19 paarden 64 ijzers gelegd .
8
,,
5 nieuwe pieken . .
3— 77
„ 1— 7-5
3 paarden 5 ijzers
14
„ 2— 9-8
4 paarden 9 ijzers
19
„ 1-16-8
paard
3
ijzers
1
24
,,
71

77 - 77

//

/7

/l

5

I/

/7

—,,

/7

//

7/

7/

)1

11

,1

/7

77

/7

Voorts leverde de timmerman Jan Stein eveneens pieken aan
de Kozakken, de schoenmaker Hendrik van Aafst schoenen, de
kleermaker H. Eisink kleedingstukken, Jan Strijtveen leverde
een wagen voor f 30, G. W. Jacobson een rijkussen, Barend
Westenberg beddegoed, G. Nijland eetwaren, enz.
Al deze leveringen werden in Juni en Juli 1816 betaald.
Waren de bewoners van het dorp in den beginne een weinig
schuw ten aanzien van hun onverwachte loges, van lieverlede
was men wat meer vertrouwd geraakt met de Kozakken, die
aldoor dan eens in kleineren, en dan weer in grooteren getale
aldaar verblijf hielden.
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Teekenden wij boven een en ander aan van de kosten welke
deze gasten veroorzaakten, van hoeveel uitgaven is geen aanteekening gehouden, ten minste geen opgave tot ons gekomen?
In de archieven van Wijhe vindt men niets aangeteekend voor
slachtvee, brandhout, bier en j enever en toch is het een feit dat
er telkens een koe is geleverd, en het den Kozakken nooit aan
brandhout heeft ontbroken.
In het naburige 01st, waar vermoedelijk minder Kozakken zijn
gelegerd geweest dan te Wijhe, werden in de maanden November en December 1813 ten dienste der geallieerde troepen geleverd:
. f 2505501 vademen bout a f 5 -L-7_ .
„ 17-11
54 n kaarsen a 6 1/2 st. per it
f

2522-11

En dan, wat er zooal werd medegenomen !
Bij den maire liep het in en uit. leder, die wat noodig had
trok maar op hem af. Het begon met de boonenstokken uit den
tuin om er hutten van te bouwen, en het eindigde met een fluweelen canapêkussen.
Toen op een en denzelfden dag een Kozak een tamme eendvogel had doodgestoken, waarmede het oudste dochtertje van
Schouten gewoon was te spelen, zijn vrouw een doodschrik op
het lijf was gejaagd, eerst door een Kozak, die een knieval voor
haar deed en den zoom van haar japon kustte en daarna door
een van de meiden, die de schromelijke onvoorzichtigheid had
begaan een paar damasten tafellakens weg te halen van onder het
zadel van een Kozakkenpaard, dat bij de woning van den maire
stond aangebonden, denkende zich dit gestolen goed wel te mogul
toeeigenen, en het aan mevrouw ten geschenke aan te bieden,
Coen liep de maat over. De maire stopte zijn heele gezin, de
misdadigster incluis, in zijn barouchette, en liet het, onder vertrouwd geleide naar Kampen brengen, waar zijn moeder woonde.
Het damast, dat hij als te zijnent verloren beschouwde, bracht
hij persoonlijk naar het bivak terug.
Sedert bleven de Kozakken tot aan hun vertrek bij hem in
en uit loopen en kon hij later met een gerust geweten eene
declaratie indienen van f 210 „voor het veinielen van meubelen
door de cosakken en van difference objecten".
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Met uitzondering van een bekend gebleven geval van een
boerenmeisje, dat op het land aan het knollen trekken was en door
7 Kozakken werd overvallen, die haar zoodanig ergerlijk mishandelden, dat de arme meid kort daarna overleed, gedroegen de Donbewoners zich 'meer baldadig dan slecht. Ook lieten de Overijsselsche en Geldersche boertjes zich Tang niet alles van hen welgevallen.
Het was Loch al erg genoeg, dat zij met paard en wagen of
als gids mee moesten, dat er kippen, hout en stroo bij hen werden
meegenomen, zij dikwijls voor ongenoodigde gasten moesten koken ;
als het al te gortig werd, dan verzetten zij zich. Die het dichtst
aan den grooten weg woonde, leed er het meeste door.
Dat ondervond onder anderen de landbouwer Hendrik Jan
Bakhuis, die te Veessen woonde nabij den afweg die naar de
„Kozakkenbrug" leidde. Den 25 en November moest hij met een
wagen en twee paarden dienst doen voor de Kozakken naar
Wijhe ; den 28 en ging hij voor twee dagen met een dergelijk
gespan mee naar Twello ; den 30 en reed hij hout voor de Kozakken ; den 5 en en Gen December nogmaals ; den 10 en December
was het al weer voor twee dagen op transport naar Twello ; den
14e1 December, van hetzelfde Taken een pak, maar nu naar Zwolle.
Den 16en December neemt hem een afdeeling Kozakken als
gids mede naar Twello den 19en en 20en December was hij met
wagen en twee paarden op transport voor de Kozakken naar
Bathmen en eindelijk gaat hij op Nieuwjaarsdag 1814 weer voor
twee dagen met hen mede naar Twello.
Uit dankbaarheid ontnamen zij hem den li en December een
zwart vierjarig ruinpaard, ter waarde van f 190.—. Bovendien
namen zij dien dag bij hem mede een paar laarzen, twee mudden
haver, zestig flesschen j enever, vijf zaadzakken en verscheiden
glazers, tot een gezamnenlijk bedrag van f 59. 1).
De hoer op Groot-Scherpenzeel wapende zijn knechts en arbeiders
met hooivorken en deed toen een aanval op een bende Kozakken,
die bij hem ingekwartierd, ruzie zocht met een later aangekomen
detachement, waarbij zij dreigden alles bij hem kort en klein
te slaan. Door zijn optreden, waarbij hij ieder der partijen een
Uittreksel uit eene beëedigde declaratie van H. J. Bakhuis te Veessen, dd.
30 Juli '1818, berustende in het particulier archief van den heer Bakhuis,
wethouder van Heerde, wonende te Veessen.
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gedeelte van de keuken als verblijf aanwees door een streep
over de vloer gescheiden, stilde hij niet alleen het ontstane
verschil, maar werd hij door zijn gasten luide toegejuicht.
Inmiddels dreef de gemeente maar op ziOh zelf. Bevelen van
hoogerhand werden niet meer ontvangen. De prefect te Zwolle
was heengegaan en de onder-prefect zat ingesloten in het door
Kozakken en andere troepen omringde Deventer.
Van wat er buiten Wijhe omging vernarn men het een en
ander uit de Zwolsche Courant. Zoo kwam het bericht van de
omwenteling te Amsterdam en van de uitroeping van den Prins,
noon van pries Willem V, tot Souverein Vorst der Nederlanden.
Toen werd de nieuwe vlag met den Oranjewimpel uit den toren
gestoken en vierde men feest. En nu was het niet alleen de
mairie, die geillumineerd werd, zooals bij overwinningen van
Napoleon het geval was geweest 1).
Maar nog altijd was er geen officieele mededeeling ontvangen
van de veranderin'g die in de regeering had plaats gehad.
Eindelijk op den 26 en November ontving Schouten een gedrukten brief, gericlit aan den schout van Wijhe, en onder dagteekening van 24 November 1813, door den provisioneelen
gouverneur van het departement der Monden van den IJssel,
Bentinck van Buckhorst uit Zwolle, tot hem gericht. Bij dat
schrijven werd hij gemachtigd tot het doen van onvoorziene
uitgaven, welke door den bijzonderen toestand waren ontstaan.
En zoo werd gaandeweg een nieuwe toestand geboren, die het
jongste verleden, toen Nederland geen Nederland meer was, als
een booze droom achter zich liet.
Den 25 en Februari 1814 deed de Erfprins, de latere koning
Willem II, vergezeld van een eerewacht van Zwolsche jongelieden, op zijn tocht van Zwolle naar Deventer ook Wijhe aan
en liet zich bij die gelegenheid door den jeugdigen schout een
en ander verhalen van de brug, die deze voor de Kozakken had
doen slaan. En toen hij geeindigd had, klopte hem de Prins op
den schouder en betuigde hem zijne tevredenheid over hetgeen
hij had verricht.
1 ) Vermoedelijk heeft dit feest den 18en November plaats gehad.

Deventer
DOOR

L. W. VAN HOEK.

Deventer was de hoofdplaats van het 2e arrondissement van
het departement der Monden van den IJssel en als zoodanig
de standplaats van den onderprefect L. Van Gobbelschroy. Deze
bewindsman, die later onder Willem I minister werd, was,
hoewel als onder-prefect trouw zijn plicht vervullende tegenover
het Fransche gouvernement 1), den inwoners van Deventer zeer
genegen. Volgens zijn schrijven aan Montalivet was hij er op
uit, door zachtheid de orde te handhaven en heeft hij getracht
de opruiming der voorstad — zie hierna — zoo Zang mogelijk uit
te stellen.
Maire van Deventer was Mr. Abraham Joan van Suchtelen 2).
In 1703 aldaar geboren, had hij zich, na het volbrengen zijner
rechterlijke studien te Harderwijk, in zijn geboortestad als advocaat gevestigd, werd in 1789 lid van de gezworen gemeente, in
1805 schout van 01st en in 1811 maire van Deventer. Hij was
een man, die algemeen geacht werd en die tijdens de Fransche
overheerschhig steeds is opgekomen voor de belangen van de
stad en haar inwoners.
Van de leden van den municipalen raad was het vooral H. Van
Loghem Jr., die gedurende de insluiting op den voorgrond is
getreden, ook omdat hij zeer goed Fransch sprak en meest als
tusschenpersoon optrad bij besprekingen van de burger autoriteiten
met de bekleeders van het militair gezag.
1) Hultman noenit hem in zijn schrijven aan Montalivet „un homme de
merite".
2) Zoon van Abraham Hendrik, en Pieternella Henriette Hagedoorn.
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Zeer verdienstelijk tegenover de inwoners van Deventer maakte
zich, volgens de verschillende dagverhalen, de ontvanger der
directe belastingen, Arnold Jan Bernard Van Suchtelen. Hij
reisde, tijdens de insluiting, herhaaldelijk naar 's Gravenhage en
de langdurige conferenties, die hij na terugkomst in Deventer,
met den vesting-commandant hield, moeten betrekking gehad
hebben op de overgave van de stad. Ook wordt vermeld, dat hij
er bij den Erfprins op zou hebben aangedrongen, de stad niet
te later bestormen 1).
Toen er in het vroege voorjaar van 1813 geruchten liepen,
dat de vestingwerken zoud en worden verbeterd, werd aan die geruchten niet veel waarde gehecht, en zelfs nog na het kennis nemen van
het dekreet des keizers van 4 April, waarbij de stad „in staat van
defensie" werd verklaard, kon men moeilijk gelooven, dat een
ernstige verdediging van de vervallen vesting in het plan lag
van den Franschen keizer. Toch waren er aanwijzingen dat dit
geenszins onmogelijk was, want al bleef het garnizoen, dat slechts
uit 40, bij de burgerij ingekwartierde, kustkanonniers en gendarmen bestond, op dezelfde geringe sterkte, den geheelen zomer
door werd met kracht gearbeid aan het in orde brengen van de
fortification. De wallen en de werken rond de stad werden opgemaakt en van palissaden voorzien, geschut werd aangevoerd, de
Koebrug aan de Bergpoorter-weide en de vOOr de Bergpoort gelegen brug werden afgebroken, de Bergpoort toegemetseld en
tot kruitmagazijn ingericht, terwijl de brug aan de Brinkpoort
van barrieres werd voorzien. Gedurende de insluiting werden
nog eenige poorten dichtgemetseld of versperd, zoodat er in
December van de zeven stadspoorten nog slechts twee bruikbaar
waren.
„Gepreste boeren voerden de schoonste eikenstamrnen nit
de bosschen op Veluwe aan, welke (voorzeker niet karig)
tot palissaden van driedubbele dikte geslagen wierden".

1 ) Mededeeling van Jhr. Van Suchtelen van de Haare te Delden. Deze
vermeldt ook dat de inwoners van Deventer hun erkentelijkheid aan den
Heer Van Suchtelen bewezen door het schenken van een zilver tafelgarnituur,
besloten in een kist met zilveren plaat waarop de woorden: „De burgerij
van Deventer uit dankbaarheid aan A. J. B. Van Suchtelen. Anno 1814".
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Kaijser 1 ), die dit vermeldt en wiens verhaal niet getuigt van
groote ingenomenheid met den leider van deze werkzaamheden,
den kapitein van de genie Morlet, voegt er eerlijk bij : „tegens
behoorlijke ontgeltenis nochtans".
Nadat op 6 November 184 douaniers nit Friesland in Deventer
waren aangekomen, werd de vesting den volgenden dag bezet
door ongeveer 830 man infanterie 2) met 2 veldstukken, door
Molitor nit Utrecht daarheen gezonden, terwij1 generaal baron
F. J. I. M. C. Schiner 3) als vestingcommandant optrad.
Ook na het binnenrukken dezer troepen : „voorspelden de
meeste inwoners zich van hetzelve geen ander kwaad dan den
last van inkwartiering" ; en dit te minder omdat de berichten
van de nederlagen, die het Fransche leger had geleden, een
spoedig vertrek van de bezetting deden vermoeden.
Met grooten schrik vernamen de inwoners dan ook de afkondiging van den staat van beleg op 9 November. Bij deze werd
aan den majoor, plaatselijk-commandant Maymat alle gezag
opgedragen ; alle correspondentie met den vijand werd verboden
op straffe van hetgeen daaromtrent in het „Code Penal militaire"
was voorgeschreven, terwi ejl de overtreders zouden terechtstaan
voor een krijgsraad, die mede zou oordeelen over alien die zich
schuldig maakten aan „beleediging, Carting of verzet" tegen de
militairen. Voorts bevatte de proclamatie, waarbij de staat van
beleg werd afgekondigd, nog eenige bepalingen omtrent het
verlaten van de stad door hen, die geboren waren in een land
1) Het belegerd Deventer of Dagverhaal van hetgene er in en om die
vesting is voorgevallen, enz., vervat in eenige brieven van daar geschreven
door een burger en inwoner aan zijn vriend in Holland, Deventer '1814. (In
de catalogus van de Kon. Bibliotheek staat als schrijver van dit werkje opgegeven : C. Kayser).
2) Volgens den schrijver van het ,,Beknopt Dagverhaal van het gebeurde
te Deventer gedurentle het beleg van 1813 en 1814, Deventer 1814" (als
boven opgegeven : A. Elberts) bestond doze uit 600 pupillen, 180 voltigeurs
en • 00 gardes van den „Prefect van de Maas", (hier zal wel bedoeld zijn:
!I Monden van de Maas".)
3) Eon opperofficier, die bij Napoleon hoog stolid aangeschreven, '18 veldtochten medemaakte en comrnandeur was van 't legioen van eel. ; tengevolge
van een zware verwonding liep hij kreupel, waarom de burgers van Deventer
hem „manke Piet" noeniden.
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dat met den Keizer in oorlog was en niet reeds sedert zes
maanden in Deventer woonden, niet in hun eigen onderhoud
konden voorzien, of slecht aangeschreven stonden bij de .politie.
Een raad van defensie werd ingesteld en de maatregelen ter
verdediging van de vesting werden met grooten ijver voortgezet.
Hiertoe behoorde ook het opruimen van alle y wat hinderlijk
was voor de uitwerking van het op de wallen staande geschut
en dit was wei een der grootste rampen waardoor Deventer in
die dagen getroffen werd. De geheele voorstad met haar groot
getal huizen, molens, „schoon gelegen herbergen" en tuinhuizen
werden verbrand of gesleeht en de plundering, die dezen verwoestingsarbeid meestal vooraf ging, maakte den omvang van
de ramp nog grooter.
De Worp, toen reeds de geliefkoosde wandelplaats van Deventer,
werd opgeruimd, „1000 statige lindeboomen, welke meer dan
een eeuw oud waren" werden omgehakt en hetzelfde geschiedde
met de boomen van een andere wandeling „De Lindekes".
Vooral de inwoners, die het landbouwbedrijf uitoefenden, en
dat waren er in die dagen vele, zagen met schrik „hun schuur
en berg gevuld met den oogst, die dat jaar overvloedig was geweest" in vlammen opgaan. Wel bleven enkele schuren gespaard
en kon een gedeelte van den voorraad later nog worden binnengehaald, maar veel ging toch verloren. Konijnenburg schatte de
schade, alleen door de opruimingen „vrijelijk op 5 tonnen goods".
Kayser geeft de volgende beschrijving van den omtrek na
de blokkade „buiten welke poort men ook komt, het is overal
de naakte ellende ; op een klein half uur afstand is er nergens
boom of struik, ik laat staan huffs of schuur to vinden ; buiten
de Brinkpoort ziet men de puinhoopen van de voorstad ; die,
van de door de voorname beeste- en paardenmarkten bloeiende
herbergen, van de molens, boerenwoningen en lieve tuinhuizen ;
buiten de Noorderbergpoort zijn de aangenaam gelegen tuinhuizen
aan de Zwolsche weg verdwenen ; en over de Langebrug vindt
men, door de opgeworpen brokstukken van muren, de plaatsen
van vorige welvaart ; door de stompen der afgehakte boomen
den aanleg van onzen prachtigen Worp geteekend ; men vindt
er de schoonste tuinwoningen, en die van geringer waarde,
benevens de omheiningen der tuinen, tot zelfs de vruchtboomen,

26

DEVENTER.

alle in eene algemeene verwoesting begrepen, zoodat een ieder
moeite heeft om zijn eigendom weder te vinden: en wanneer
men van over den dijk of van buiten den boven beperkten
omtrek, stedewaarts keert, zoo ziet men de voorheen zoo lagchend
gelegen stad als in een dorre wildernis liggen en men stort
tranen van verdriet".
Dat de meeste tijdgenooten, onder den indruk van het ondervonden iced, geen waardeerend oordeel velden over de maatregelen, die de militaite autoriteiten, die bovendien overheerschers
waren, nemen en dikwerf moesten nemen is begrijpelijk, maar
het gaat te ver als men den vestingcommandant en zijn officieren
daarom afschildert als halve duivels, die met overbodige gestrengheid en nuttelooze wreedheid te werk gingen. De
schrijver van „De blokkade van Deventer" 1) maakte de, naar
onze meening, zeer juiste, opmerking: ,,Die officieren deden hun
plicht; zij zouden hun eed van trouw aan hun keizer op schandelijke wijze verbroken hebben, indien zij in dien plicht te kort
waren geschoten".
Dat niet alle beschrijvers van de blokkade zoo ongunstig over
de militaire autoriteiten dachten, blijkt wel nit een journaal 2)
uit die dagen, waarin men vindt opgeteekend :
„De kolonel 3) Maymat, die steeds goede vormen met de
Burgerij onderhield, gaf van al wat hij eischte schriftelijk bewijs
en voegde de stellige belofte daarbij dat Z. M. de keizer der Franschen wel zoude zorgen, dat de voorgeschoten gelden zouden
worden teruggegeven (dat bij het verrekenen met den franschen
achterstand ook werkelijk is gebeurd)".
Ook uit de publicatie van den onder-prefect van Gobbelschroy
van 4 December valt of te leiden, dat men werkelijk het voornemen had de geleden schade te vergoeden ; de volgende aankondiging toch werd aangeplakt en op de gebruikelijke wijze,
per omroeper, bekend gemaakt :
1) De blokkade van Deventer in 1813-1814. Tijdspiegel 1904, door F. H.
A. Sabron. Aan deze studie, die voor een groot deel op officieele bescheiden
(verbalen dep. van oorlog) berust, is vooral veel ontleend wat betrekking
heeft op de verrichtingen van de blokkadetroepen.
2) Aanteekeningen tijdens de Fransche bezetting van Deventer, bezorgd door
P. H. Van der Kemp, handschrift berustende in het krijgsgeschiedkundig archief.
3) Maymat was majoor.

DE &TAD DEVENTER BEREND DOOR DE KOSAKREN, EN DE RAPITEI1S
DER CENIE CEWOND, OP DEN AMEN VAN SLACHTMA AND 1813.

PRENT VAN A. VINKELES NAAR EEN
TEEKENING VAN J. W. PIENEMAN.
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De Auditeur bij den Staatsraad, onder-prefect in het arrondissement Deventer, brengt ter kennisse dier ingezetenen, bij welke
eenige requisition gedaan zijn tot het proviandeeren der Stad
Deventer, alsmede aan diegenen wier bezittingen, gelegen in den
kring der omsluiting, verwoest zijn geworden, ten gevolge der
maatregelen genomen ter verdediging dezer Stad, dat zij zich bij
hem kunnen vervoegen ten einde onderricht te ontvangen omtrent
den weg, welke zij te volgen hebben ter bekoming van de hetaling der schadevergoedingen op dewelke zijlieden regt hebben,
zoodra de tegenwoordige staat van zaken zal komen op te houden.
Het Bureau, enz.
4 Maart — werd nogmaals een ieder die leverantie
Later
gedaan of schade geleden had, opgeroepen : „om hetzelve ten
kantore van de mairie te laten aanteekenen".
Ofschoon, zooals wij zagen, de militaire autoriteiten alle maatregelen namen om de vesting erustig te kunnen verdedigen,
werd er aanvankelijk niets gedaan om deze te beveiligen tegen
een onverhoedschen aanval en bleef in de eerste dagen van
November de toegang tot de stad, vrijwel onbelemmerd, zelfs
zoo dat den Nen dier maand, de gewone St. Maarten- of Vetteganzenmarkt ongestoord kon plaats hebben en zelfs drukker
bezocht werd dan andere jaren het geval was.
De poorten en barrieres werden eerst tegen den avond gesloten
en de bewaking der vesting liet zooveel te wenschen over, dat
Coen op 12 November een troep Kozakken voor Deventer kwam,
het weinig gescheeld had of zij hadden de stad overrompeld.
Zonder tegenstand te ontrnoeten, drongen zij door tot de geopende barriere buiten de Brinkpoort. De kapitein der genie
Morlet, die in de nabijheid daarvan toezicht hield op den opruimingsarbeid, ijlde er been en wist nog in tijds de barriere
te sluiten, waarbij hij een sabelhouw over bet hoofd ontving.
De Kozakken werden door de toegesnelde manschappen spoedig
verdreven en alle poorten en barrieres gesloten en behoorlijk
bewaakt.
Van dien datum of begon de insluiting, die, afgebroken door
tijdperken, waarin de gemeenschap met de buitenwereld niet
geheel was opgeheven en zelfs, gedurende enkele dagen onbelemmerd was, geduurd heeft tot 17 April 1814.
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Voor wij echter van die, voor Deventer zoo benauwde dagen
het een en ander vermelden, willen wij eerst nagaan door welke
troepen en op welke wijze, de vesting ingesloten werd.
Zooals elders 1) in dit gedenkboek is aangegeven, waren het
de Kozakken van den kolonel Narischkin, die in de eerste helft
van November de oostelijke provincien van ons land binnenrukten. In talrijke grootere en kleinere afdeelingen verdeeld,
vertoonden zij zich tusschen 10 en 14 November te Delden, te
Zwolle, voor Coevorden, in Kampen en te Bunde bij Nieuwe
Schans; en zoo ook waren het Kozakken van genoemd korps,
die in den namiddag van den 12 e11 November voor Deventer
verschenen.
De volgende dagen hadden er aanhoudend kleine schermutselingen plaats tusschen de bezetting en Kozakken-patrouilles ;
sterkere afdeelingen van deze ruiterij, trachtten na den IJssel
te zijn overgegaan, ook aan Geldersche zij de de vesting te overrompelen ; zoodanige poging geschiedde den 23 sten November.
De Kozakken zich des morgens vroeg ten getale van 25, achter
het huis van Piet Alang op de Groote Bleek, verschuilende,
wilden van daar de bru.,, overrompelen, en dit gelukkende,
waren er buiten den Noordenberg ook 200 verscholen, welke
hen de stad zouden helpen innemen.
De aanslag werd echter verijdeld door de waakzaamheid van
de bezetting van het veldwerk, waaruit de schipbrug kon worden
verdedigd.
Slechts an enkele, krachtig uitgevoerde poging — ook de
eenige die gedurende de geheele insluiting heeft plaats gehad —
hebben de Kozakken aangewend om de vesting te doen vallen,
en wel op 23 November.
Zij stelden dien dag aan de oostzijde der stad op het hooge
land bij de molens van Brinkhorst 6 kanonnen en 3 houwitsers
in batterij en beschoten des avonds van 10 tot 11 uur de stad. Het
vuur werd door de bezetting krachtig beantwoord en bracht
weinig schade in de stad aan, terwijl het geen enkele doode of
gewonde kostte. Om 12 uur 's nachts werd het geschutvuur, thans
van den Snippelingsdijk, heropend, doch met even weinig succes.
1 ) Deel I, bladz. 93.
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Deze laatste beschieting duurde slechts kort, waarna een parlementair naar de vesting werd gezonden om deze op te eischen.
De parlementair ontving een weigerend antwoord en toen de
opeisching herhaald werd, zou de vesting-commandant gedreigd
hebben „dat men op den parlementair zoude schieten, indien
hij zich andermaal vertoonde" 1).
Toen de generaal Benckendorff, onder wiens orders het Kozakkenkorps van kolonel Narischkin gesteld was, te Rijssen, waar
hij den 24en November zijn hoofdkwartier vestigde, bericht kreeg
van den mislukten aanslag, besloot hij de vesting niet door
een bombardment te ruIneeren, doch liet er vijf regimenten
Kozakken ter insluiting achter terwijl hij met zijn hoofdmacht
naar Zwolle trok. Tot ongeveer begin Januari zijn deze Kozakken,
of een deel er van, met de insluiting belast gebleven; zij waren yendeeld over de dorpen Apeldoorn, Wilp, Twello, Vaassen, Terwolde, Diepenveen, Bathmen, e. a., en stonden met bun voorposten tot in de nabijheid van Deventer.
Ofschoon de bewoners van het platteland om Deventer door
de aanwezigheid der Kozakken minder te lijden hadden van de
strooptochten uit de vesting, gaven de onbeschaafde ruiters

1 ) Deze bedreiging wordt medegedeeld in het reeds genoenide handschrift,
bezorgd door Mr. Van der Kemp. Volgens M(aaldrink)s gedicht : Deventer in
staat van beleg in 1813 en 1814, zou de generaal Schiller den parlementair
hebben doen weten, dat hij niet in onderhandeling trad met een rooverbende, iets wat wel in overeenstemming zou zijn te brengen met een mededeeling in bovenbedoeld handschrift, dat de generaal bij het afkondigen van
den staat van beleg verzekerd had, „dat zijn voornemen was om de vesting
aan het eerste geregelde korps dat dezelve zou opeischen, over te geven".
In de ,,aanteekeningen betrekkelijk het beleg van Deventer in den jare
1813 en 1814, beschreven door Mr. C. A. Van Munster Jordens", een handschrift dat berust in de stadsbibliotheek van Deventer, komt een dergelijke
belofte van den generaal voor. Aan de ingezetenen zou deze, in de vergadering van den niuniripalen raad op 9 November, verklaard hebben, „dat hij
de stad niet tot het uiterste zou verdedigen, doch in geval er een geregeld
corps d'armee de stad bezette, hij haar zoude overgeven". Andere schrijvers
zeggen niets van het door Maaldrink meciegedeelde antwoord, doch vermelden
alleen, dat de vesting toen, te vergeefs, werd opgeeischt, terwijl Elberts
schrijft : „dat de stad opgeeischt zoude zijn, werd door sommigen beweerd,
doch door anderen, met vrij veel regt, tegengesproken".
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door hun optreden en wegens de veelvuldige requisities, die zij
uitschreven, toch aanleiding tot gegronde klachten.
Kayser verhaalt o. a. „de Cosakken hadden daar" — op de
Veluwe — „hunnen roof- en plunderzuchtigen aard getoond,
verscheidene groote buitenhuizen wierden door de vlugt derzelver
bewoonderen ontruimd, en voor alle aanvallen bloot en opengesteld : eene fatsoenlijke jonge Dame wierd, zelfs op de gemeene
weg, van haar jas, gouden horlogie en andere zaken van prijs
beroofd ; waarvan een gedeelte in de mantelzak van een op den
25 11. gesneuvelden officier van dezelve gevonden is".
Dat men in het algemeen, weinig gezind was om aan de talrijke requisities der Kozakken . te voldoen, is begrijpelijk, een
zekere drang was daartoe noodig ; zoo schreef de schout van
Terwolde aan zijn collega te 01st, die een hoeveelheid hooi,
haver, brood en jenever moest leveren en 20 December zijn
bezwaren daartegen schriftelij k had ingediend:
Heer Burgemeester, gij moet hier geen papier brengen, maar
• hooij en haver, anders zal ik kozakken zenden — gij moet zooveel mogelijk aan de order voldoen — maar niet minder als
350 schepels haver, en de overige requisitie geheel — het moet
heden avond bij de Schout van Terwolde zijn, op order van de
Commandant.
J. DIJKHUISEN.
Schout van Terwolde.
Maakten de Kozakken zich op die wijze allesbehalve bemind,
toch vernamen de plattelandsbewoners in 't laatst van December
met schrik, dat hun ruwe gasten het departement spoedig zouden
verlaten.
De commissarissen-generaal A. W. Van Pallandt tot Eerde en
W. H. Van Hambroick tot Weleveld, wier optreden in die moeilijke dagen allen lof verdient, haastten zich van bet aanstaand
vertrek der Kozakken kennis te geven aan den commissarisgeneraal van binnenlandsche zaken en bespraken met den kolonel
van Raesfelt 1 ), die, na het vertrek van Bentinck, met de alge1 ) Op last van den commissaris-generaal van oorlog, dd. 20 December, moest
deze „het caracter van Generaal-Majoor deployeeren". Ditzelfde was — zie
ie deel, bladz. 217 — op 5 December, den dag vOOrdat de Souvereine Vorst
het bestuur aanvaardde, door den waarn. comm.-gen. van oorlog van wege
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meene werving in het departement was belast geworden, de
middelen om zich tegen de uitvallen van de bezetting van
Deventer to beschermen.
„Edog", schreven zij 20 December, „zeer ongunstig waren de
berigten, die wij hierop erlangden, als dat er nauwlijks een 50tal inanschappon, ongewapend, ongekleed en ongeoefend bijeen
verzameld zijn, geen geweren noch amunitie voorhanden zijn."
Ook de ziel van den oorlog: geld, scheen te ontbreken ; „de
ontvanger-generaal difficulteerd eenige betalingen te doen"
schreven de commissarissen.
Ook tot den commissaris-generaal van oorlog richtten zij eenige
dagen later een verzoek om hulp, daarbij zinspelende op betgeen deze als provisioneele gouverneur voor het gewest gedaan had.
Zij verzochten hulp, maar traden intusschen zelf handelend
op ; 24 December, voor dat het besluit van den Souvereinen
Z. K. H. aan Bentinck van Buckhorst te Zwolle opgedragen, met de bijvoeging :
dat hij in alle provincièn en landen aan gene zijde van den IJssel gelegen,
de hoofdleiding van de werving op zich zou nemen en dat hij maatregelen
zou treffen om Deventer te doen blokkeeren met vrijwilligers uit de nationale
gardes en schutterijen.
In hoeverre aan dit laatste een begin van uitvoering is gegeven, is niet
nagegaan kunnen worden , het verdient intusschen opmerking, dat in de overwegingen, die het besluit van de commissarissen-generaal dd. 6 Januari omtrent
de organiseering van den landstorm voorafgaan, o.a. voorkomt : „dat tot het,
insluiten en blokkeeren van Deventer aanstonds een genoegzaam aantal Manschappen uit de Landstorm worden opgeroepen, voorzien", enz., „om zich naar
Wijhe of 01st te begeven en zich aldaar te stellen onder het bevel van den

Heer Brigadier A. Lycklama, ten einde zich wijders op de bedreigde punten te
vereenigen onder de officieren welke hun aldaar door den voorz. Heer Brigadier
zullen toegevoegd worden".
Van hoogerhand waren er dus reeds, voor 6 Januari, officieren aangewezen
om het bevel te voeren over de te formeeren blokkade troepen. Dit blijkt ook
uit een schrijven van de comm.-gen. aan den comm.-gen. van binn. zaken
dd. 4 Jan., waarin medegedeeld wordt, dat de kapitein IJske is afgezonden
„naar Wijhe, Olst en de verdere omtrek van Deventer, om de wapening der
ingezetenen te bevorderen".
In een sterktelijst van 22 Januari komen voor onder „officiel en niet bij
de regementen": te Wijhe : de gepens. officieren Lycklama a, Nijeholt, Brigadier en Buno, ritmeester. Eerstgenoemde had bij bet Hollandsche en bij
het Fransche leger gediend, tal van veldtochten medegemaakt en na zijn
pensionneering als Brigadier, zijn diensten aan den Souvereinen vorst aangeboden.
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Vorst op de algemeene volkswapening hun bekend was — dit
riepen zij de
besluit vernamen zij eerst op 29 December
ingezetenen op : „tot een geregelden wapendienst, met provisioneel
herstel van de cohorte Nationale Garde".
Art. 4 van het besluit luidde, dat deze Nationale Garde „ter
dispositie van den heer generaal-majoor Baron Van Raesfelt
zou gesteld worden".
Door het besluit van den Souvereinen Vorst op de algemeene
volkswapening, kwam deze partieele maatregel niet tot uitvoering en
ofschoon er door het dep. van oorlog geld en geweren werden
gezonden, waarvan een gedeelte ook aan de maires van 01st
en Wijhe werd uitgereikt, was er geen voldoende troepenmacht
om de Kozakken te vervangen Coen deze, in de eerste dagen
van Januari, hun standplaatsen verlieten en Deventer „gedeblokkeerd" was.
Van die afwezigheid van geregelde troepen rond Deventer,
maakte de generaal Schiner gebruik om op geweldadige wijze
groote voorraden levensmiddelen aan de bewoners van Terwolde,
Twello, Wilp, enz., te doen ontnemen en binnen de vesting te
brengen. Geheel zonder tegenstand, van de zijde der landlieden
geschiedde dit echter niet. Zoo verhaalt Konijnenburg : „Ook
de dagen van 4 en 7 Januari moeten uitdrukkelijk genoemd
worden. Immers op den 4°11 , wanneer de Franschen de treffelijkste Hofstede de Ziele en de Herberg De Voile Hand uit louteren
moedwil, onder voorwendsel van vijandelijke bergplaatsen, in
brand staken, waren het de Landlieden van Twello, Terwolde
en Welsum, die door den Heer Schout van Wijhe van goede
Engelsche 1) geweeren voorzien, meer dan twee uuren het hevigste
musketvuur des vijands verduurden ; doch ten laatste voor de
overmagt moesten bezwijken.
„Op den Ten werden de Pruisen en Burgers van Zutphen door
de Franschen op de vlugt gedreven; doch deze overwinning was
van korten duur, daar de landlieden van Voorst van alle kanten
toesnelden, met welken zich sommige, van Twello en Terwolde
vereenigden. Het bevel over deze Manschap, alien van Engelsche
1)

De geweren, door het dep. van oorlog verstrekt, waren grootendeels uit

Engeland afkomstig -- zie le deel, bladz. '159.
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Geweeren uit Zutphen voorzien, werd door den Pruisischen Overste,
Von Hanstein aan den Heer J. J. Verhoef opgedragen, met last
om de Franschen uit het Dorp Wilpe te verdrijven", enz., „ofschoon
de vijand driemaal sterker was, en door de Stads-batterijen
gedekt, werd hij echter moedig afgekeerd en tot onder de
muren -van Deventer teruggeslagen." Volgens dezen schrijver
bleef hierdoor „het Dorp Wilpe tegen uitplundering en brandstichting bewaard".
Commissarissen-generaal wendden zich op 5 Januari andermaal tot de beide departementen, thans nog dringender dan op
20 December.
„De schrik"
sclireven zij — „is dus ten platte lande overal
verspreid en de kreet van hulp en ondersteuning van alle kanten
zich verheffende, zonder dat wij in staat zijn daartoe jets te verleenen, terwijl het getal van 1500 geweren, dewelke hier ontvangen zijn en voor de halfschheid naar Ommen en Hardenberg
gezonden zijn, niet vender toereiken, als voor de wapening der
ingezetenen voor de stad Zwolle waartoe het overschot gebruikt is"1).
Dezen brief, in den avond van 5 Januari ontvangende, vervoegde de commissaris-generaal van binnenlandsche zaken zich
oogenblikkelijk bij Z. K. Hoogheid, „die met ons geheel gepenetreerd
was van de penibele omstandigheden en zeer aangedaan, dat
wij geen middelen geevenredigd aan de omstandigheden konden
daarstellen" 2).
Wat gedaan kon worden, werd echter gedaan aan den kolonel
Von BouchenrOder, werd de „ cerneering van Deventer" opgedragen,
hij ontving den last, zich hieromtrent te verstaan met den generaal
Van Raesfelt, met den kolonel Robert Van Heeckeren te Zutphen,
aan wien de wapening der landmilitie aldaar was opgedragen en
met den Pruisischen kolonel Von Hanstein te Zutphen 3). Intus1) Volgens een schrijven van generaal Van Raesfelt had deze ook 200
geweren naar Olst en '100 naar Wijhe gezonden (verbaal van oorlog 2 Jan.
No. 76), hetgeen overeenkomt met het door Konijnenburg medegedeelde.
2) Cornin.-gen. v. .binn. zaken aan comm.-gen. dep. Monden van den TJssel
(verbalen dep. van binn. zaken),
3) Commandant te Zutphen was de luit. kol. Von Reusz; de hier genoemde.
hoofdofficier, die volgens Konijnenburg bevelen gaf aan de gewapende boeren
in den omtrek (zie hiervoren bladz. '1'1) schijnt dus van Pruisische zijde een
tijdlang met de insluiting belast te zijn geweest.
Gedenkboek
3
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schen was in die stad een gedeelte van een legerafdeeling aangekomen, bestaande uit bet l e Westphaalsche landweer-regiment.
Die troep bij aankomst te Zutphen nog ongewapend en ongeoefend en zeer onvoldoende gekleed, ontving op 5 Januari
geweren en den G en patronen. De commandant van Zutphen,
luitenant kolonel Von Reusz, tevens commandant van het Elbeinfanterie-regiment, dat te Zutphen in bezetting lag, meende, dat
de landweermannen het spoedigst geoefend zouden worden, als
zij, vergezeld door oudere troepen, tegenover den vijand werden
gebracht. Daarom zond hij den kapitein Van Rappard met 200
man landweer, 100 man van het Elbe-regiment, 50 jagers en
een twaalftal ulanen naar Twello met de opdracht, om den
Hollandschen landstorm, die Deventer aan den westelijken oever
van den IJssel zou insluiten, in die taak te ondersteunen. De
Pruisen stelden zich op voorwaarts van Twello, met veldwachten
voor zich uit, zuidelijk tot Wilp, noordelijk bij Volle Hand.
Na gedurende drie dagen in den omtrek van Deventer gebleven
te zijn, in welk tijdsverloop er elken dag schermutselingen plaats
hadden met het garnizoen van de vesting, werden de Pruisen
in den namiddag van 9 Januari weder teruggeroepen en de
Kozakken op nieuw, thans onder bevel van den kolonel Bychaloff,
met de insluiting van Deventer belast. Zij werden daarin bijgestaan door den landstorm. De plaatsen waar detachementen
werden opgesteld zijn vermeld in een rapport dat door den kolonel
Von BouchenrOder op 9 Januari werd geschreven en waaruit blijkt
dat toes te Twello 170, te Wilp 66, op 't Sand 1) 70 en te Vaassen
78 kozakken waren ; voorts dat te Wilp 80 man landstorm stonden
onder de bevelen van den luitenant-kolonel Godefroi, commandant van het bataljon landstorm van het arrondissement der
Veluwe, welk bataljon 500 man sterk moest zijn, doch waarvan
slechts 160 man waren opgekomen.
Aan den rechteroever der rivier werd Deventer geobserveerd
door landstorm onder de bevelen van majoor Van Heeckeren
van Molecaten. Eene compagnie Zwolsche schutterij bezette Wijhe;
zij had twee drieponders bij zich, welke geleend waren van den
eigenaar der huizinge Schoonheten.
1)

Vermoedelijk het tegenwoordige: Het Zand tusschen Twello en Wilp.
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Met het oog op de weinige betrouwbaarheid en de geringe
militaire waarde van den landstorm had Von BouchenrOder
12 Januari verzocht 2 a 300 militairen naar den insluitingskring
te zenden in een ander schrijven, van dezelfde dagteekening,
drong hij bij den commissaris-generaal van oorlog aan op de
toezending van een 24-tal vuurmonden en van munitie. Een
door hem aan dien commissaris gedaan voorstel, om, door aanbieding van geld aan het garnizoen, generaal Schiller te bewegen
tot ontruiming der vesting, vond bij bedoelden bewindsman geen
gunstig onthaal en werd afgewezen. Evenwel schijnt nog later,
in den loop van Januari, door den herto van ' Saksen-Weimar,
commandant van het in aantocht zijnde derde Duitsche legerkorps, aan de Nederlandsche regeering in overweging te zijn
gegeven, het ontruimen van Deventer, door geldaanbieding te
verkrijgen. 'miners 30 Januari schreef de Souvereine Vorst aan
G. K. Van Hogendorp : „dat het mij voorkomt noodzakelijk te
zijn wegens de propositie van den hertog van Saksen-Weimar
omtrent Deventer terstond eenig besluit te nemen, en daar de
generaal Lecocq zich daaromtrent aan de commissarissen-generaal
van de Monden van den IJssel zal adresseeren, aan dezelve
spoedig en geheim per estafette diend te kennen gegeeven worden
dat, aangezien de situatie van Deventer en dispositie der ingezetenen, het denkbaar is dat maar eenige ernst de stad spoedig
tot overgave zoude brengen zonder sacrifices van geld, zooals
's Hertogenbosch zulks bewezen heeft 1). Indien dog eenig sacrifice
b.v. 20.000 fl. vereischt werd, ben ik niet ongenegen zulks daartoe te verwenden, dog diend alsdan men ook zeker te zijn, dat
geene offerten zouden compromitteeren".
Sabron voegt hieraan toe : „In hoeverre nog geldelijke aanbiedingen aan generaal Schiner zijn gedaan, kan niet worden
gezegd ; zeker is het dat de vesting niet vrijgekocht is".
Vroeg Von BouchenrOder den 1 2 en Januari geschut aan, om de
insluitingslinie te versterken, de Pruisische luitenant-kolonel
Von Reusz vroeg eenige dagen later — 15 Januari — eveneens
geschut en wel om de vesting met een „coup de main" te nemen.
1 ) 's-Hertogenbosch was 27 Januari door de Pruisen, gedeeltelijk met medewerking van ingezetenen, bij overrompeling van de Fransche bezetting, genomen.
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De strenge vorst 1 ) had namelijk de grachten doen bevriezen en
dus de stormvrijheid van de vesting zeer verminderd. De
commissaris-generaal van oorlog antwoordde evenwel het geschut
niet te kunnen verstrekken, o. a. omdat de beschikbare kanonnen wegens het gesloten water niet konden worden vervoerd.
Hij sprak daarbij het vertrouwen uit, dat, als men Deventer
nauw insloot, de Franschen het daar niet lang zouden houden
„et qu'en les faisant sommer a des conditions un peu liberales,
le commandant prettera l'oreille".
Hoe was het gesteld met die nauwe insluiting ? Volgens een rapport
van Von BouchenrOder van 7 Februari bestond toen de insluitingskring aan den rechter IJsseloever nit detachementen landstorm
te Epse, Kloosterbrug, Haanepermolen, Brinkgreve, Diepenveen,
Borgel, Platvoet. Twee zesponders „onder den braven capitain
Von Winter" stonden bij het kasteel Roobrugge 2) twee andere
nabij Wechele, onder „den braven capitain Dangerau". Een
eskadron Kozakken be y ond zich te Steenbrugge, terwiji het hoofdkwartier gevestigd was te Boxbergen.
Op den linkeroever waren het gedeeltelijk Pruisische troepen
en verder landstorm-compagnieen die de vesting insloten , zij
stonden te Twello, Terwolde en Wilp, en hadden hun voorposten

tot nabij de vesting.
De militaire waarde van den landstorm liet echter nog al te wenschen over. De burgemeester van Voorst rapporteerde, dat van
de bij zijn dorp gelegen landstormmannen „geese 25 man een
geweer hadden waarmede zij kon schieten".
De kolonel Von BouchenrOder oordeelde nog strenger ; hij
rapporteerde 11 Februari aan het dep. van oorlog — toen hij,
zooals later zal blijken al van zijn bevel ontheven was — „dat
hij dag en nagt in geduurige zorg . heeft moeten doorbrengen
om met een woeste hoop van circa 1400 a 1500 man van den
landstorm, slegts van 200 geweeren en eenige jagdgeweeren
voorzien, ongeorganiseerd, bijkans zonder officiers en onderofficiers,
1) Kayser schrijft, op '14 Januari aan zijn vriend : ofschoon het bijkans te
koud is om de pen te voeren, daar de thermometer op dit moment, zijnde
des morgens negen uur, noch maar drie graden op de schaal van Fahrenheit
aanwijst, zoo zal", enz.
2) Op het kaartje staat: 't Huis Rodebrug.
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welke nog daarenboven om de 8 dagen worden afgelosd en welke
het brood niet waard zijn dat hun wordt uitgereikt, den vijand
in bedwang te houden".
Waar die kolonel hier aanneemt dat er verband moet bestaan
tusschen de militaire waarde van een soldaat en diens onderhoud,
is het misschien niet onaardig eens na te gaan, wat Von
BouchenrOder voor zijn eigen onderhoud zooal noodig achtte.
En dan zien wij uit een schrijven, dd. 26 Januari, van den cornmissaris B. H. Van Hopbergen, die voor de voeding der troepen
om Deventer moest zorgen, aan de commmissarissen-generaal
van het dep. van den Boven
dat de kolonel hem gelast
had zonder betaling — te verstrekken: „een tinker roode wijn,
twaalf vlessen siroop van punch, vijf pond gebrande koffieboonen,
twee pond beste thee, twee brooden sulker van twaalf A veertien
pond, 10 pond kaarsen, twee pond peper, 6 pijpen lak, een pond
corenthen en niet te vergeten, twaalf wolle dekens, morgen den
21 e11 om elf uur hier".
De commissarissen-generaal rapporteerden deze handelwijze aan
het dep. van oorlog, waarop de commissaris-generaal van dit
departement — die 's mans militaire waarde blijkbaar niet in overeenstemming vond Met het gevraagde— bij sehrijven van 31 januari
aan den kolonel Von BouchenrOder berichtte, dat hij ,tengevolge
van het doen van onbetamelijke requisition" van zijn commando
werd ontheven, dat hij zich begeven moest naar Doesburg 1) om
„zich daar bezig te houden met de organisatie van het 5 e Batailfon jagers, dat hij zich zorgvuldig te onthouden had van dergelijke
vexatoire handelingen" en dat het bedrag van het reeds geleverde
van zijn tractement zou worden ingehouden.
De reeds genoemde brigadier A. Lycklama a Nyeholt, die toen een
gedeelte der blokkade-troepen commaudeerde, nam het bevel over
de insluitingstroepen van den kolonel Von BouchenrOder over.
Gedurende de maand Februari viel er weinig belangrijks buiten
de vesting voor, alleen noodzaakte de zeer hooge waterstand van
den LTssel den landstorm, een tijdlang de bezette posten te ver1 ) Te Doesburg kreeg Von BouchenrOder al dadelijk onaangenaamheden met
den bevelvoerenden Pruisischen commandant aldaar, en met den burgemeester;
hij verliet Doesburg 18 Februari om als commandant van het 9e bataljon
infanterie van linie op te treden en werd den lien Juni 1814 gepensionneerd.
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laten ; op een verzoek van den blokkade-commandant om versterking, en wel in verband met een bericht dat door de bezetting,
naar den kant van Wijhe een uitval zou worden gedaan, moest
door het departement van oorlog geantwoord worden, dat er
geen troepen beschikbaar waren.
In 't laatst van Februari kwam de Erfprins te Zwolle en hield
eene inspectie over het blokkade korps. Op den linkeroever achtte
hij de insluiting voldoende, omdat de hooge waterstand van den
IJssel het herstellen van de afgebroken schipbrug oninogelijk
maakte; later echter, zoo schreef hij aan den Souvereinen Vorst 1)
zou eenige artillerie bij De Ziele onmisbaar zijn, ten einde het herstellen van de bedoelde schipbrug te kunnen beletten. Voorts
meldde de Erfprins aan zijn vader, dat de compagnie veteranen,
die zich op het Loo be y ond en gecommandeerd werd door den
kapitein Lambrechts, verzocht had naar Deventer te mogen gaan
en hij den luitenant-kolonel Von dem Bussche 2), die in die dagen
het commando over de troepen op den linker IJsseloever voerde,
verzocht had, hen voor den blokkadedienst te bestemmen.
Ook van den toestand op den rechteroever stelde de Prins
zich op de hoogte en achtte hij de posten aldaar „assez bien
placees". Dat Zijne Hoogheid echter versterking van den landstorm dringend noodig vond, blijkt wel clAaruit, dat op zijn last
het 8 e bataljon infanterie van linie (Hollandsch Oranje-legioen
No. 2) hetwelk op 27 Februari na een verrnoeienden marsch uit
Schwedt gedurende welken 389 man in de hospitalen waren
achtergebleven, te Zwolle was aangekomen, mede voor den insluitingsdienst werd aangewezen en reeds op 1 Maart verdeeld werd over
Olst, het Veenhuis, Borgel, de Platvoet, Bathmen en Twello.
Deze versterking belette echter niet, dat bij een uitval der bezetting van Deventer op 4 Maart, in de richting van den Platvoet,
de Franschen met een buit van 45 koeien, 43 schapen en 5
paarden in de vesting konden terugkeeren. Ook op 8, 9 en 11
Maart hadden op ditzelfde terrein schermutselingen plaats, maar
zonder veel succes voor de Franschen.
De luitenant-kolonel Von dem Bussche deed al het mogelijke
1) Huisarchief van H. M. de Koningin.
2) In den brief staat abusievelijk „Colonel Busch".
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om zijn positie op den linker Usseloever te versterken en rapporteerde 17 Maart aan het departement van oorlog, dat de
toestand aan lien karat zoodanig was, dat als de vijand uitviel,
deze met vrucht zou kunnen worden afgewezen en, als slechts
een paar stukken geschut beschikbaar waren, de vijand zou
kunnen teruggedreven worden. Doch juist daarin kon (of wilde ?
vraagt Sabron) men niet voorzien met zoodanigen spoed, als
bij de blokkade-troepen wel gewenscht werd. Reeds bij brief
van 11 Maart had de commissaris-generaal van oorlog op de
dringende aanvragen om geschut en munitie geantwoord, dat
het gevraagde zou worden gezonden als de Pruisische commandant 1) te Gorinchem het een en ander wilde afstaan. Het is
niet duidelijk waarom dat geschut en die munitie bepaaldelijk
nit Gorinchem moesten komen ; behalve de kanonnen, in en voor
die vesting gebruikt, waren toch nog wel andere vuurmonden uit
Brielle, Buitensluis, Ooltgensplaat en Willemstad beschikbaar.
Doch het is zeer waarschijnlijk dat de regeering, door de schromelijke vernieling, in Gorinchem aangericht door het geschut
van den belegeraar dier vesting — d. i. door het Hollandsche
geschut — nog meer gesterkt in haar weerzin, om eene Nederlandsche stad door Nederlandsche vuurmonden te doen beschieten,
zich volstrekt niet heeft willen haasten, om aan de aanvragen
van den commandant der blokkade-troepen te voldoen, in de
verwachting, dat Deventer inmiddels op minder bedenkelijke
wijze van de Fransche bezetting kon worden verlost 2).
Toen de Pruisen evenwel Gorinchem hadden verlaten en een
Nederlandsch officier daar het commando voerde, kon het hiervoren vermelde voorbehoud geen dienst meer doen en berichtte
de commissaris-generaal van oorlog den 17 e11 Maart, dat bevelen
waren gegeven, om uit Gorinchem naar de blokkade-troepen
voor Deventer te zenden : zes 24-ponders, acht 18-ponders, twee

1) Na de overgave van Gorinchem (20 Februari) eigenden de Pruisen zich
het onbeperkte gezag toe over die vesting en hare bewapening. Eerst op 14
Maart kreeg de Majoor Van Hoey, door het Nederlandsche gouvernement er
been gezonden, bet commando.
2) Hiervoor pleit ook hetgeen in het handschrift V.d. Kemp wordt vermeld :,,In de stad, welke blijkbaar door de geallieerde troepen gespaard werd", enz .
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houwitsers van 16 pond st. en twee mortieren van 5 pond st.,
met 300 schoten voor elken vuurmond.
Intusschen, er verliepen drie weken, voordat van al het beloofde geschut enz. jets bij Deventer aankwam. De IJssel was
zelfs op 24 Maart wegens ijsgang nog niet te bevaren, en mede
dientengevolge kwam niet voor 7 April een gedeelte van het
toegezegde, nl. 8 vuurmonden, op de plaats van zijne bestemming
voor Deventer aan. Feitelijk had men aan het gezondene niets,
omdat noch munitie, noch Jaadgereedschap was medegekomen.
Terwij1 de onderhandelingen omtrent de overgave van de
vesting in 't laatst van Maart reeds hoop gaven op een spoedige
ontruiming, had op 4 April nog een uitval der bezetting plaats.
Onder begunstiging van een zwaren mist rukte een troep van
ongeveer 300 man nit Deventer en verjoeg den landstorm, die
nabij den Platvoet de voorposten had betrokken onder bevel van
den luitenant Van Lendheim. Een tiental manschappen hield
stand, waarop de kapitein J. H. Leicher, commandant van een
detachement bij het Veenhuis 1), met 50 man van het 8 e bataljon
infanterie ter hulp snelde en niettegenstaande zijn geringere
sterkte, de Franschen door een wel gericht pelotonsvuur verdreef. Kapitein Leicher verloor daarbij 1 doode, 3 gewonden
en 2 vermisten, van den landstorm sneuvelde 1 man, terwijl
de Franschen 9 dooden en 20 gewonden hadden.
Deze uitval was de laatste krijgshandeling voor Deventer.
Zooals boven reeds is vermeld, begon 12 November de insluiting en had den 23 en November de eerste beschieting van
de vesting plaats. Dat deze kanonnade groote ontsteltenis onder
de inwoners te weeg bracht, behoeft geen betoog. De meesten
hunner hadden nooit geschutvuur gehoord, en men vreesde dat
het een begin zou zijn van een langdurig bombardement. Gelukkig bleek die vrees ongegrond, de kelders, die men tot logies
had ingericht, werden weder verlaten en behoefden verder niet
meer betrokken te worden.
Doch op velerlei andere wijzen ondervonden Deventer's ingezetenen de rampen van de insluiting. De zaken stonden meeren1 ) Het Veenhuis komt niet op het kaartje voor, het ligt jets ten noorden
van den Platvoet.
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deels sail, de levensmiddelen stegen in prijs en voor de betaling
der troepen en der vele werklieden, die voor den dienst der
genie noodig waren, werden door den vesting-commandant zware
geldheffingen gevorderd. Ook in het onderhoud der troepen,
moest direct of indirect door de burgerij worden voorzien. Aanvankelijk waren alle officieren en manschappen van het ongeveer
2000 . man 1) sterke garnizoen bij de burgers ingekwartierd 2) ;
later, ook omdat men de inwoners niet bijzonder vertrouwde,
werd een gedeelte der bezetting gehuisvest in loodsen, die men
op den Brink had opgeslagen, en in het gerechtsgebouw, terwijl
nog later de inwoners ontslagen werden van de verplichting om
de bij hen ingekwartierden te voeden 3). Tegelijkertijd werden
de requisities van levensbehoeften echter grooter, want het bij
de vroeger vermelde rooftochten binnengebrachte was niet
voldoende om geheel in bet onderhoud van de bezetting te
voorzien.
Ten einde het noodige lood voor geweerkogels, waaraan groot
gebrek was, te verkrijgen, lien de vesting-commandant, het lood
van het dak der Groote Kerk afnemen toen dit echter de
ergernis van de inwoners opwekte, spaarde men verder de
kerken en gebruikte voor het aangegeven doel het lood der
andere publieke gebouwen.
Om de ledige krijgskas te vullen, verklaarde de generaal
1) De sterkte opgaven loopen nog al uiteen, sommige schrijvers vermelden
als zoodanig : 1600 man, anderen geven een grootere sterkte op. Voegt men
de 300 pupillen en de 600 man van het marschbataljon, die 24 November
in Deventer kwamen, bij de op bladz. 3 gegeven getallen, dan komt men
tot een sterkte — in 't laatst van November — van bijna 2000 man.
Voor de artillerie-bewapening wordt eenparig opgegeven '120 stukken van
verschillend kaliber.
2) De inkwartiering ging : „op zoodanige onregelmatige wijze dat onderscheidene ingezetenen 6, 7 ja 8 man in hunne huizen hadden, terwijl anderen
daar geheel van bevrijd waren, hiertoe gaf vooral aanleiding, dat de commandant en generaal op de pleinen en de straten daarop uitloopende, het
garnizoen wilde gehuisvest hebben, ten einde in geval van alarm dadelijk
bij de hand te zijn" (handschrift Jordens).
3) Dit werd den 3en Februari, per omroeper, bekend gemaakt ; Kayser
schrijft hieromtrent: „dan wie, die eenigszins menschelijk denkt, kan die
lieden, die zich over het algemeen zeer geschikt gedragen, zien knabbelen
op een stuk droog brood".
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Schiner reeds op 25 November een f 50.000 te zullen noodig
hebben wanneer het beleg drie maanden duurde ; als eerste
termijn daarvan eischte hij onmiddellijk 16.000. Fen commissie
uit de burgerij trachtte den generaal te bewegen zijn eisch te
verminderen, doch zonder gevolg ; daarentegen dreigde men de
onwilligen in het betalen van hun aandeel gevangen te nemen
en naar Parijs te doen voeren.
De raad van defensie, van wien de vordering uitging, voegde
er aan toe, dat men wel zoude doen om den generaal en den
commandant, „voor hunne trouwe zorgen voor de stad" tafelgelden aan te bieden. Dat de schrijvers van die dagen niet
best te spreken waren over die toevoeging is wel te begrijpen !
De maire deed daarop al de gegoede burgers, „bij smaldeelen
van 28 sterk", op het stadhuis komen en binnen een paar dagen
waren de f 16.000 bijeen, terwij1 de generaal f 30 en de commandant f 20 tafelgeld 1) kreeg.
Op 1 Januari moest elk zijn aandeel in de f 50.000 betaald
hebben ; zij die daarin te kort waren geschoten ontvingen begin
Januari de volgende mededeeling van den plaatselijken commandant :
„Wijl gij de schatting des oorlogs, welke U door de administratieve kommissie dezer stad is opgelegd, niet voldaan hebt,
zult gij op diseretie 2 ) onderhouden en bij U logeren vier Militairen,

f

1) Ofschoon het er niet bij vermeld wordt, zal dit wel per dag geweest
zijn. De hooge militaire autoriteiten uit die dagen waren zeer gesteld op
een welvoorzienen disch. Zoo geeft onder dagteekening van 6 Jan. '1814
de agent principaal voor de verzorging, enz., bij de geall. mogendheden te
Breda aan het dep. v. oorlog op wat volgens den opper-proviandmeester,
de generaal Von Bulow en zijn staf dagelijks zooal noodig had. Op deze
zeer uitgebreide lijst Kona o. a. voor : „8 Boutt. Champagner, 8 id. alten
Rheinwein, 3 id. alten Madeira, 8 id. Chateau Margaux, 8 id. Haut Barsac,
2 id. Rumm, 2 id. Curassao Liqueur, 8 id. Burgunder, 1 id. feinen Arac,
en onder de „Lebensmittel" behalve het noodige rund-, kalfs- en varkensvleesch, 3 Hansen oder '12 Rebhtiner oder 6 Capaunen auch 4 Fasahnen,
wenn solche zu haben sind ; iltihner and Kalecutsche Hahne auf verlangen",
verder de noodige groente, „auf verlangen des Kochs" en een massa toespijzen,
alle met name genoemd.
2) Kayser verklaart dit aldus : „niet op de gewone wijze, maar om geweldadig van hen spijs en drank, van het beste, wat zij bedenken konden, te
vorderen".
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totdat gij mij zult hebben vertoond eene kwitantie van Mijnheer
den Ontvanger par_ ticulier van het Arrondissement Deventer, dat
gij uwe belasting hebt voldaan". „leder", zegt Kayser „beijverde
zich, om door zijn geld ten kantore te bezorgen, van deze lastige
gasten ontslagen te worden, waartoe vele onverniogende Lieden
zich van waarlijk schadelijke middelen moesten bedienen."
Later in Februari werd nogmaals een krijgsbelasting geeischt
en wel van f 25.500, te betalen door 150 notabelen in twee termijnen, den 10 en en den 20e11 Februari. Weder kwam de burgerij
tegen dezen, inderdaad zwaren eisch in verzet. Ten huize van
den vrederechter J. J Schmaus werd door honderden burgers geteekend, op een uitvoerig adres, waarin zij wezen op de onmogelijkheid om die som op te brengen. Dit adres werd bij den raad
van defensie mondeling toegelicht door den heer H. Van Loghem Jz., die niet alleen daarbij geen succes had, maar den
volgenden morgen gevangen genomen en buiten Deventer werd
gebracht. De som schijnt intusschen niet, althans niet geheel,
opgebracht te zijn. Elberts schrijft namelijk in Maart : „In den
loop der vorige week had de kommandant den Heere Vrederegter J. J. Smaus gevergd om ter betaling der gevraagde
f 30.000" — er was dus nog f 500 bijgekomen — „de noodige
omslag of verdeeling te makers, hetwelk deze Heer toen weigerde,
als zijnde ongesteld ; doch thans hersteld zijnde, werd de Heer
Matthieu, gewezen keizerlijk Procureur-Generaal, dezen avond
-- 11 April — bij den Heer Vrederegter gezonden, met een
stellige order des kommandants tot gemelde werk ; doch deze
waardige man, welke gedurende het Beleg, meermalen getoond
had, geen Franschen, of derzelver laag gezielde Hollandsche
Handlangers te achten of te vreezen, gaf ook nu het antwoord
zijner alleszins waardig ; toonde met de tijding der overgave van
Parijs geenszins geheim te wezen, en liet op dien grond aan den
kommandant zeggen, dat het geen tijd meer was om op brandschattingen, maar alleen om op ontruiming der vest te denken.
Doch geen Defensie-Raad had thans meer den moed, waarmede
men een stoutmoedigen Van Loghem ter Stad had uitgebragt:
want zij vreesden thans eene Burgerij, welke zeker een harer
beste vrienden niet straffeloos zou hebben laten mishandelen, en
wier moed, door de gunstigste tijdingen hoog was gewezen".
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Wel ontving een dag later — 12 April — de maize een nadere
en dringende aanschrijving ter betaling der gevraagde schatting,
maar spoedig daarop namen de onderhandelingen tot overgave
van de vesting een gunstige wending en schijnt de betaling
achterwege te zijn gebleven 1).
Een eigenaardig middel bezigde de vesting-commandant om
nit de onvolkomen insluiting in letterlijken zin intent te slaan.
Hij liet schriftelijke vergunningsbiljetten verkoopen voor den
invoer van vee, tarwe, vet en andere artikelen ; zoo kostte bet
invoeren van een koe 5 gulden, van een varken 2 en van een
schaap 1 gulden ; een schepel tarwe was belast met 4 stuiver
een pond vet met een, een pond vleesch met een halve stuiver,
enz. Ook kon men tegen betaling van 3 stuiver een biljet krijgen,
dat een dag geldig was en den bonder vergunde buiten de poort
te gain. Tal van inwoners, die land of tuinen buiten de stall
bezaten, maakten van die vergunning gebruik, om binnen te
halen wat van hun groente nog gespaard was gebleven.
Later werd die vergunning uitgebreid en omvatte zij ook bet
voor goed verlaten van de vesting, waarvoor dan Miter 30 tot
60 2) guldens betaald moesten worden. Laatstgenoemde vergunning
schijnt uitgelokt te zijn door eenige ingezetenen, die naar Holland
wilden reizen „om jacht to maken op verscheiden niet onbelangrijke posten, die bij het nieuwe gouvernement weer vereischt of
de daarbij blijvende; die door de uitgetrokken en nog uit te
trekken Franschen verlaten werden".
Drukten de boven aangeduide directe en indirecte belastingen
in het bijzonder op de meer of min gegoede burgers, alle ingezetenen leden van den strengen vorst, die gedurende eenige weken
heerschte en waarbij de schaarschte aan brandstoffen 3) zeer werd
gevoeld, en niet minder van een buitengewoon hoogen waterstand van den Ussel, zooals die in jaren niet was voorgekomen.
1) In de ,,Dagelijksche aanteekeningen, enz., van C. Meilink (Zondagsblad
Prov. Over, en Zwolsche courant 4 Maart 1913 en volgg.) wordt vermeld op
21 April: „Men hoorde niet meer spreken van de 30.000 guldens".
2) Volgens het handschrift Van der Kemp was die som op 200, 300 a 400
gulden gesteld.
3) Volgens Konijnenburg was er totaal gebrek aan brandhout, terwijl 100
gewone turven f 3.— kostten.
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„In de Boterstraat stolid het bijkans tot het pakhuis van de
zaagmolens; in de Rijkmanstraat een geheel eind opwaarts; op
het groote kerkhof aan de hoek van de torenmuur, en bij de
latijnsche school; voorts een geheel eind op de nieuwe markt ;
ook in de Noorderbergstraat; op de Lombardsplaats tot in de
Papenstraat, Nieuwstraat, ja zelfs Bagijnenstraat".
Hoe was gedurende die moeilijke dagen de houding der bevolking?
Uit allerlei bijzonderheden blijkt dat de burgers, ofschoon alles
behalve Franschgezind, Loch good voor de niilitairen hebben
gezorgd en dat zij dikwerf moor voor hen deden clan waartoe
zij verplicht waren 1). Dat de vesting-commandant hen echter
niet geheel vertrouwde blijkt eveneens ; hij vreesde „dat de
burgerij in kas van aanval wel eon handje zoude leenen om de
overgave to bespoedigen, ten minste men geraakt in verzoeking
om dat besluit to trekken, wanneer men ziet, dat binnen de
Noorderberg-, Brink- en Bergpoort barrieres gezet worden, die
men van buiten kan toedoen; om alzoo wanneer het er spookt,
die van binnen in hun hok to kunnen opsluiten".
Ook wijst op vrees voor de houding der burgers de door den
vesting-commandant genomen maatregel, dat de uit de burgerij
hg evormde, 60 :170 man sterke nationale garde haar wapens
moest inleveren en geenerlei dienst moor behoefde to doen.
En voor die vrees bestond wel eenige reden, couranten en
proclamaties uit andere steden hadden de heuglijke tiding
van het herstel onzer onafhankelijkheid binnen Deventer gebracht 2), „per telescoop" had men de Nederlandsche vlag op
1) Maaldrink rijinde o. a.
Geen enk'le officier betaalde kost of huur,
Besteedle eenen duit voor drank, of licht, Of vuur.
2) Men trachtte dit echter zooveel mogelijk to voorkomen; zoo schreef 21
November de onder-prefect aan Montalivet: „Ce matin, j'ai de concert avec
le conseil de defense de la place, examine les depeches du courier de Hollande; Dolls y avons trouve plusieurs lettres, chansons, proclamations, qui
tendaient a exiter le peuple, et nous les avons supprimes avec les journaux
de La Haye et de Rotterdam, qui contenaient une proclamation faite par
le Comte van Stirum au nom du Prince d'Orange"
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den toren van Zutphen zien wapperen — was het wonder dat er
nu en dan gisting onder Deventer's bewoners ontstond?
Het krachtig optreden van den vesting-commandant, die met
verzwaarde inkwartiering en geldboete, ook met gevangenzetting
alles strafte, wat op eenig verzet wees, voorkwain oproerige
bewegingen.
Toch schijnen enkele ingezetenen vermetel genoeg te zijn
geweest om, al geschiedde het niet op zeer ridderlijke wijze,
tegen hun overheerschers krachtdadig op te treden. De plaatselijke commandant toch gaf op 20 December de volgende proclamatie nit :
„Op twee onderscheidene reizen van de karat van de Noordenbergpoort in de Smeedestraat geweerschoten gedaan zijnde op
de officieren, welke de ronde deden op de wallen, en de schuldige
tot nog toe niet hebbende kunnen worden ontdekt, waarschouwe
ik de Inwoners, dat indien deze vertooning bij vernieuwing
gebeurt, waar het ook zijn moge, het huis waaruit de scheuten
zullen gedaan zijn, dadelijk in brand zal gestoken worden; het
zijn toch slechts vijanden der order en openbare rust, die zulke
buitensporigheden kunnen toelaten, en indien men ooit dergelijke schelmen komt t te vatten, zullen de zelve zonder genade
worden doodgeschoten".
Elf dagen later, juist op oudejaar weed een tweede proclamatie
aangeplakt, luidende :
Deventer in Staat van Beleg den 30 Dec. 1813.
De Raad van defensie, overwegende, dat ondanks de bekendinakingen en ordonnantien van Politic sedert den 9 van de
maand November tot de veiligheid en de politic der Stad afgekondigd, kwaadwillige menschen de reglementen en ordonnantien
verachtende, zich veroorloofd hebben uit de vensters der huizen,
in onderscheiden wijken der Stad, tot driemaal toe op de Militairen van het garnizoen te schieten.
Nog overwegende dat, ondanks het onderzoek in verscheidene
huizen en wijken der Stad gedaan om de menschen te ontdekken
die snood genoeg zijn om diergelijke misdaden te begaan, het
niet mogelijk geweest is de schuldige te vinden ;
Besluit hetgeen volgt:
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Art. 1.
Binnen drie dagen, van de afkondiging dezes te rekenen,
zullen de wapenen van alle Inwoners der Stad in het arsenaal
gebragt worden, alwaar, enz.
Art. 4.
Elke inwoner, bij wien na verloop van gemelde tijd, wapenen
gevonden zullen worden, zal op staande voet voor een militaire
kommissie gebragt, overeenkomstig de wetten gevonnisd, en als
vijand, die met wapenen in de hand gevangen is, gestraft worden.
Art. 5.
De Maj oor Wapen-Kommandant
President van den Raad van Defensie
MAYMAT.
Goedgekeurd door den Brigade-generaal
Baron SCHINER.
Als gevolg van deze proclamatie werden de ingezetenen herhaaldelijk lastig gevallen met huiszoekingen, waarbij ook scherp
schijnt gelet te zijn op het in huis hebben van oranje lint en
van oranje kokardes.
Vertrouwde de vesting-commandant de burgers niet, ook van
de bezetting was hij niet volkomen zeker. Het marschbataljon,
dat op 21 November in Deventer was gekomen, bestond volgens
Elberts, uit manschappen van meer dan 10 verschillende regimenten, waaronder een groot aantal niet-Franschen, en ook
een 150 tal 1) Hollanders waren. Dat van deze laatsten er velen
overliepen naar de insluitingstroepen, is begrijpelijk, doch ook
vele anderen deserteerden, waartoe het een tijdlang bevroren
zijn der grachten alle gelegenheid gaf.
1 ) Ook onder de andere troepen moeten Hollanders geweest zijn, want
terwijl de verschillende schrijvers herhaaldelijk melding maken van het
deserteeren van Hollanders, waren er bij de capitulatie nog 428 die in
Nederlandschen dienst overgingen.
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Volgens Kayser was het garnizoen op 27 Februari, op wacht
en onder de wapenen, 1170 man sterk, en waren de overigen,
of ziek Of „de breede weg opgedroscht".
Zooals wij boven zagen, was in de eerste dagen van Januari
de vesting „gedebloqueerd". Zoodra de vesting-commandant dit
ontwaarde, deed hij op groote schaal requisities uitvoeren in den
omtrek, „veel al" — schrijft Kayser — „op een willekeurige en
roofachtige wijze, dat nog verergerd wierd door een menigte
werklieden, zoogenaamde vrijwilligers van den heffe des yolks".
Aan de inwoners schonk deze „deblokkade", de gelegenheid, hun
geslonken voorraad levensmiddelen aan te vullen, een aantal
landlieden toch brachten gedurende die dagen groote voorraden
in de stad.
Boven werd reeds vermeld dat de parlementair, die op 18
Januari naar de vesting was gezonden, geen succes had in zijn
poging om den commandant tot de overgave daarvan te bewegen,
evenmin was dit het geval met de velen, die tot April hem
volgden. Men begon, schrijft Kayser, met dit „veelvuldig
parlementeeren" den spot te drijven en ging veronderstellen „dat
de boodschappen zich tot het overbrengen van eenige couranten
of andere, niets tot de zaak doende correspondentie bepalen".
Vermakelijk zijn de verhalen omtrent parlementairs, die na onthaald te zijn „meer dan vrolijk" terugkeerden en ongeblinddoekt de vesting verlieten „mogelijk omdat men zulks in hunne
gesteldheid onnoodig rekende".
Als om te bewijzen, dat men bij de insluitingstroepen niet
minder gastvrij gezind was, werd een hoofdofficier van het
Deventersch garnizoen op 27 Januari als parlementair naar Twello
gezonden en door den commandant der Kozakken op het Holthuis
ter rnaaltijd genoodigd, dermate onthaald, dat die parlementair
's avonds beschonken binnen Deventer terugkeerde.
In Maart en begin April werden ernstige pogingen aangewend
tot overgave van de vesting; als tusschenpersoon trad daarbij
herhaaldelijk op een bekend Deventersch burger, de heer Van
Suchtelen, die echter, zelfs vergezeld van den door den Souvereinen Vorst afgezonden kolonel Fagel, niet slaagde den generaal
Schiner tot de overgave te bewegen.
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Eerst toen de generaal-majoor Van Raesfelt den 16 en April,
aan den generaal Schiner de declaratie der Geallieerden van
31 Maart bekend maakte, stond deze een wapenstilstand toe,
gedurende welken een van de officieren van zijn staf, de kapitein
Petit de Moreno, zich naar 's-Gravenhage zou begeven, ten einde
zich van de waarheid van het medegedeelde te overtuigen.
Eindelijk was dus de verlossing gekomen, den 17 en werd de
proclamatie van den wapenstilstand afgekondigd en de ijverige,
volgens Deventer's ingezetenen, wel eens te ijverige Monet staakte
zijn arbeid aan de verdedigingswerken, waarmede hij juist een
jaar te voren was aangevangen.
De bewoordingen, waarin de vesting-commandant het sluiten
van den wapenstilstand aan de burgerij mededeelde, verwekten
nog al misnoegen en niet ten onrechte.
De generaal begint met te wijzen op: „drie daden van welwillendheid mijnentwege".
Deze waren het toestaan van een wapenstilstand, het ophouden
van den verdedigingsarbeid en de toestemming om buiten de
vesting het land te gaan bewerken.
Daarna zegt hij, dat hij door de houding van zijn troepen, met
behulp van de penningen der ingezetenen, de ernstige aanvallen
van de vijanden van Frankrijk heeft kunnen trotseeren en
vervolgt dap :
„Dit heeft, weliswaar, op de rijke lieden van de stad gedrukt,
maar welk is het goede dat uit dit voorschot gesproten is? Gij hebt
uwe personen en eigendommen onaangeroerd (?) behouden , de
arbeidsman heeft, in deze heilzame disposition het hulpmiddel
gevonden om in de behoeften van zijn huisgezin te voorzien ,
gij hebt de staat van blocus of beleg niet gemerkt (?). Ziet
de steden die nabij de uwe liggen, als Zwolle, Kampen, Zutphen
en Arnhem, enz., die echter vrij zijn. Hoe veel hebben deze
steden geleden en lijden nog dagelijks van de onmatige last der
kosten van doortogt en verblijf der troupes, geldheffingen door
de geallieerde legers uitgeschreven. Deze steden hebben driemaal
meer geleden clan gijlieden en benijden elken slag uw lot".
't Is maar hoe men een zaak voorstelt ! De generaal vergat te
reppen van de schade, die allerwege was aangebracht door de
plunderingen bij het opruimen, en door de opruimingen zelf,
Gedenkboek IV.
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voorts van de vele onaangenaamheden, die de bevolking door
de insluiting had te verduren gehad ; rampen, die erger waren
dan het doortrekken van de troepen der geallieerde mogendheden.
De inwoners van Deventer waren het dan ook niet eens met
den generaal en scheurden de proclamaties 's avonds af.
20 April keerde Petit de Moreno met den majoor Van
Rappard uit Den Haag terug en kwam de gouverneur van
Overijssel baron Bentinck de vesting binnen. De gouverneur
werd door den maire aan de poort ontvangen, waarna de onderhandelingen, ten huize van den maire, een aanvang namen.
Den volgenden dag, 21 April, kwam de capitulatie tot stand,
waarbij de vesting werd overgegeven tegen aftocht der bezetting
naar Frankrijk, met krijgseer, wapens en bagage en onder bepaling, dat de stad nog 17000 gulden 1) zou opbrengen ten bate van
het garnizoen, om den op den marsch naar Frankrijk vallende
kosten, te betalen. Het was alweder de maire Van Suchtelen
door wiens goede zorgen het geld spoedig bijeen werd gebracht;
met een vijftal andere ingezetenen bood hij binnen kosten tijd
het gevraagde voorschot den heer Bentinck aan.
Uit de verschillende dagverhalen zou men opmaken, dat het
groote nieuws niet onmiddellijk ter kennis is gebracht van de
burgerij, wellicht omdat de bepaalde som eerst moest bijeen zijn
en men, zoolang de Fransche bezetting nog aanwezig was, voor
wanordelijkheden vreesde. Deze kwamen niet voor ; voor alle
zekerheid echter „wierden er een aantal burgers in de kerk ontboden, ten einde te dienen om de rust te bewaren in de stad
en moesten aldaar trekken, onder welke afdeeling of kompagnie
zij zouden behooren, welke vier in getal waren, waarop zij tot
reader order weer heen konden gaan".
In den namiddag van 22 April werd de witte vlag van den
grooten toren uitgestoken, en tooide men zich allerwege met
oranje. Twee dagen later werd deze kleur ook gedragen door
de manschappen, die niet naar Frankrijk wilden terugkeeren ;
zij die dit wel wenschten, ontvangen witte kokardes.
')

Deze som was een voorschot aan het Fransche gouvernement en hail

niets te maken, met de gevorderde doch niet betaalde krijgsbelasting van
f 30.000.

Fragment van de kaart van
KRAYENHOFF (1 8 29)
Schaal 1: 115 200.
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Dienzelfden dag — 24 April — trok het eerste detachement
Hollandsche soldaten de vesting binnen ter aflossing van de
wachten, en op den 26 e11 verliet de Fransche bezetting Deventer.
Korten tijd nadat het Fransche garnizoen over de Lange brug de
vesting was uitgetrokken rukten Nederlandsche troepen er door
de Brinkpoort binnen „onder het vreugdegejuich van ontelbaren en geleid door het schoonste muzijk van onze veelvuldige
lief hebbers".

Twente in 1813
DOOR
DR.

A. BENTHEM Gz.

Twente behoorde in 1813 tot het departement van de Monden
van den IJssel ; het vormde ongeveer het arrondissement Almelo,
dat verdeeld was in 6 kantons en 17 gemeenten bevatte. Die
kantons waren: het kanton Almelo met de gemeenten Almelo,
Vriezenveen en Wierden ; het kanton Delden met de gemeenten
Delden, Borne en Hengelo ; bet kanton Goor met de gemeenten
Goor (waartoe de tegenwoordige gemeente Markel() behoorde),
Rijssen, Diepenheim en Haaksbergen ; het kanton Enschede met
de gemeenten Enschede en Lonneker ; het kanton Oldenzaal
met de gemeenten Oldenzaal, Losser en Weerselo, en het kanton
Ootmarsum met de gemeenten Ootmarsum en Tubbergen.
Dit arrondissement Almelo had volgens eene opgave van 27
December 1811 eene bevolking van 56403 zielen, welke over de
kantons verdeeld was als volgt: Almelo 8046, Delden 9326,
Goor 12054, Enschede 7586, Oldenzaal 10441 en Ootmarsum
8950 zielen.
Die bevolking bestond in 1813 voor ongeveer de helft uit eene
ver uiteenwonende landelijke en voor de andere helft nit eene
sneer bijeenwonende scads- of dorpsbevolking.
De eerste hield zich bezig met den landbouw en voor zulk
een gering deel met de schapenteelt, dat wij bij deze algemeene
beschouwingen deze laatste buiten rekening kunnen laten. Landbouw was de hoofdbron van haar bestaan: zij verbouwde de
levensmiddelen, die zij voor zich zelf en voor haar vee behoefde,
zooals erwten, boonen, aardappels, rogge, boekweit, knollen,
spurrie, enz., verbakte het zelf gewonnen graan tot brood, mestte
de tot haar eigen verbruik bestemde varkens, stak haar eigen
brandstof, ruilde de noodige koloniale waren, zout, suiker, koffie,
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thee en tabak in tegen eieren en boter, enz. ; zij leefde dus van
de opbrengst van den bodem, zoodat zij in gewone tijden slechts
geld noodig had voor den fiscus. Bakkers, metselaars, touwslagers
vond men under haar niet, wel een enkele timmerman, smid,
kleermaker, klompenmaker en in bijna elke buurtschap of wijk
een mulder (molenaar), die het te malen graan „schepte" en
dus voor het malen geen geld ontving.
Voor zoover de landbouw handen kon ontberen, dus vooral
des winters, doch ook bij tusschenpoozen in andere jaargetijden,
hielden de vrouwen en dochters zich bezig met het spinnen van
zelf gewonnen vlas, terwijl de mannen het verkregen garen tot
linnen verweefden, zoowel voor eigen gebruik als voor den
verkoop — of op stukloon weefden voor de reeders (fabrikeurs)
uit de steden en dorpen, die hun alsdan geheel of gedeeltelijk de
linnen en katoenen garens verschaften. Elke boerenwoning had dan
ook een of twee weefkamers, elk met een of twee getouwen.
Tengevolge van die verbinding van huiselijke textiel-nijverheid met het landbouwbedrijf was hier in Twente onder die
landelijke bevolking bijna geen armoede ; in 1809 en 1810, toen
de textiel-industrie bloeide en hier de omzet in geweven goederen
zeer groot was, ging het haar dan ook zeer goed. Na de inlijving
bij Frankrijk verkeerde echter die betrekkelijke welvaart in ellende
en daartoe werkten verschillende oorzaken mede. Het fabriekwezen ging kwijnen, zoodat de fabrikeurs weinig of niets lieten
verwerken ; daardoor verviel de huisindustrie en verdiende de
Boer niets meer buiten zijn landbouw. En juist nu namen de
belastingen, die door de dure administratie, door verschillende
gedwongen bijdragen, o.a. die voor de tot Januari 1811 langs
de grenzen van Twente gevestigde douaniers (tolbeambten) en
voor de gendarmerie in de steden 1) reeds tot eene ongekende
1 ) De gemeente Lonneker moest bijv. voor „Kosten van onderhoud van
Douanes en Gens d 'armes te Enschede van 1 Januari tot 28 November '1841"
betalen [1054,50, voor dat van de gendarmes van 28 November '1811 tot 6 Juli
1812 f400.—, enz.
In Oldenzaal lag eene brigade van 5 gendarmes ; van 1 Augustus 1811 tot
31 October 1813 schoot die gemeente voor kostgeld voor f 1296.—, voor kamerhuur f 324.—, voor huur van meubelen, bedden, enz. f 324. —, voor reparatie
aan de stallen f16.— ; eenige jaren later werden die sommen met de gemeente verrekend.
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hoogte waren gestegen, nog steeds toe — en die belastingen
werden, nadat de vroeger oververgaarde penningen waren uitgeput, door inkwartiering van militairen (garnisaires genaamd),
die behalve kost en huisvesting 1 franc per dag moesten ontvangen, meedoogenloos gelnd.
Daarbij moesten de boeren tegen eene vergoeding, die niet
voldoende was en lang op zich liet wachten, paarden afstaan
voor 's Keizers legers ; vooral was zulks het geval toen na den
tocht naar Rusland een nieuw leger moest worden gevormd : zoo
werden den 4en Januari 1813 alle paarden in Twente van 5 tot
10 jaar oud, die minstens 4 voet 6 duim hoog waren, naar Almelo
gerequireerd, opdat daaruit 85 paarden voor de zware en 100
voor de lichte cavalerie zouden worden gekozen ; de onder-prefect
R. G. De Tuy11 1 ), die blijkens zijne uitlatingen geen medelijden met de bevolking kende, doch toch gevoelde wat het
voor den landbouwer moest zijn, zijn beste paard te inoeten
missen, schreef onder den indruk . dier requisitie aan de maires :
„Je m'en repose sur votre zele pour l'execution de ces mesures,
quelques vigoureuses qu'elles soyent". Toch was deze requisitie
verre van voldoende : den Zen Februari werd gelast binnen 24
uren na onvangst van dit bevel 30 paarden (Hongres) op te zenden
en 2 dagen later eischte de overheid zelfs de opzending van alle
paarden „capable d'etre admis dans la cavalerie" ; slechts de afgekeurde werden teruggezonden, de goedgekeurde werden dadelijk
in dienst gesteld. Werden hierbij het voor eene gemeente vastgestelde aantal paarden niet gevonden, dan werden de ontbrekende
door het departementaal bestuur voor hare rekening in eene
andere gemeente gekocht 2) : de geeischte paarden moesten ge1) Zoo teekende hij zijn naam als onder-prefect; hij heette Reinout Gerard
baron Van Tuyll van Serooskerken. C. G. Hultman, na '19 Mei '1813 prefect
van het departement van de Monden van den IJssel, schreef 20 Juni '1813
van hem : ,,il est tres jeune, quoique bien intentionne ; mais je doute qu'il
possede assez de connaissances acquises pour Bien reussir" (Colenbrander,
Gedenkstukken VI, blz. 513). Hij was toen 27 jaar oud.
2) De maire van Lonneker schrijft, 7 Augs. 18'13 aan den onder-prefect :
„Attendu que tons moyens eprouves jusqu'ici pour trouver des chevaux comme
on les veut dans ma Commune reste sans succes ; ...., je me vois force a prier,
que le nomnbre des chevaux exige soit achete de la part du Gouvernement,
pour le Compte de ma Commune, afin que le prix eventua au-dessus du
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leverd worden. Toen bij eene requisitie van 22 paarden in April
1813 een maire er op wees, dat de landbouw geen enkel paard
meer missen kon, kreeg hij van den onder-prefect ten antwoord :
„le Prefet rejette toutes les exuses".
Onder al die requisities durfde de overheid er de maires nog
op te wijzen, dat het gewenscht zou zijn, dat elk kanton een
paar geheel getuigde paarden met ruiters (cavaliers montes) aan
den Keizer ten geschenke aanbood, — hetgeen men natuurlijk
niet durfde nalaten en in de meeste kantons in Mei heel onderdanigst geschiedde. Eene maand later werd bij keizerlijk besluit
van 15 Juni 1813 eene nieuwe requisitie van 123 goede paarden
gelast ; de laatste requisitie had plaats op 5 Augustus. Kan het
den Lonneker boer kwalijk genomen worden, die zijn paard aan
een oog blind maakte om het te kunnen behouden ! ?
Ook op eene andere wijze werd het boerenbedrijf bemoeielijkt
en wel door het ontnemen van mannelijke werkkrachten. Tegen
den Gen Juni 1812 werderi b.v. 129 man nit Twente gerequireerd
om naar Den Helder te worden gezonden en daar aan de vestingwerken te arbeiden; den 25 e11 Mei ontvingen de maires die requisitie
met den last deze 129 man, ingeval zich niet genoeg vrijwilligers
aanboden, door luting te vinden uit „de ongetrouwde lieden van
den landbouw" ; plaatsvervanging werd hierbij toegestaan. Den
20en Juni d.a.v. worden 60 man geeischt voor de werken in het
departement van den Wester Eems, den Ben Juli weder 60 man
voor Den Helder. Ook naar Naarden en elders moesten zelfs nog
in 1813 arbeiders worden gezonden; zij ontvingen dagloon, doch
voor den landbouw was het gemis dier werkkrachten bezwarend.
Het bleef echter niet bij het ontnemen van menschelijke en
dierlijke werkkrachten aan den landbouw, deze werd ook meer
direct dienstbaar gemaakt aan de belangen van de schatkist.
Door het decreet van 29 December 1810, art. 28, werd de teelt
maximum, puisse etre rembourse moyennant une repartition sur tous les
Proprietaires des Chevaux ; le seal et le plus stir moyen, d'en faire l'acquisition.
De gedeputeerde staten van Overijssel besloten 3 Februari 1818 dat de
gemeente Lonneker aan de gemeenten Zwolle, Zwollerkerspel en Kamperveen
voor geleverde paarden en voor kosten van keuring moest betalen 1377 francs
en 28 centimes — deze schuld dateerde van 1813 en had betrekking op het
bovenstaande.
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van tabak, zelfs voor eigen gebruik, verboden en met eene boete
van 1000 francs gestraft, en moest op de daarvoor geschikte
gronden tabak worden verbouwd ten behoeve van het rijk —
voor Twente was deze bepaling van weinig belang (ik vond er
slechts 66n tabaksplanter, Jannes Koorsen te Oldenzaal), zooveel
te meer echter de volgende : den M en Februari 1812 werd gelast,
dat ieder, die 66n paard hield, elk jaar '/ 2 schepel lands, ieder,
die twee paarden hield, een schepel lands met mangelwortelen
moest bepooten voor de bereiding van suiker, welke zeer zwaar
belast was ; de regeering leverde jaarlijks de zaden.
Voorts was de invoering der Fransche wetten, hoe gezegend'
ook voor het land, den boeren een doom in 't oog, wijl daardoor de rechtspleging en zelfs de zelfstandigheid der Marken 1)
binnen zeer enge grenzen werd beperkt en de marken zelve
ondergeschikt werden aan het bestuur der gemeente. Gedurende
de inlijving bij Frankrijk hadden in de meeste marken geen
hOltinks plaats ; er zijn er althans geene genotuleerd tusschen
December 1810 en Maart 1815.
Voeg bij dit alles de menschenlevens, die opgeofferd moesten
women om aan de eerzucht van Napoleon te voldoen : door het
keizerlijk decreet van 18 October 1810 werd namelijk de lang
gevreesde conscriptie in ons land ingevoerd met eene terugwerkende kracht van 3 jaren en reeds in Maart 1811 werden
alle Twentsche jonge mannen, die in 1788 geboren waren, gedwongen er om te loten wie van hen gedurende 5 jaren in
's keizers legers zou dienen ; in September 1811 had de 2 e loting
plaats en wel voor hen, die in 1789 geboren waren, in Maart
1812 voor hen, die in 1790, in October 1812 voor hen, die in
1 ) Twente was vroeger verdeeld in marken, die ieder voor zich op zich
zelf stonden, in het beheer hunner aangelegenheden onafhankelijk waren en
hunne eigen rechtspraak hadden, waarvan hooger beroep was op de marke
Lutte. Alle zaken, die de marke betroffen, werden op de groote vergaderingen van de gerechtigde boeren der marke behandeld, zulk eene vergadering heette een hOltink.
Die marken kwamen in uitgestrektheid vrij wel overeen met de latere
hoer- of buurtschappen, waarin zij zich na de verdeeling der gemeenschappelijke markegronden (weide, heide, Bosch en veen) oplosten. De boerrichters,
waarvan later sprake is, kunnen beschouwd worden als de bestuursleden, de
lioofden dier marken, dus in zekeren zin van die buurtschappen of wijken.
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1791, in Februari 1813 voor hen, die in 1792, en in Augustus
1813 voor hen, die in 1793 geboren waren, zoodat er elk jaar
2 lotingen plaats hadden en van alle jonge mannen, die tusschen
31 December 1787 en 1 Januari 1794 geboren waren, 25 °/ o bij
het leger werden ingelijfd.
Die conscriptie werd met de meeste hardvochtigheid toegepast : was iemand lichamelijk ongeschikt om te dienen, dan
werd hij Loch slechts vrijgesteld tegen betaling van eene som
gelds, die geheel afhing van het vermogen zijner ouders ; een
boer, die volgens schatting 2000 francs bezat, moest om zijn
gebrekkigen zoon vrij van dienst te krijgen 57,26 fr. betalen,
terwiji een andere boer, wiens vermogen op 40000 francs was
begroot, daarvoor 850 fr. moest offeren. Niets stond een boer
zoo tegen als in 't leger te gaan dienen : wien een la,ag nummer
ten deel viel en geen remplacant kon stellen, beschouwde zich
als ten doode opgeschreven ; van daar dat bier voor zulk een
remplacant f 2400 werd betaald, ofschoon bier door den stilstand der fabrieken vele werkeloozen waren.
De lichting voor het jaar 1810 (de loting van Maart 1812)
bedroeg voor Twente 127 man, waarvan 85 voor het leger te
lande en 42 voor den zeedienst ; de verschillende kantons moesten
hiervan leveren : Almelo 12 en 6, Delden 14 en 7, Goor 18 en
9, Enschede 11 en 6, Oldenzaal 16 en 8 en Ootmarsum 14 en
6 man. In 't geheel werden in die 3 jaren ongeveer 800 Twentsche
jongelieden tot den militairen dienst geprest, dat is ruim 1,4 of.
van de geheele bevolking. Vele van die lotelingen waren weerspannig : van de lichting van 1812, dus van de conscrits, die
in Februari 1813 geloot hadden, werden in April door den
kapitein der recruteering bijna 50 0 / als refractaires (weerspannelingen) opgegeven en wel uit het kanton Almelo 9, Oldenzaal 9,
Goor 14, Delden 11, Ootmarsum 16 en Enschede 6, dus in 't
geheel 65 jonge mannen, die bijna allen hunne woonplaats ontvlucht waren, in den vreemde eene schuilplaats hadden gezocht
en dus niet op den bepaalden tijd te Zwolle waren verschenen
om naar hunne compagnie te worden opgezonden. De prefect
te Zwolle beklaagt er zich den Hen April 1813 dan ook over,
dat van alle departementen het zijne de meeste deserteurs heeft ;
door middel van de inkwartiering van hardvochtige garnisaires
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en door gevangen zetten van de ouders, zelfs van de grootouders, werden echter die deserteurs bijna alien gedwongen zich
bij de overheid aan to melden.
Bovendien werd, terwij1 Napoleon in Rusland was, eene nieuwe
krijgsmacht opgericht, die dienen moest tot verdediging van ons
land en wel speciaal van onze kusten, en waarvoor alle overgebleven manspersonen van 20 tot 60 jaar, die de wapenen
konden dragen, werden ingeschreven. Die krijgsmacht, welke
geheel onafhankelijk was van de bovengenoemde conscriptie en
dus voor zich ook geene vrijstelling erkende, welke bi d de conscriptie was verkregen, werd met den schoonen naam van nationals
garde bestempeld. In Twente werd zij op de volgende wijze
ingevoerd :
Tengevolge van het keizerlijk decreet van 5 April 1813 was
het contingent, dat het departement van de 1VIonden van den
IJssel moest leveren, vastgesteld op 1800 man, waarvan 144
dadelijk in dienst moesten treden. Uit die 1800 man zouden
compagnieen grenadiers en jagers worden gevormd.
VOOr den 25 en April moesten de maires lijsten opmaken van
alle gehuwde en ongehuwde mannelijke bewoners hunner mairie
van 20 tot 40 en van 40 tot 60 jaar oud. Uit deze lijsten werd
door den onder-prefect eene algemeene lijst opgemaakt, die dienen
moest voor „Controle general des Garde Nationales de la SousPrefecture", en nit de daarop voorkomende personen wees de
„Raad van Organisatie" de dienstplichtige mannen aan, uit
welker halfscheid op Zondag 9 Mei de eerste compagnieen werden
gevormd.
Daar de aangewezen mannen uit elke onder-prefectuur volledige compagnieen van 150 man moesten vormen, werd het
aantal, dat het arrondissement Almelo moest leveren en dat
naar evenredigheid der bevolking 693,4 moest bedragen, op 750
of 5 compagnieen van 150 man gesteld; deze werden uit de moest
bemiddelde en in de huisgezinnen minst onmisbare ingezetenen
gekozen en konden een plaatsvervanger stellen, doch moesten
evenals bij de conscriptie voor het inschrijven van dien remplacant eene som betalen, waarvan de grootte door hunne welgesteldheid werd bepaald.
In de mairie van Ootmarsum werden bij v. den 9e11 Mei 134
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personen opgeroepen, uit welke de raad van organisatie te
Almelo er 66 aanwees, die „in dienst werden gesteld" en elkaar
geregeld moesten afwisselen ; de volgorde werd door toting bepaald ; uit de 18 laagste nummers wees genoemde raad den 24en
Mei 6 man aan voor „le contingent actif". Op Donderdag 3
Rini traders deze 6 man : 3 grenadiers en 3 jagers te Zwolle
in werkelijken dienst. Het op die wijze verkregen actieve contingent zou telkens om de 3 maanden voor de helft worden vervangen
of vernieuwd, voor de eerste maal echter in November 1813 ;
kwam men later weer aan de beurt, dan moest men weer 6
maanden onder de wapenen komen.
De wijze, waarop aldus het genoemde actieve contingent was
gekozen, droeg geenszins de goedkeuring der hoogere autoriteiten
weg ; er was daarbij niet genoeg gelet op de belangen der schatkist. Dientengevolge zond Smissaert, chef van het legioen der
nationale gardes van het departement van de Monden van den
IJssel, den 9en Augustus 1813 van uit Zwolle eene „Confidentieele
Instructie" aan de kapiteins der gevormde compagnieen, waarin
hun word bevolen op de lijst van de 150 dienstplichtige personen van 20 tot 40 jaar van hunne compagnie, achter de namen
van hen, die in staat waren zich to doen remplaceeren of ten
minste een eigen uniform aan to schaffen, to plaatsen het woord
Aise, en achter de narnen van hen, die noch het een noch het
ander konden, de woorden Non aise ; bovendien moesten zij in
eene afzonderlijke memorie het beroep en de levensomstandigheden dozer Non aisês noteeren. Het „But" hiervan was om
„bij de eerste Organisatie der Compagnien, geene andere dan
Aisês of Gegoedde to designeeren", en, daar de raad van
organisatie dit but tengevolge van onvoldoende inlichtingen
niet had bereikt en or „te veel ongegoedde personen waren
gedesigneerd" moest er eene revisie van de controles der compagnieen plaats hebben ; daartoe moesten de kapiteins de Non
aisês van de lijsten schrappen en voor doze dubbel zooveel Aisês
voorstellen, waarbij bij diegene welke „in staat waren om to
remplaceren, geene mismaaktheden of gebreken, buiten die van
innocentie" recht op vrijstelling mochten geven. „Aileen bij de
schamele Glasse mochten in het vervolg infirmiteiten van den
dienst bevrijden". Verder moesten onder die Aisês een 20-tal
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worden aangewezen, die geschikt waren voor onderofficier ; deze
hadden niet het recht om een plaatsvervanger te stellen.
De genoemde lijsten moesten voor 30 Augustus worden ingezonden en, nadat de raad van organisatie hieruit een nieuwe
controle-lijst had opgemaakt, werden alien, die op deze lijst
voorkwamen, tegen het laatst van September opgeroepen om
voor dien raad „de bezwaren, welke zij tegen hun in dienst
stelling mogten vermenen te hebben, te kunnen voordragen".
Zoo werden tegen 28 September uit de gemeente Ootmarsum
66 mannen, gehuwde en ongehuwde, opgeroepen, waarvan 28 in
dienst, 18 provisioneel vrij en 17 op reforme werden gesteld en
wel van deze laatste 1 op 500 francs, 3 op 200 fr. en 11 op 100
fr. ; 3 waren niet verschenen ; — evenzoo werden nit de gemeente
Rijssen tegen 25 September 70 personen opgeroepen, waarvan
33 in dienst, 21 provisioneel vrij en 16 op reforme werden gesteld en wel 1 op 200 fr., 8 op 150 fr. en 7 op 100 fr. — en
op dezelfde wijze nit de overige gemeenten.
Wat dit op die wijze „op reforme stellen" beteekent, blijkt
uit het volgende : een der laatstgenoemde 7, die op 100 francs
waren gesteld, was Bernardus Paauwen ; met betrekking tot hem
vindt men in het gemeente-archief het volgende proces-verbaal:
„Le Conseiller de Prefecture faisant fonctions de President du
Conseil d'organisation de la Garde Nationale du Departement
des Bouches de 1'Issel certifie, que le dit Conseil, dans sa seance
du 25 Septembre 1813 a admis le Sieur Paauwen, (Bernardus) a
Rijssen a la Rêforme pour cause de difformitê a l'epaule.
Le dit Conseil a en outre decide, que le dit Sieur Paauwen
payera pour indemnitê de reforme au Receveur General du
Departement, pour le •compte de la Caisse du Conseil d'Administration de la Legion, la somme de cent francs.
Le present Certificat de reforme ne sera de valeur, qu'apres
le payement de la dite indemnite, dont quitance sera apposee
cidessous par le Receveur General et qu'apres qu'il sera vise
ensuite par M. le Colonel Chef de Legion de la Garde Nationale.
Fait a Zwolle le 27 Septembre 1813.
Le payement doit avoir lieu avant le 20 Octobre 1813.
Le Conseiller de Prefecture susdit
J.

TER PELKWIJK."
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Deze sieur Paauwen was opgeschreven als aise , toch is hij
slechts een arme gebrekkige wever en de maire Godefroi
Feuilletau de Bruijn wil trachten te bevorderen, dat hij van de
betaling van die 100 francs wordt vrijgesteld , den 13 en October
1813 verklaren in zijne tegenwoordigheid drie getuigen mondeling
en schriftelijk, dat deze „Bernardus Paauwen ne possede pas de
biens et qu'il doit gagner le pain par son metier de tisserand
qu'il exerce seul sans aide de Domestique ou d'apprentif".
Paauwen betaalde niet , de tijdsomstandigheden kwamen den
armen man te hulpe.
Den 2 3en October moesten 72 Twentsche manners de helft van
het eerste actieve contingent vervangen. Elf dagen later werden
de maires er door den onder-prefect aan herinnerd, dat de garde
nationale bij hare nieuwe inrichting van 9 Augustus niet meer
eene municipale (gemeentelijke), doch eene departemevtale instelling was en dat zij dus zoowel in hare organisatie als in hare
administratie onafhankelijk was geworden van de maires, zoodat
deze de officieren der garde slechts hadden in te lichten en bij
te staan. Dit was het laatste schrijven, dat de maires over deze
nationale garde ontvingen.
De regeering bemoeide zich letterlijk met alles — dit moet
tot hare eer worden gezegd —, maar hoe bemoeide zij er zich
mede? bij alles was haar doel ons yolk te verfranschen , liet zij
zich in November 1811 door de maires lijsten verstrekken van
de jonge „heritieres" in Twente, en ging zij althans voorloopig
daarop niet verder in, meer daadwerkelijk greep zij in bij de
arme bevolking, zoo zou bijv. in alle gerneenten van Twente
op Zondag 2 Juni 1811 het feest worden gevierd van de geboorte
van 's Keizers zoon, den koning van Rome , de onder-prefect
Sloet tot Warmelo zond daartoe een voorschrift aan alle maires ,
op art. 4 het feest „moet door kunstvuurwerken worden besloten",
volgde de last „en eindelijk, daar het zijn kan, deze gelegenheid
worde ten nutte gemaakt om arme Meisjes en Weezen aan
Oude Militairen uit te huwen en te doteeren". Later treft men
nog eens zulk eene vingerwijzing aan.
Arme weesjongens werden voor den militairen dienst opgeleid.
Die bemoeizucht der regeering viel echter bij de landelijke

62

TWENTE IN

1813.

bevolking van Twente in slechte aarde ; zij leed daarvoor te
veel in huisgezin en in haar vee, en werd te zeer bemoeilijkt in
haar strijd om het bestaan ; zij hunkerde integendeel naar verandering, naar vrijheid. Dat voelde ook de overheid, reeds in
Juli 1812 was haar ter ooren gekomen, dat hier gevonden werden
„des Societes d'enthousiastes religieux, on l'on s'occupe a expliquer et a commenter les Psaumes de David, qu'on y pousse meme
l'exaltation et la subtilitê au point d'y trouver des calculs de
probabilite sur la durk des jours de Sa Majeste" en gelastte zij
den 29 en dier maand de maires bij een „arrete secret" een ernstig
onderzoek dienaangaande in te stellen.
Den 14 en Mei 1813 vroeg zij aan de maires inlichtingen over
twee pamphletten, die op last van den keizer van Rusland en
van den koning van Pruisen zouden zijn verspreid, en den 30en
September over twee opruiende manifesten, een van Oostenrijkschen en een van Zweedschen oorsprong, die onder de bevolking
zouden circuleeren, en verwijt zij den maires de verspreiding
dier stukken niet voldoende te hebben belet. Vier dagen later,
den 4 en October 1813, verzoekt de onder-prefect te Almelo den
maires hem in te lichten aangaande de „Esprit public" van de
bewoners hunner gemeenten, en voegt daaraan toe, „il vous sera
facile de me fournir sur cet objet des rapports exacts et veritables,
et importe beaucoup au gouvernement d'en etre inform6 exactement et sans detour". De maires der landelijke gemeenten
hielden zich meest allen, of zij de bedoeling der vraag niet begrepen ; Thummius 1), maire van Lonneker, gaf bijv. van zijne
gemeentenaren de verzekering „que Pegalite de leur êtat, qui
leur a fournie une education simple et uniforme, me permet de
vous assurer que les habitans de la Commune de Lonneker ont,
a l'exception ordinaire, peut-etre de quelques Individus, le caractere bon, laborieux, econome, et soumis aux lois".
Die maires hadden kunnen antwoorden: de geest der landelijke
bevolking kenmerkt zich uiterlijk door stille berusting in het
onvermijdelijke, innerlijk door een vurig verlangen naar verlos1 ) Joan Theodoor Christiaan Thummius was in 1792 commies of ontvanger
van in- en uitgaande i'echten te Enschede ; hij werd aldaar in Nov. 1810
adjunct-maire en 4 Juni 1812 maire van Lonneker; hij stierf 11 Maart 1818
op 52 jarigen leeftijd als schout van die gemeente.
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sing uit de ellende, bij de protestantsche bevolking gepaard met
eene opflikkerende hoop op bevrijding van het Fransche juk.
De maires zouden dit antwoord echter in 't Fransch moeten uitdrukken ; deden zij het in 't Nederlandsch, dan zou het hun zijn
teruggezonden met den last het opnieuw in 't Fransch in te
zenth n (Lonneker archief, 19 Mei en 28 Octr. 1813). Hoe moet
het den hooghartigen leden van de gemeenteraden dezer landelijke gemeenten, die, hoewel zij uit „de bekwaamste en gegoedste
Ingezetenen" der gemeente gekozen waren, geen woord Fransch
verstonden, na 1 Augustus 1813 te moede geweest zijn, dat de
besluiten, die zij zelve namen, in het Fransch moesten worden
genotuleerd en geboekt, en dat enkelen hunner daaronder in
plaats van hun naam een kruisje moesten teekenen, waar achter
de maire hun naam schreef met de voor hen runische bijvoeging
„ne sait pas ecrire son nom" !
Volgens mondelinge overlevering waren er hervormde boeren,
die in het „Onze Vader", hun dagelijksch gebed, de bede „Verlos
ons van den booze" lieten volgen door de niet minder vurige
bede „Verlos ons van de Fransozen" !
De meer bijeenwonende stads- of dorpsbevolking bestond voor
een deel uit boeren, die beschouwd moeten worden als in de
voorafgaande behandeling van de landelijke bevolking te zijn
opgenomen, voor een deel uit ambachtslieden, neringdoenden,
kooplieden, ambtenaren, enz., en te Enschede, Almelo, Borne,
Hengelo en Oldenzaal voor een deel uit de vroeger genoemde
reeders of fabrikeurs, waarvan de meeste ook een ambacht uitoefenden en b.v. tevens smid, bakker of winkelier waren. Verscheidene van die fabrikeurs bezaten zoogenaamde spinnerijen,
bleekerijen en ververijen, waarin vele werklieden, mannen, vrouwen en kinderen (zelfs van achtjarigen leeftijd) werkten.
Ook deze meer afwisselende bevolking floreerde in de jaren
1809 en 1810; gedurende de inlijving bij het Fransche keizerrijk
ging ook zij sterk achteruit, waartoe de tierceering van de staatsschuld (decreten van 9 Juli en 18 Octr. 1810) en de vermindering van de opbrengst der Tienden, die bij keizerlijk besluit van
22 Januari 1813 tot op 4/5 van hun bedrag waren teruggebracht,
eenigen invloed kunnen hebben geoefend, doch wat stellig
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voor een deel het gevolg was van de bemoeilijking van den
binnenlandschen en den stilstand van den buitenlandschen handel
en het daaruit voortvloeiende verval van het fabriekswezen, doch
meer nog van den druk der belastingen, die tot het tienvoudige
stegen, en van de schreeuwende duurte van de levensmiddelen,
vooral van de kOloniale waren..
De conscriptie en de oprichting der nationale garde trof ook de
minder gegoeden onder deze bevolking ; — de vermogenden echter,
doordat plaatsvervanging was toegestaan, slechts in den geldbuidel.
Dat was de overheid niet voldoende ; zij vertrouwde de rijken
niet meer ; de tijden waren veranderd sedert de stedehouder
Lebrun aan den Keizer schreef (23 Febr. 1811) : „Nous n'avons
rien a craindre des gens riches ; mais ces mi grables qui meurent
de faim sont toujours prets a tout." Het tyranniek bestuur van
de overheidspersonen had de gezindheid der gegoeden zeer
gewijzigd, zij vonden niet meer alles goed, wat in naam des
Keizers geschiedde — dit wist de overheid en daarom wilde zij
gijzelaars. Bij keizerlijk besluit van 5 April 1813 werden de
rijke jongelieden van 19 tot 30 jaar tusschen 20 en 24 April in de
gelegenheid gesteld om lid to worden van eene nieuw opgerichte
eerewacht (gardes d' honneur) voor 's Keizers zoon, den tweejarigen
koning van Rome. Zes Twentsche ejonge mannen mochten, minstens drie moesten daarvan lid zijn. Er hood zich echter binnen
den gestelden tijd in geheel Twente goon enkel jong mensch
vrijwillig aan. Dientengevolge ontvingen de maires den last ieder
voor zijne gemeente eene voordracht in to dienen van de jongelieden, die ouder waren dan 17 jaren, 11. i. voor deze eere-cornpagnie in aanmerking konden komen en geldelijk in staat waren
op eigen kosten een volledig uitgerust paard en eerie fraaie
uniform aan to schaffen ; eenige zoons en zij, die een zelfstandig
bestaan hadden, mochten op die lijsten niet voorkomen ; andere
redenen van vrijstelling werden niet erkend. Uit die voordrachten
en dikwijls buiten dezelve om koos de prefect een zestal jonge
mannen. En hoe had die keuze plaats, door welke beweegredenen
liet de prefect zich bij die keuze leiden ? Wat hier in Twente
geschiedde grenst aan het ongelooflijke ! Een der eerst aangewezenen voor garde d' honneur was de doofstornme Willem
Cramer, geboren 28 September 1792, zoon van mr. Bernardus
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Cramer, lakenhandelaar te Ootmarsum, en Johanna Adolphina
Weddelink. En niet dat zulks eene vergissing was, of dat de
overheid niet wist, dat de benoemde doofstom was ! Ondanks
protest van de ouders bleef tot verontwaardiging van alle weldenkende stadgenooten die aanwijzing gehandhaafd, zoodat de
ouders hun ongelukkigen zoon door eene aanzienlijke som gelds
moesten vrijkoopen 1). Verder wees de prefect aan : de doopsgezinde jongelieden Barend van Lochem te Enschede, geb. 16 Mei
1795, en Willem Hendrik Schimmelpenninck te Almelo, geb. 21
April 1785, die hun tegenzin om in de eerewacht te worden
opgenomen met goud moesten beboeten ; de laatstgenoemde had
vroeger ook een plaatsvervanger moeten stellen bij de nationale
garde. Meerdere voor de eerewacht aangewezen jongelieden, zooals Jacob Boom, geb. 21 Nov. 1795, en Leonard Carel Dull, geb.
10 Augs. 1788, beiden te Almelo en beiden hervormd, gaven
redenen op tot vrijstelling, die Of erkend, Of met goud geldig
gemaakt werden. De eenige roomsch-katholiek, dien ik hier in
Twente tot garde d'honneur y owl aangewezen, was Franciscus
Egon Philippus Johannes von BOnninghausen op den huize
Herinchave onder Tubbergen, geb. 19 Maart 1789, wiens oudste
broeder in Oostenrijkschen dienst (!) was ; hij had echter ook twee
broeders, (lie beiden kapitein waren in Franschen dienst en op
grond van (leze laatste omstandigheid verzocht hij vrijgesteld te

1 ) Art. 12 van het „Arrete du Prefet" van 45 April 4843 betreffende de
gardes d'honneur luidde: „L'inscription sin- la liste des Personnes, qui par
leur fonctions ou par une impossibilite physique absolue, ne pourraient pas
contribuer de leur personne, leur donne le droit de concourrir de leurs deniers
a la formation d'un fonds common destine h monter habiller et equiper ceux
des inscrits, qui pouvant servir de leur personnel, manqueraient de moyens
pecuniaires". Den 11 en Juli d.v. werden de ambtenaren door den prefect „uitgenodigd" om de formeering der regiinenten gardes d'honneur met eene
door hem aangewezen som te bevorderen, den vrederechter Othwar ten Cate
te Enschede noodigde hij bijv. uit tot eene gift van '100 francs. Jacquinot,
gewezen procureur-generaal bij het keizerlijk gerechtshof in Den Haag, schrijft
den 5en Dec. 1813 van uit Breda, dat de instelling van de gardes d'honneur
en vooral de handelwijzen van de daarbij betrokken ambtenaren, een der voornaamste oorzaken zijn van de oproerige stemming van het yolk op dat oogenblik (Colenbrander VI, blz. 313).
Gedenkboek
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worden van de eer om garde d' honneur te worden 't is waarschijnlijk dat hem die vrijstelling is verleend. 1)
Tot de zes Twentenaars, die ten slotte als gardes d' honneur
werden opgeroepen, behoorden : Paul Jacob Aufmorth, te Goor,
geb. 14 Juli 1795 ; Arend Jacob Schikhart van Coeverden, van
den huize Wegdam onder Markelo, geb. 12 Mei 1793 ; Cornelis
Sinkelaar, te Oldenzaal, geb. 14 April 1795 ; Gerard Arnold
Everts, te Almelo, alien hervormd.
Deze vertrokken, met de andere Overijsselaars, den 20 en Juli nit
Zwolle en kwamen na een rit van 38 dagen, waaronder 7 rustdagen, den 28en Augustus te Tours aan, waar zij in de kazerne
van Marmoutier op 3 /4 uur gaans van de stad werden gehuisvest.
Zij werden aldaar als gewone soldaten behandeld en den 18e11
September naar het oorlogsterrein gezonden, waar zij echter niet
rechtstreeks aan de gevechten deelnamen. Toch sneuvelden enkele
gardes d' honneur en kwamen enkele van vermoeienis om. In
de 2e helft van November trachtten versgheidene der jonge lieden
met meer of minder succes te ontvluchten ; wien dit niet was
gelukt, werd den 10 en December in hechtenis genomen en als
staatsgevangene te Bourges gevangen gezet. Na 4 of 5 maanden
als misdadigers te zijn behandeld, werd bun toegestaan, zonder
paard en uitrusting, huiswaarts te keeren.
Doch keeren wij tot de genoemde meer bijeenwonende stadsen dorpsbevolking terug, dan moeten wij in de eerste plaats
opmerken, dat uit tal van mondelinge overleveringen en ook
uit schriftelijke bescheiden blijkt, dat er onder die bevolking
volstrekt geen eensgezindheid bestond aangaande de wenschen,
die men voor de toekomst moest koesteren. Men voelde, dat de
1) Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, 4e deel, 1877, biz. 250. In
het departement van de Monden van den IJssel moesten minstens 15 en hoogstens 31 jongelieden worden aangewezen; in Italiè en Nederland werd plaatsvervanging niet, in Frankrijk in den regel tvel toegestaan.
2) Een Garde d'Honneur in 1813, door P. van Eeghen, Jaarverslag uitgebracht in de 37e algemeene vergadering van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap te Amsterdam door Jhr. Dr. J P. Six, 1895; en
De Garde d' Honneur, door J. A. Boymans van Utrecht, uit het Fransch,
Zutphen, 1823.
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brand van Moskou of tot eene bevestiging en uitbreiding van de
Fransche invloedsfeer, Of tot een uiteenvallen van het keizerrijk
moest leiden. Wat van beiden voor Twente, voor hen persoonlijk, het moest te wenschen was, daarover waren de gevoelens
verdeeld, zoo zelfs, dat er in enkele plaatsen, o. a. te Enschede
en te Rijssen, eene in zekeren zin vijandelijke spanning bestond
tusschen geheele families , deze spanning bleef zelfs tientallen
jaren bestaan.
Onder die bevolking waren invloedrijke peTsonen, die vreesden,
dat een weer onafhankelijk worden van ons land gepaard zou
gaan met eene herleving van het gedoode provincialisme en
individualisme van de steden, en die hoopten op een toekomstig
vredestijdperk, waarin men de door Napoleon aangebrachte verbeteringen zou kunnen genieten zonder de ellende te ondervinden,
die een gevolg waren van den voortdurenden oorlogstoestand.
Vooral onder de ontwikkelde ouden van dagen, die den chaotischen
toestand in Overijssel van 1748 tot 1795 mee hadden doorleefd,
waren velen uit dankbaarheid gehecht aan den Keizer, die orde
had gebracht in dien chaos, aan de Twentenaars een te voren
ongekende veiligheid en flinke wegen had geschonken, hen met
tal van goede wetten had begiftigd en die de bedienaars van
het recht, de besturen van land, provincie en gemeente, en
verdere ambtenaren vlug en geregeld had leeren werken.
Daarbij kwam dat er onder de reeders (fabrikeurs) waren, die
in de toekomst slechts voordeel zagen van de inlijving in het
groote Keizerrijk, wijl daardoor het afzetgebied voor hunne waren
in het toekomstig vredestijdperk zoozeer werd vergroot.
Vele van de grootste fabrikanten in Twente waren doopsgezind, zoodat het uit de vorige overwegingen en uit de vrees
voor het behoud van de in het Fransche tijdperk verkregen
rechten moet verklaard worden, dat zoovele doopsgezinde families
in dit arrondissement fransch- en keizergezind waren.
Ook bij de roomschen trof men die franschgezindheid aan
doch uit geheel andere overwegingen. Van verdrukkers gedurende
en in de eerste tijden na de Hervorming verdrukten geworden
na de. afschudding van het Spaansche juk, was bij hen, nadat
zij in de tweede helft der 18e eeuw meer vrijheid hadden gekregen en zelfs in 1798 met de overige Christenen gelijkgesteld
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waren voor de wet, de verwachting levendig geworden, dat hun
nog eens, „hetzij tengevolge van een oproer, hetzij als gevolg
eener omwenteling, de kerken-, vicarie- en andere goederen,
waarop zij meenden recht te hebben, zouden worden teruggegeven" ; „dit geloof was zoo sterk", schrijft een bejaard roomschkatholiek Enschedeer in 't inidden der 19e eeuw, „dat velen zelfs
in deze eeuw die verwachting nog steeds deelen". Zij verwachtten
alles van het roomsche Frankrijk 1) — van daar dat zij elke
poging om van de Fransche overheersching te worden bevrijd,
met leede oogen aanzagen en zelfs tegenwerkten.
Onder deze geconcentreerde Twentsche bevolking waren er
echter ook zeer velen, die alleen voordeel zagen in en dweepten
met het herstel van een zelfstandig Nederland met een Ora*
als stadhouder aan 't hoofd ; tot deze behoorde o. a. de Enschedesche hervormde predikant Arnoldus Kaijser, die in September
1799 „ wegens politieken misstap" uit Enschede had moeten
vluchten, doch kort daarna tot zijne standplaats was teruggekeerd. Deze vurige oranjeklant had namelijk bij den inval van
(den zich noemenden generaal baron) van Dongen niet kunnen
nalaten om openlijk, zelfs op den kansel, redevoeringen te
houden, waarin hij het yolk opwekte om zich onder de oranjevaan te scharen — en volgens eene uitlating van een tijdgenoot
was hij „in 1813 nog niet veel wijzer geworden en kon hij ook
toen zijn tijd bijna niet afwachten". En juist die laatste uitdrukking teekent de gezindheid, den geest van het grootste deel
der ontwikkelden onder de hervormde bevolking: zij durfden
niet, zelfs niet, nadat in de eerste dagen van November het bericht van den volkenslag bij Leipzig tot Twente was doorgedrongen.
Het was een gespannen toestand, doch niet alleen voor de
bevolking, ook voor de betrekkelijk weinige Franschen, die hier
verspreid waren. Den 28en October was de onder-prefect De Tuyll
met „verlof" uit Almelo vertrokken, hetgeen een zeer ongunstigen
indruk maakte; 5 dagen later, den 3 e11 November, liet zijn plaatsvervanger, H. R. G. Pagenstecker, op verzoek van den onder1 ) Zie ook het oordeel van Jacquinot in Colenbrander, Gedenkstukken VI,
blz. 310 en vv.
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prefect te Neuenhaus, door den maire van Almelo, Van Riemsdijk 1),
15 wagens, elk met Brie paarden bespannen, naar Neuenhaus zenden
om den keizerlijken tabak uit het magazijn aldaar te halen men
trachtte dezen voor de schatkist te behouden door hem naar het
zuiden te zenden. Nog meer legde de waarnemende onder-prefect
den toestand bloot, toen hij den 4e11 November aan de maires in
Twente den last gaf „de donner les ordres necessaires aux
gardes champetres et autres militaires retires, de suivre le mouvement de la Brigade de gendarmerie sous la quelle ils se trouvent,
afro que si inopiniment Pennemi se presenta en force sur les
frontieres de ce Departement de se retirer sur Deventer pour y
defendre la place" 2).
Men wist dus in de eerste week van November reeds, dat
Twente bij het naderen van den „vijand" door de Franschen
zou worden ontruimd en zonder slag of scoot aan hem zou
worden overgegeven, daarenboven voelde men, dat die vijand
elken dag kon worden verwacht. Het spreekt van zelf dat onder
zulke omstandigheden de geringe Fransche bezetting veel door
de vingers zag en dat van de andere zijde de bezadigden onder
de bevolking alles deden om conflicten te voorkomen. Dit was
waarschijnlijk ook de drijfveer bij den doopsgezinden vrederechter
van Enschede, Othmar ten Gate 3), toen hij Jan Nijhoff met de
paardezweep afranselde, omdat deze het waagde „Oranje boven"
te roepen in het midden van December moest hij zich daarover
te Almelo verantwoorden.
Het was voorzichtig het y olk kalm te houden, want hoe gemakkelijk kon de overheid, door de bezettingen van Coevorden
en Deventer een inval te gelasten in het machtelooze openlig1) Mr. Jacobus van Riernsdijk, geb. 22 Januari '1778 te Hardenberg, was in
1809 secretaris van Enschede en werd 16 November 1811 maire van Almelo.
Hij stierf 19 December '1852 als advocaat en notaris.
2) Den 5en November trokken reeds vele Fransche arnbtenaren, die uit de
departementen van de Monden van den Wezer, van de Boven Eems en van
de Lippe gevlucht waren, door Almelo en Rijssen naar Deventer.
3) Othmar ten Cate (geb. 6 Mei 1757, overl. 25 Juli '1815), fabrikant, was
van '16 Nov. '1811 tit 25 Maart 1812 maire van Lonneker, daarna tot aan
zijn dood vrederechter van het kanton Enschede; hij was de voorvechter
van de rechten en belangen der doopsgezinden aldaar.
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gende Twente, wraaknemen over elke vaderlandslievende uiting.
Men wachtte dus de gebeurtenissen af, doch wilde ze niet
onvoorbereid afwachten ; nauwelijks had zich den 10en November
eene patrouille kozakken te Oldenzaal, Hengelo en Delden
vertoond (zie later) en had men hierdoor de zekerheid gekregen,
dat de legers der Verbondenen de oostelijke grenzen van ons
land naderden, of de maires namen maatregelen om ze te ontvangen. Wij zouden te uitvoerig worden, wanneer wij alle maatregelen, voor zoover zij bekend zijn, opsomden, die in de verschillende gemeenten en kantons genomen werden, en bepalen
ons daarom tot een tweetal derzelve.
In Almelo besloot de Raad, voorgezeten door den waarn.
onder-prefekt, den 10en November tot het openen eener vrijwillige
inteekening ; deze beantwoordde echter niet aan de verwachting ;
het meerendeel der gegoede ingezetenen „gaven te kennen, dat
zij eene quotisatie prefereerden boven eene vrijwillige inteekening" ;
diensvolgens stelde de Raad in de zitting van 16 November,
ook door den onder-prefekt gepresideerd, een register van quotisatie
tot vorming van een voorschot vast, dat gebaseerd was op den
omslag van 1811. Daardoor verkreeg men dadelijk van de gegoede
ingezetenen een voorschot van 1303 gulden, dat aan 't einde
der maand op dezelfde wijze werd aangevuld. Slechts twee der
aangeslagenen moesten gedwongen worden hunne quota's te voldoen (Brief van den burgemeester aan den provisioneelen gouverneur, d° 28 November).
Ten opzichte van het kanton Enschede vindt men in het
gemeente-archief van Lonneker na het laatste ambtelijke, in 't
Fransch gestelde, schrijven van den maire van 9 November aan
den waarn. onder-prefekt, het volgende :
„Den Boerrigteren van de respective Wijken dezer Gemeente
[is] aangezegd, dat zij zich moeten voorbereiden tot eene, ingeval van nood, spoedige bezorging van Wagens en Paarden",
terwijl
„Met den Heer Maire van Enschede, geassisteerd door de
Adjuncten van den Maire van Lonneker, geconfereerd [is] over
het aanleggen van een Magazijn van fourage en besloten, dat,
vermits de Stad elk oogenblik blootstaat voor Inkwartiering, en
de Landlieden zoo niet altijd, echter meesttijds daarvan bevrijdt
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zijn, — de Fourage gepresteerd behoort te worden alleenlijk door
de Gemeente Lonneker en de Eschmarke 1) ;
„dat daartoe tot Grondslag zal dienen, dezelfde verdeeling,
welke eertijds bestond bij het voormalig Landgericht Enschede,
volgens den Staat hierna volgende en berekend naar rations
van 1 /2 Spind Haver, 10 it Hooi en 10 it Stroo ;
„dat provisioneel de quantiteit van vier maal het bedragen
van dien Staat zal worden bijeengebragt, te beginnen met de
Eschmarke als de naastbijgelegene Wijk ;
„dat door leder Ingezetene zal behoren geleverd te worden 4
rations, het Hooi in 4 bossen a 10 te ieder en het Stroo in 8
schoven A 5 ii; ieder;
„dat tot magazijn bij voorraad zal worden gebruikt het huis,
aan den Heer J. B. Blijdenstein 2) toebehorende, en eertijds
bewoond geweest door den Timmerman ten Bos, staande buiten
de Eschpoort :
„zijnde tot Opzigter van dat Magazijn staande deze Conferentie
tegen redelijke belooning benoemd, de persoon van Andries
Getkate, Deurwaarder van het Vredegeregt".
Voorts werd in die bijeenkomst vastgesteld de bovenbedoelde
„Staat van Verdeeling" onder de gemeente Lonneker en de
Eschmarke tot leverantie van fourage ; te weten :
Eschmarke en Usselo, elk 26 1/2 schepel haver, 2120 ii: hooi en
2120 it stroo ;
Driene en Twekkelo, elk 13 schepel haver, 1040 t1' hooi en
1040 ii. stroo ;
en (de marke) Lonneker 21 schepel haver, 1680 ik hooi en
1680 e stroo, derhalve te zamen 100 schepel haver, 8000 te hooi
en 8000 tai stroo.
Viermaal het aangewezen bedrag moest door Eschmarke dadelijk,
1) De buurtschap Eschmarke, die thans een deel van de gemeente Lonneker
uitmaakt, behoorde van 28 Nov. 1811 tot 26 Juni 1818 tot de gemeente
Enschede.
2) Jan Bernard Blijdenstein (geb. '18 Febr. 1756, overl. 10 Dec. '1826),
fabrikant, maire en van 24 Nov. '1813 tot 30 Sept '1818 burgemeester van
Enschede, behoorde tot de 600 notabele Nederlanders, die den 29 en Maart 1844
sarnengeroepen werden om over een ontwerp van Grondwet voor de Vereenigde Noord-Nederlanden te stemmen.
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door Usselo en Lonneker den 17 en , door Driene en Twekkelo
den 20 en November in het magazijn gebracht worden.
Dit gebeurde tusschen den 9 en en 12en November, terwiji de
kleine brigade gendarmes nog in de stad was.
Men was in Twente dus voorbereid op de komst van de troepen
der Geallieerden en dat was ook noodig, zooals uit het volgende blijkt.
Na den slag bij Leipzig (16-18 October) was het Noorderleger
der verbondenen in drie groote afdeelingen in N.-W. richting
naar Hannover getrokken ; uit een dier afdeelingen, het corps
van generaal baron Von Winzingerode werd op zijn tocht naar
Bremen een detachement kozakken onder kolonel Narischkin
naar de Nederlandsche grenzen gezonden (zie Deel I, biz. 93)
en aan dit detachement dankt Twente zijne spoedige bevrijding
van de Fransche overheersching.
Vorst Narischkin, kolonel van de gardes van den Keizer aller
Russen, trok namelijk met zijne kozakken door westelijk Hannover
zuidwaarts, waarbij kleine afdeelingen in alle richtingen tot op
een paar dagmarschen van de hoofdroute het land doorkruisten
en de gendarmes, douaniers en andere Fransche ambtenaren
gevangen namen of voor zich uitjoegen. In de meeste afgelegen
gemeenten werd en die beambten als 't ware overvallen ; in de
grootere en aan de post- en hoofdwegen gelegene kregen die
beambten veelal tijdig bericht van de komst dier gevreesde
ruiters om vrouwen en kinderen vooruit te zenden, have en goed
te gelde en daarna zich zelven nit de voeten te maken, zooals
te Almelo vanwaar luitenant Chemeau, commandant van de
gendarmerie imperiale in het arrondissement Almelo, reeds den
Gen November met de gendarmes naar Deventer vertrok, en te
Ootmarsum, dat den 9en November door de gendarmes werd
verlaten. De landgenooten, die zich onder die keizerlijke ambtenaren bevonden, vluchtten niet en worden op hun post gehandhaafd of later weder in dienst gesteld.
Op denzelfden Dinsdag, 9 November, dat de militaire overheid
te Deventer vernam, dat de vreemde troepen reeds tot op een
afstand van nog geen 3 dagmarschen genaderd waren en zij
daarin aanleiding vond om die vesting in staat van beleg te
stellen, kwamen de eerste kozakken in Overijssel, en wel eerst
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te Gramsbergen en daarna in het op 11 uur gaans van Deventer
en 8 uur gaans van Zwolle verwijderde stadje Hardenberg 1).
Den volgenden dag vertoonde zich eene patrouille te Oldenzaal,
die na een kort bezoek aan Hengelo en Delden te hebben gebracht, aldaar overnachtte ; den li en November verschenen
kozakken te Almelo en te Rijssen, terwij1 dienzelfden dag eenige
honderden te Neuenhaus (Nieuwenhuis), de hoofdplaats van het
arrondissement Neuenhaus, waartoe ook het graafschap Bentheim
behoorde, aankwamen. Deze overnachtten aldaar ; den volgenden
morgen vertrok het grootste gedeelte er van over Ulzen, Hardenberg en Ommen naar Zwolle, terwij1 eene kleine afdeeling van
ongeveer 40 man zich over Ootmarsum, Almelo, Wierden, Rijssen
en Holten naar Deventer begaf; beide afdeelingen kwamen in
den avond van dien 12 en November bij de plaats hunner bestemming aan.
Zondag 14 November sloeg Vorst Narischkin zelf met 1500
kozakken zijne legerplaats op voor de Uelzer poort te Neuenhaus.
Behalve levensmiddelen, haver, hooi en 7000 el laken requireerde
hij van het graafschap Bentheim eene som van 20000 gulden
ten behoeve van een te Haselunne (bij Meppen) aan te leggen
magazijn voor 50000 man voetvolk en 20000 man ruiterij ; die
som moest binnen drie dagen door de bemiddelde ingezetenen
worden voorgeschoten. Den 18 en November trok Vorst Narischkin
naar Hardenberg, waar hij op bet „Huis te Heemse", eene
gestrekte havezathe ten westen der stad gelegen, zijn hoofdkwartier vestigde, dat hij den 20 e11 November naar Zwolle overbracht.
Geheel oostelijk Overijssel was nu van Franschen gezuiverd ;
in geen der stedekens van Twente waren zij zoo lang gebleven als
te Enschede, waar vier gendarmes met hun kranigen 2 ) brigadier
Jobard gedetacheerd waren, terwij1 ook enkele gevluchte douaniers
er eene voorloopige schuilplaats hadden gevonden. Den 18en
November werden zij ook daar door de kozakken verjaagd. Des
namiddags tegen half drie rende namelijk een kleine afdeeling van
nog geen 15 man door de Eschpoort de stad binnen, de Langestraat
1) De on(1er-prefect van Deventer noont hen verkeerdelijk „quelques hussards prussiens"; Colenbrander VI, blz. 515.
2) Zie Colenbrander VI, blz. 983.
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door naar het rnarktplein en van hier terug naar het huis van
den maire Blijdenstein bij de Eschpoort, „door wiens handigheid
zij na een paar uur toevens de stad weder verlieten." Bij de
onverwachte verschijning van deze gevreesde vijanden 1) be ving
den Franschen ambtenaren zulk een panischen schrik, dat zij,
sauve qui pent, ieder voor zich met achterlating van alles, over
een der bijzondere brugjes over de gracht de stad ontvluchtten
en meest alien in de omliggende tuinen eene voorloopige schuilplaats zochten met het doel te trachten na het weldra invallen
van de nachtelijke duisternis langs zijwegen de vesting Deventer
te bereiken. Een dier vluchtelingen trachtte zich een kwartier
uur gaans buiten de stad in eene boerenschuur te verbergen ; toen
de hoer hem daar vond, doorstak hij hem met eene hooivork
ondanks de voorbede van zijne eenige 17-jarige dochter ; hij
meende dien moord tegenover haar te kunnen vergoelijken door
de bewering : „wat neet levd, bit neet" (wat niet leeft, bijt niet).
Hoe kort die patrouille kozakken ook te Enschede had vertoefd, zij had er eene groote opschudding veroorzaakt. Het was
op dien Donderdag 18 November St. Maartensmarkt. Als een
loopend vuurtje. verspreidde zich het bericht van hunne aankomst
door de stad, waarbij het evenals een van een besneeuwd dak
rollende bal al grooter en grooter afmetingen aannam ; zooals wij
boven zagen vluchtten de Franschen ; nit enkele huizen werd de
Fransche vlag omgedraaid als Nationale vlag uitgestoken ; zelfs wapperde deze een oogenblik van den toren, doch ook slechts een oogenblik, want de overvoorzichtige maire gaf, toen hij het vernam,
last haar in te halen, hetgeen tengevolge had, dat men, „de zaak"
niet vertrouwde en dat ook de andere uitgestoken vlaggen werden
ingehaald, zoodat aan den avond van dien veelbewogen 18en
November alles schijnbaar tot rust was teruggekeerd. Uiterlijk
was aan niets te zien, dat ook Enschede geen Franschen meer
huisvestte.
Bij het vertrek van Vorst Narischkin nit Heemse op 20 November
1 ) De hier en in 't vervolg vermelde bijzonderheden over het gedrag der
kozakken en over hun bezoek aan Enschede heeft de schrijver voor een deel
vrOeger van ooggetuigen vernomen, voor een deel zijn zij hem als schriftelijke
aanteekeningen en mondelinge overleveringen welwillend inedegedeeld , in de
archieven van Twente is er weinig van vernield.
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kon Twente dus beschouwd worden als geheel verlost te zijn
van de Fransclie overheersching.
Een paar dagen na dit vertrek maakte de Twentsche bevolking
kennis met eene tweede afdeeling van het legerkorps van generaal
Von Winzingerode, namelijk met het korps van generaal Alexander
von Benckendorff, dat uit ongeveer 6000 man Russische infanterie,
cavalerie en artillerie bestond en den 19 en November te Osnabruck
bevel had ontvangen zich over Rheine naar Deventer te begeven.
Den 22 en en 23e11 November overschreed dit korps onze grenzen en
(naar de inkwartieringen en wagendiensten op die twee dagen
in de verschillende gemeenten te oordeelen) verspreidde het zich
over geheel Twente. Den 24 en November concentreerden zich de
verschillende regimenten te Rijssen, waar Von Benckendorff zijn
hoofdkwartier vestigde. Ook den 25 en November kwamen aldaar
nog regimenten Kozakken aan, die den nacht te Hengelo hadden
doorgebracht. Den 27 en November werd het hoofdkwartier naar
Zwolle overgebracht ; tot 15 December bleef Twente nu bijna
geheel van het bezoek van vreemde troepen verschoond.
De tweede afdeeling van het Noorderleger, die de grenzen van
Twente naderde, was het Pruisisch-Pommersche legerkorps van
generaal Freiherr Von Billow, die zijn hoofdkwartier te Minden
had gevestigd, dat hij den 12 en of 13en November naar Munster
overbracht. Ofschoon dit Duitsche leger den 23 en November over
de Geldersche grenzen ons land binnentrok en dus zijne hoofdroute niet door Overijssel liep, zou Twente Loch niet geheel van
bezoek verschoond blijven. Een detachement Pommersche Landwehr-cavalerie onder den ritmeester Von Seehausen, behoorende
tot de brigade van generaal-majoor Von Krafft, en nit Berlijnsche
burgers bestaande, kwam den 16en November in het grensplaatsje
Gronau, en verbleef aldaar eenige dagen om nit te rusten ( „hatten zu Gronau einige Ruhetage"). Den volgenden dag 2ntving
de maire van Lonneker eene schriftelijke requisitie uit Schiittorf,
onderteekend door luitenant Von Petersdorff, tot levering van
300 el blauw laken, 100 paar laarzen, 100 paar sporen en paardebitten, ten behoeve van dat detachement. Nog denzelfden dag
kwamen de maires van Lonneker en Enschede samen om de
middelen te beramen om aan die requisitie te voldoen. Zij besloten „dat, tot betaling dier leverancien, en tot goedmaking van
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eventuele verdere requisition of andere buitengewone Uitgaven,
uit de tegenwoordige omstandigheeden voortvloeyende, Lonneker
zal moeten bijdragen eene som van ruim zeventienhonderd guldens" (de bijdrage van Enschede is niet bekend ; zij bedroeg
waarschijnlijk ongeveer f 2000.—). Om die f 1700.— te vinden
werd tot model genomen de verdeeling van den hoofdelijken
omslag over het jaar 1811, groot f 1156.—; deze geeft anderhalf
maal genomen f 1734.—, zoodat over ieder ingezeten 1 1 /2 maal
zooveel werd omgeslagen als zijn gewone hoofdelijke omslag
in 1811 had bedragen. Den volgenden morgen werd een 25-tal
der vermogendste ingezetenen aangeschreven dat bedrag in te
zamelen en aan het bureau der mairie te bezorgen op Maandag
22 November, behalve het bedrag uit de buurtschap Driene, dat
den 23en moest bezorgd worden, en dat wel „op straf van militaire
Executie, en van dezelve som uit hunne eigene middelen te
moeten voorschieten." Op eene soortgelijke wijze trachtten ook
de andere gemeenten door hoofdelijken omslag over de ingezetenen
aan dergelijke requisition te voldoen.
Den 21 en November kwam ritmeester Von Seehausen met zijn
korps te Enschede, waar hij overnachtte en van waar hij den
volgenden dag tegen den avond naar Hengelo trok, waarschijnlijk
om voor de aankomende troepen van generaal Von Benckendorff plaats te maken. Hengelo was echter ook reeds geheel door
deze ingenomen, zoodat de maire Jan Dijk „in hogen nood" de
„2 Esquadrons Pruisisch-Pommersche Landwehr Cavalerie, te
weten 1 Ritmeester, 4 Luitenants, 3 Wachtmeesters, 5 Onderofficieren, 135 Ruiters en 168 Paarden" in de Lonneker buurtschap Driene inkwartierde ; de maire van Lonneker beklaagt er
zich den 4en December over, dat dit buiten zijn weten is geschied,
en dat bij die gelegenheid door genoemde militairen „verscheidene
onmatige vorderingen zijn geschied, aan welke tot vermijding
van geweld en mishandeling grootendeels is voldaan, tot grooten
schade van de daarin betrokkene landslieden, — behalve nog
onderscheidene paarden, welke van daar en nit de Boerschap
Twekkelo, of weggehaald en niet teruggebragt, of in dienst
gesteld en door militairen naar elders medegenomen zijn."
Dienzelfden 22 November treft men nog eenige Pruisische
huzaren (en zelfs een major ?) aan te Almelo, daarna komen
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geen afdeelingen van 't korps van Von Billow meer in Twente
voor ; Von Seehausen schijnt dus 23 November naar 't zuiden
te zijn getrokken om het naar Holland optrekkende leger
te volgen.
De laatste acht dagen, dat de vreemde troepen in Twente
waren, dus van 20 tot 27 November, had de bevolking het zwaar
te verantwoorden : in steden en dorpen door de herhaalde
inkwartiering — in Rijssen werden bij enkele van de meest
gegoede ingezetenen 20 tot 30 officieren gedurende een paar
dagen gehuisvest, — (le boerenbevolking door de talrijke wagendiensten ; enkele gemeenten moesten soms 60 en meer wagens
met 2 en 4 paarden bespannen leveren om de levensmiddelen
en de ambulance der vertrekkende troepen over te brengen. Het
meest leden daaronder de gemeenten Hengelo, Oldenzaal, Ootmarsum, en vooral Almelo en Rijssen; zij waren echter elkaar
daarbij zeer behulpzaam ; die wagendiensten werden later volgens
lands-tarief aan de hulpvaardige gemeente vergoed voor een
wagen met 4 paarden per uur f2.—, voor een met 2 paarden
f 1.—, voor een ordonnance of voorspanpaard f 0.50. Het schijnt,
dat in enkele gemeenten de extra-wagendiensten aan de eigenaars
van de paarden zijn vergoed, in andere, bijv. in Oldenzaal,
drongen die eigenaars telkens op eene vergoeding aan, totdat
de gouverneur der provincie den 1 7 en December 1829 aan
het gemeentebestuur mededeelde, dat het gemachtigd werd
de betaling van die pretension voor extra-wagendiensten ten
behoeve van de eigen gemeente te weigeren, daar deze moesten
beschouwd worden als tot de eigenlijke gezegde oorlogsrampen
te behooren.
De vreemde troepen, die in de Novembermaand van 1813 in
Twente zijn geweest, waren, op eene kleine uitzondering na, alle
Kozakken ; de spoedige bevrijding van de Fransche overheersching
is dan ook uitsluitend aan het vlugge optreden der kozakken
te danken, zoodat het wel niet ongepast zal zijn eenige woorden
aan hen te wijden.
De eerste Kozakken, die hier kwamen, waren hier te kort om
een blijvenden indruk te maken ; volgens aanteekeningen van
mannen uit dien tijd waren zij goedaardig en gewoon aan tucht ;
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een geschiedschrijver uit die dagen 1) zegt : „De Vorst Narischkin
hield eene goede krijgstucht." Men verneemt dan ook in Twente
geene klachten over hunne korte aanwezigheid ; zij waren vroolijk
en maakten den indruk, alsof zij kwamen om ons te helpen,
van daar eene zekere gemeenzaamheid met het yolk. Bij hunne
onverwachte kornst op marktdag te Enschede werd gedanst in
de herberg op den hoek van de Haverstraat ; dadelijk maakten
enkele kozakken, die hunne paarden aan de afsluitkettingen voor
het huis van den maire aan den overkant van de straat hadden
vastgemaakt, van de gelegenheid gebruik om mee te dansen,
hetgeen de meisjes zeer prettig vonden ; er werd druk gedanst,
jammer dat een der boerinnetjes zich daarbij zoo opwond, dat zij
het hartstochtelijke dansen met den dood moest bekoopen.
En toch, als een halve eeuw geleden onder de landelijke
bevolking van Twente de naam Kozakken werd uitgesproken,
voer eene rilling door hare leden tengevolge van hetgeen zij of
zelf er van had gezien en ondervonden, Of uit de verhalen van
ouderen er van had vernomen. Volgens die verhalen, welke in
alle gedeelten van Twente met elkahr overeenstemmen, en die
niet op de troepen van vorst Narischkin, doch alleen op de na
hem gekomen kozakken betrekking hebben, waren er onder hen,
wier gedrag bij inkwartiering zoo ergerlijk was, en die zoo verregaand onzindelijk waren, dat het zich niet laat beschrijven ; er
waren er onder, die alsdan koude douches namen onder openbare
pompen, of een bad in eene gewone open waterput, na, om van
ongenoode gasten bevrijd te worden, hunne kleeren te hebben uitgewrongen en uitgeschud boven, een daarvoor aangelegd vuurtje. Meisjes en jonge vrouwen moesten zich voor hen schuil houden om geen
overlast van hen te hebben ; zij hadden het bij de eerste inkwartiering sores zoo erg gemaakt volgens de overlevering, dat bij
latere in meer dan eene herberg de vrouwelijke personen in een
vertrek werden opgesloten, waarvan de toegangsdeur door eene
er voor geplaatste linnenkast onzichtbaar werd gemaakt.
1 ) W. F. Visch, predikant te Wilsum, Geschiedenis van het Graafschap
Bentheim, uitgegeven te Zwolle in 1820, blz. 236; men zie ook wat een ooggetuige G. Van Reyn in zijne „Historische Herinneringen naar aanleiding
van het Gedenkfeest van Nederlands Bevrijding," Rotterdam 1863, op blz. 52
mededeelt. Zie de noot op blz. 23.
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Het voedsel dier kozakken bestond veelal uit rauw vleesch,
al of niet onder den zadel hunner paarden gebeukt; geheel of
bijna rauwe zuurkool was hunne lievelingsspijs, gepeperde brandewijn of jenever daarbij hun meest geliefde tafeldrank ; zij hielden
van vet in alle vormen, tot zelfs in den vorm van smeerkaarsen,
die zij gaarne verorberden ; ook waren hun haringen zoo uit het
vat zeer welkom.
Hun hoofddeksel was een kolbak, veel gelijkende op onze
huzarenmuts ; verder waren vele regimenten zeer uniform blauw
of groen gekleed, bij andere was die kleeding zeer verschillend ;
wel droegen alien den onontbeerlijken korten Kozakkenmantel,
doch overigens droegen sommigen slechts buitgemaakte plunje,
enkele zelfs vrouwenkleedingstukken.
Hunne wapens bestonden uit pistolen en ellenlange speren,
maar bovendien droeg de eene een sabel, een tweede een degen,
een derde een dolk ; ieder ruiter had eene lange zweep, die hij
verwonderlijk goed wist to hanteeren.
De landelijke bevolking, die met hen alleen gebarentaal kon
voeren, beschouwde de rijdende Kozakken als halve wilden. Geen
treuriger toestand voor hen dan ook, dan dat zij in hunne verspreide woningen bezoek kregen . van Russische ruiters. Waren deze
niet meer onder het toezicht hunner chefs dan was hun gedrag dikwijls schandelijk : 't was dan veelal rooven en plunderen en vaak
mishandelen van de bewoners, zoo niet erger. In de gemeente Goor
en vooral in het daaronder behoorende Markelo gedroegen zij zich
bij v. z66 onmenschelijk, dat verscheidene boeren, van hun vee
beroofd, met vrouw en kinderen hun erve verlieten en bij anderen
bescherming zochten tegen de ruwe mishandelingen dier ruiters 1).
Deze handelden soms erger dan wilde beesten: dat zij spek en worsten uit de „wijme" meenamen, was eene kleinigheid : zij doodden
soms eene koe of een varken, sneden er stukken vleesch of spek
nit en lieten de rest liggen; zoo handelden zij ook met andere
dieren, ganzen, eenden, enz. bij het vertrek stopten zij alles, wat
van hunne gading was, onder hunne kleeding, zoodat zij er soms
uitzagen als tonnetjes op een paard ; wee hem, die er om durfde
1 ) Zie ook den brief van den burgemeester W. Giitte aan den prov. gouverneur van 30 Nov. 1813.
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lachen, een goed aangebrachte slag met de zweep in het aangezicht was zijn straf. Spot verdroegen zij niet, evenmin de meerderen
als de minderen, en dan ontzagen zij niets en niemand.
Te Rijssen kwam eene afdeeling Russen onder bevel van kolonel
Galitskin met het plan daar 2 nachten door te brengen ; nadat
de kolonel zich eenigen tijd in het fransch met . den adjunctmaire Van Wijngaarden 1) had onderhouden, werd hij door den
stadsbode naar de havezathe Oosterhof van baron Van Ittersum
geleid, waar hij zou logeeren. Zoo ongeveer een uur later, toen
de inkwartiering der troepen geregeld was, kwamen twee officieren
het stadhuis binnen en eischten van den adjunct-maire „hap,
hap !" Deze liet hun vleesch, brood en wijn voorzetten, doch dat
wilden zij niet, zij wilden „hap, hap !" en maakten daarbij een
gebaar, alsof zij jets naar den mond brachten ; de adjunct-maire
begreep hen niet en riep ten einde raad „Messieurs, je ne vows
comprends pas !" De officieren wisselden een blik van verstandbonding, de eene bracht nog eens de hand aan den mond en
riep daarbij tweemaal „hap, hap, kukelekuu !" De adjunct-maire
draaide zich hierop (waarschijnlijk lachend) om en meteen grepen
de officieren den zwaarlijvigen, forschen man van achteren aan,
sleurden hem van het stadhuis en gaven hem over aan eenige
buitenstaande kozakken met den last hem in den kelder van
hun huffs van inkwartiering op te sluiten. Zij waren ingekwartierd bij een varkenskoopman V., tevens gemeenteraadslid. In
een onbewaakt oogenblik verschafte deze V. den opgeslotene kleeren van een knecht, die hem veel te klein en te nauw waren, en
stelde hem in de gelegenheid om door eene achterdeur te ontvluchten, waarna hij (de adjunct-maire) zich langs binnenpaadj es
en greppels naar den huize Oosterhof begaf. Hier trof hij den
kolonel aan op het voorplein; deze herkende hem eerst niet, doch
toen hij zag, wie die verkleede varkenshoeder was, barstte
uit in een echt Russischen lach, welke in een ziedenden toorn
overging, toen de adjunct-maire hem de toedracht van het geval
vertelde. Ondanks de tafel gedekt stond, liet hij onmiddellijk zijn
1 ) Gerardus van Wijngaarden, hoofdonderwijzer te Rijssen, werd adj unctmaire omdat hij de eenige was in de gemeente, die het Fransch vloeiend
sprak en er gemakkelijk in correspondeerde. De zorg voor de vreemde troepen liet de maire steeds aan hem over.
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paard zadelen en begaf hij zich met den gevluchte naar de stad.
In dien tusschentijd waren de officieren te huis gekomen en
hadden zij zich vergewist of hun slachtoffer goed was opgesloten.
In den kelder zijne kleeren vindende en ziende, dat de vogel
was gevlogen, werden zij woedend en gaven zij uit wrack den
kozakken bevel de woning van V. ledig te plunderen en gingen
hierbij zelf voor. Te midden van dit tooneel kwam de kolonel
met den adjunct-maire aan. Op zijne vraag op wiens orders dit
schandelijk bedrijf geschiedde, de namen der twee officieren vernemende, liet hij deze aantreden en in den bewusten kelder
opsluiten. Twee dagen later vertrok de kolonne en werden de
beide officieren, elk aan den staart van een paard gebonden,
meegevoerd ; een uur buiten de stad liet de kolonel hen voor
dezen keer ecliter weer vrij na eene ernstige vermaning voor 't
vervolg. Hij had, zooals hij eenige jaren later aan een Rijssensch
ingezete vertelde, te veel schik gehad in het geval om hen nog
meer te straffen.
Over 't algemeen hadden de Kozakken kleine paardjes ; beviel
bun dit Bier niet meer dan namen zij het eerste mooie paard,
dat zij zagen, mede en lieten meestal hun afgedankt paardje er
voor achter ; van daar dat men in meer dan eene gemeente in
Twente een afgelegen ravijn of eene verborgen plaats in een
bosch aanwijst, waar boeren in die dagen de bruikbare paarden,
die zij ondanks de Fransche requisities nog hadden, heen brachten,
zoodra zij van de komst van vreemde troepen iets vernamen ;
op stal waren die dieren niet veilig.
Zij stalen echtei niet alleen paarden doch vooral ook levensmiddelen (zie boven), kleedingstukken en gouden en zilveren
voorwerpen : volgens opgaven in het archief van Ootmarsum ontvreemden eenige Kozakken op Zondag 21 November uit een
winkel aldaar 5 mansjassen, 5 mansrokken, 1 lange broek, 1
wambuis, 4 wesjes, 3 vrouwenrokken, 4 kinderdekens, 1 zij den en
2 witte katoenen doeken, en werden 8 dagen later door een
ingekwartierde van een stadsburger meegenomen : een knipbeugeltje, een naaldenkoker, een breidschede, een eau de la reine
doosje, een vingerlitje, 2 rijgnaalden, 2 vingerhoeden, een gedenkpenning, een ketting en schaar, alles van zilver, een gouden slot, 2
witte zakdoeken en f 14.— aan contanten.
Gedenkboek IV.
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De kozakken waren uiterlijk zeer godsdienstig en hielden zelfs bij
al hunne ruwheid de vormen in 't oog ; geestelijken hadden van
hen niets te vreezen ; in tegenstelling met de Franschen, die bij
hunne komst in 1795 de kerken tot paardestallen inrichtten,
ontzagen zij alle bedehuizen ; in Almelo bijv., waar de maire den
Men November vergunning had aangevraagd en verkregen om
bij de komst van vreemde troepen over de kerken te mogen
beschikken, werden deze aan hen, voor wie geen inkwartiering
kon worden gevonden, als verblijfplaats aangewezen ; zij weigerden
echter deze te betrekken en brachten den kouden nacht op de
straten door, waar zij vuurtjes stookten, die der brandweer den
geheelen nacht zorg baarden.
„'t Ging er toe als in den Kozakkentijd" is eene spreekwijze,
die ook thans nog door de gezeten boeren in zijne juiste beteekenis wordt verstaan ; toch valt op die spreekwijze veel aan te
merken, want in den volksmond waren alle Russen Kozakken
en in de aanteekeningen van tijdgenooten wordt er meer dan
eens op gewezen, dat de eigenlijke kozakken niet de ergste
waren ; deze noemt men van nature goedig van aard, doch opvliegend van karakter ; van kinderen lieten zij zich alles welgevallen — veel erger dan zij waren de Kalmukken en andere
Russen, die zich gedeeltelijk nog in berenhuiden dekten en als
ware woestelingen worden afgeschilderd.
Tengevolge van de doorgestane vermoeienissen kwamen hier
verscheidene Kozakken ziek aan, veelal lijdende aan typheuse
koortsen. Zij werden in kerken, kloosters of tot hospitaal ingerichte buitens liefderijk verpleegd. De meesten stierven ; van de
herstelden keerden enkele naar hunne steppers terug ; enkele
bleven hier, vonden werk, traden in 't huwelijk met een Twentsch
meisje en hunne kleinkinderen wonen thans nog in deze streken.
Hervatten wij thans den draad der geschiedenis. De onzekerheid, waarin de Twentenaars na den 9en November met betrekking tot de toekomst verkeerden, werkte de verdeeldheid,
de gisting onder de stedelijke en dorpsbevolking in de hand.
Het waren moeilijke dagen, waarin politie en justitie geheel
ontbraken en waarin slechts door het bezadigd en voorzichtig optreden van het, niet bij ordonnantie doch door de gebeurtenissen

TWENTE IN

1813.

83

afgezette, bestuur der gemeente, gesteund door alle welgezinden, de
gevolgen van volslagen regeeringloosheid konden worden voorkomen. Dat bestuur had gedurende die acht tot veertien dagen een
zware taak : in bijna elke gemeente had men twee partijen, in
enkele, zooals te Rijssen, zelfs onder de hervormden onderling ;
daarbij onder den arbeidenden stand vele werkeloozen tengevolge
van den stilstand van nijverheid en handel. Er hadden dan ook
meer dan Bens samenscholingen en ernstige rustverstoringen, ja
zelfs een enkelen keer ingooien van glasruiten plaats.
Er was slechts ane gemeente, waar een openbaar vreugdeblijk over de verdrijving der onderdrukkers werd gezien en dat
was Enschede : ddAr had een vreemdeling, de boven reeds genoemde Pruisische ritmeester Von Seehausen, tijdens de inkwartiering in den nacht van 21 op 22 November, buiten weten van
den doopsgezinden maire een Oranjevaandel van den stadstoren
laten uitsteken — en de maire had het het verstandigst geacht
het vrijelijk te laten wapperen. Doch ook dat vaandel verminderde aldaar geenszins den gespannen toestand onder de bevolking ;
deze zou eerst voor het grootste deel worden weggenomen, door
de, den 24en November door alle maires. van Twente ontvangen
„Bekendmaking" van „Berend Hendrik Baron Bentinck tot Buckhorst, Kamerheer van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere
Prince van Oranje en Nassau", dat hij ten einde regeeringloosheid in dit gewest te vermijden op aandrang van prins Naritschin
het Bestuur van deze provincie op zich heeft genomen onder
den titel van provisioneelen gouverneur. In die „Bekendmaking"
verzoekt hij „alle de Regters, en generalijk alle Ambtenaren
van Politie en Justitie, mitsgaders de respective Maires en
Adjuncten, laatstgemelde onder den Titel van Burgemeester in
de Steden, en van Schout ten platten Lande, om ieder in den
hare hunne vorige Ambtsbezigheden met ijver en waakzaamheid
te blijven verrigten."
Door deze proclamatie had de overgang van den ouden tot
den nieuwen toestand als 't ware ongemerkt plaats : dezelfde
personen deden onder dezelfde wetten denzelfden arbeid ; behoudens de afschaffing van enkele formaliteiten ging voorloopig
alles zijn gang alsof er geen verandering in het provinciaal bestuur had plaats gehad. Ook in 't gewone leven bleef alles bij
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't oude, met dit onderscheid, dat de handelingen van het bestuur,
enz., weer wettig waren en dat men wilt, dat de achterstelling
van andersdenkenden op politiek gebied van voor 1795 tot het
verleden zou blijven behooren, — voor roomschen, doopsgezinden
en joden eene groote geruststelling !
Over de voorschriften welke gegeven werden met het oog op
de inning der belastingen, de uitreiking van paspoorten, bet
onderhoud van wegen en bruggen, enz., kunnen wij het stilzwijgen
bewaren ; wij moeten er echter op wijzen, dat eene zaak dringend
verandering eischte, namelijk bet uiterlijk vertoon. Boven zagen
wij dat in den nacht van Zondag 21 op Maandag 22 November
een Oranjevaandel van den Enschedeschen stadstoren was uitgestoken, doch het was nog bet eenige in Twente en wapperde
daar geenszins met aller sympathie ; de maire Blijdenstein had bet
niet verstandig geacht het in te halen. Na den overgang deelde
hij als burgemeester het feit, dat dit vaandel tijdens het verblijf
van Pruisische troepen zonder zijn voorweten was uitgestoken,
mede aan den provisioneelen gouverneur, en voegt bier aan toe,
dat men zich niet ontzien heeft om na het vertrek dier troepen
„de klok te luiden of te kleppen, en zulks gedurende den geheelen Maandag namiddag, daarop volgende nacht, en Dinsdag,
vergezeld met het ophalen van geld door het gepeupel en een
geroep langs de straten, en het bij avond en ontijden inslaan
of smijten van vensterglazen aan onderscheidene huizen dezer
stad ; dat zelfs direct na het publiceren van de" bovengenoernde
„bekendmaking men zich verstout heeft, buiten het reeds uit
den kerktoren gestokene vaandel nog een dergelijk op te hijssen
uit eene der Stadspoorten" ; hij verzoekt daarbij dringend „om zoo
spoedig mogelijk geinformeerd te mogen worden welke maatregelen er opzigtelijk de uitgestoken vaandels, bij de tegenwoordige
situatie van zaken en de gisting der gemoederen in deze stad,
moeten worden gen omen."
Deze brief was gedateerd den 26en November.
In den morgen van den 25ell November was in Oldenzaal eene
Oranjevlag de oorzaak van gisting na de plechtige afkondiging
van de boven vermelde „Bekendmaking" van Bentinck hadden
namelijk de hervormden het gewaagd eene Oranjevlag van hun
nieuwe kerkje uit te steken tot groote ergernis van de viermaal
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zoo talrijke roomsche bevolking; deze laatste liep daarop samen en
eischte van den hervormden burgemeester Stork 1) dat hij zou
gelasten dat die vlag weer werd ingehaald. Deze geraakte daardoor in groote ongelegenheid : hij meende den roomschen hun
zin te moeten geven en liet zelf de vlag inhalen, doch, om nu
ook zijne geloofsgenooten eenigszins tevreden te stellen en
„schromelijke burgertwisten" te voorkomen, liet hij diezelfde
vlag van het stadhuis uitsteken ; — op deze handeling vroeg hij
de goedkeuring van den provisioneelen gouverneur.
Op die vragen kregen beiden, de burgemeester van Enschede
en die van Oldenzaal, antwoord door de proclamatie van 28
November, waarin Bentinck alien burgemeesters van dit departement gelastte, dat „terstond met de Publicatie dezer in alle
Steden en Dorpen van het Departement de Nationale vlaggen
worden uitgestoken van de kerktorens, Stads- of Gemeentehuizen."
Bovendien vermaant hij daarin een iegelijk om „tot een openbaar
blijk zijner welgezindheid, een Oranje-teeken of vercierzel aan
zijne kleeding te dragen, met waarschuwing nogtans, om daaruit
geenerhande aanleiding te nemen tot smade bejegening of vervolgingen" jegens hen, die zulks niet zouden willen.
Op den voormiddag van den yen December werd deze proclamatie aan alle kerken en bedehuizen in Twente na den afloop
der godsdienstoefening afgekondigd, zoodat op St. Nicolaasdag
van 1813 van alle kerktorens en gem eentehuizen voor het eerst
weer de nationale driekleur wapperde ; Twente had zich weer in
een vaderlandsch kleed gestoken.
Vier dagen later, op Vrijdag 10 December, ontvingen de
burgemeesters en schouten van Twente de „Publicatie van Zijne
Doorluchtige Hoogheid den Heere Prins van Oranje en Nassau,
&c.", van 30 November, waarin Hoogstdezelve den lande bekendmaakte met zijne terugkomst in het vaderland ; den daaropvolgenden Zondag 12 December werd op last (dato 4 Deer.) van
den gouverneur in alle kerken en kerkhuizen „aan Gode hehoorlijke Dankzegging toegebracht voor Zijne genadenrijke en
alle verwachting te bovengaande gunstbewijzen".
1 ) Frederik Carel Willem Stork, geb. 31 Maart 1782, overl. 1 Juni 1838,
maire en burgemeester van Oldenzaal.
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Hoeveel redenen de vaderlandsgezinden ook hadden tot blijdschap, de vooruitzichten op de naastbijliggende toekomst drukten
te zwaar om zich over te geven aan feestvieren. Den Ten December was reeds het gerucht verspreid, dat generaal Von Winzingerode met 15000 man uit Bremen was vertrokken en zijn weg
zou nemen door Twente ; den 10en December verspreidde zich dat
gerucht op nieuw en nu van meer vertrouwbare zijde. Gelukkig werden deze geruchten niet bewaarheid ; in 't vooruitzicht van nieuwe
inkwartieringen en requisities had men echter de noodige maatregelen genomen, de magazijnen waren weder gevuld en — had
de drang der omstandigheden er den 24en November reeds aanleiding toegegeven, dat er in elke gemeente eene commissie uit
den raad werd benoemd om met burgemeester of schout en
hunne adjuncten de dringende zaken of te doen, — thans
den 13en December werd eene tweede commissie benoemd om
burgemeester of schout en hunne adjuncten te steunen „bij
de werkzaamheden voor het logeeren der troepen en voor het
verzorgen der gerequireerde noodwendigheden voor het bestaan en
onderhoud er van." Ook de Souvereine Vorst wilde zooveel mogelijk
de bezwaren wegnemen hij benoemde in December kolonel Pesters
van Cattenbroek tot commissaris-generaal bij de Russische en Pruisische legers en droeg hem de goede verzorging op der vreemde
troepen 1 ), terwijl aan de bevolking werd bekend gemaakt, dat „al
het geleverde na billijkheid binnen den tijd- van Drie Maanden zou
worden betaald." Dat hierdoor eene groote verbetering werd aangebracht, ondervond men bij den doormarsch van een deel van
het legerkorps van generaal Von Winzingerode in de tweede
helft van December en in de beide volgende maanden, Welke
doormarsch werd afgewisseld door dien van eene Engelsche
brigade van 3000 man, die den lien Februari van uit Lingen
over Oldenzaal en Alinelo naar het Zuiden trok, en door dien
van het 2 e bataljon Hollandsch Oranje-legioen onder majoor
Van Rappard, dat 23 Februari Enschede en Almelo passeerde. 2)
1) Hij werd in Januari '1814 in die betrekking vervangen door Johan Daniel
Cornelis Carel Wilhelm baron d'Ablaing van Giessenburg.
2) Bovendien nam onze Souvereine Vorstin hare reis van Berlijn naar Den
Haag over Bentheim en Delden. Eene Deldensche eerewacht te paard wachtte
H. K. H. in den namiddag van 4 Januari aan de grens van Twente op en
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Die betere regeling voorkwain echter niet alle onaangenaamheden
aan bet doortrekken van vreemde troepen verbonden : zoo kwam
eene patrouille Kozakken aan de woning van den burgemeester
Stork te Oldenzaal en eischte van hem (MAT ter plaatse haver
en hooi, en toen hij ze verwees naar het magazijn met het aanbod ze er heen te zullen laten geleiden, werd hij in den gang
zijner woning door hen geslagen en ruw mishandeld. Eene
afdeeling kozakken requireerde te Enschede een zeker aantal
paarden en toen er niet zooveel goede paarden in en bij de stad
te krijgen waren, maakten zij een groot alarm en dreigden zij de
stad op vier hoeken in brand te zullen steken. De burgemeester
kleedde zich vlug in ambtsgewaad en ging, vergezeld van een
daar wonenden Pool als tolk, naar den overste van den. troep,
die voor redenen vatbaar, de orde herstelde en met den troep aftrok.
Volgens de overlevering waren die kozakken bij onverwacht
krachtsbetoon dadelijk uit het veld geslagen ; zij verhaalt bijv.,
dat eene kleine bende kozakken te Borne aan 't plunderen sloeg,
omdat men haar eisch niet kon inwilligen ; de schout van Weerselo,
Dikkers 1 ), ziet zulks, gaat tusschen twee belhamels, grijpt met
elke hand er een in den nek, rukt ze van 't paard, overtuigt hun
verwelkomde haar bij monde van den commandant Jan Gabriel Borghard
Weerman. Begeleid door die eerewacht kwam zij met hare driejarige dochter,
Prinses Marianne, en een aanzienlijk gevolg tegen tien uur des avonds onder
groot gejuich en feestbetoon van Delden's bewoners op den huize Twikkel
aan, alwaar zij dien avond en den volgenden morgen aan verschillende
Twentsche autoriteiten audièntie verleende. Daarna vertrok zij, een eind
weegs door de eerewacht vergezeld, over Arnhem en Utrecht naar Den Haag,
waar zij den 8en Januari des namiddags te vier uur aankwam.
Den Zen Maart passeerde de groothertogin van Oldenburg (de Russische
grootvorstin Catharina Paulowna), op hare reis naar Den Haag, Ootmarsum
en Almelo.
1 ) Deze Gerhard Johan Otto Dorus Dikkers, geb. 4 Dec. '1782, overl. 30
Nov. '1852, maire en schout van Weerselo, thesaurier generaal van het arr.
Almelo, en later commissaris-generaal bij de markenverdeeling in Twente,
had eene herculische gestalte. Hij was de raadsman der hervormde boeren
en de invloedrijkste man van Twente; in hoogere kringen droeg hij den naam
van Prins van Twente. Vurig aanhanger van Oranje stond hij, evenals zijn
vader, H. J. Dikkers, scholtus van Vriezenveen, in 4785 en later, in briefwisseling met de vorsten van Oranje. Volgens de overlevering zou zelfs in den
Franschen tijd een der prinsen van Oranje bij hem op zijn goed, de Bornesche Molen, hebben gelogeerd.
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even van hunne onmacht, en beveelt den troep rustig te vertrekken, welk bevel gretig wordt opgevolgd.
Nog meer dan van de naar Frankrijk trekkende troepen had
Twente te lijden van de troepen, die na den vrede van Parijs
(30 Mei 1814) den terugweg over deze streken namen. De Brunswijksche jagers vooral, die hier den 26 en en 27en Juni doortrokken,
gedroegen zich schandelijk en stalen als raven ; het scheen, dat
zij niet met ledige handen wilden te huis komen. Een officier nam
uit de woning te Oldenzaal, waarin hij gehuisvest was geweest,
„een blauwe mansjas, een vrouwen omslagdoek, een zilveren
zakhorloge en 2 zilveren lepeltjes mede". Een ander officier,
Oostenrijker van geboorte, in houding en manieren schijnbaar
op end'op een edelman, was te Enschede bij den burgemeester
ingekwartierd ; na den avond prettig in den huiselijken kring te
hebben doorgebracht, vertrok de officier des morgens vroeg met
den troep, behalve zijn eigen paard de twee beste paarden van zijn
gastheer medenemende. Na veel moeite gelukte het dezen zijne
paarden terug te krijgen, terwijl de betreffende officier uit den
dienst werd ontslagen. Meer voorbeelden zouden hiervan zijn aan
te halen, — waar de officieren zoo voorgingen, was den minderen
natuurlijk alles geoorloofd !
De insluiting van Deventer en van Koevorden eischten ook de
proviandeering van de daarvoor benoodigde troepen ; o.a. te
Rijssen en te Ootmarsum werden daarvoor magazijnen ingericht,
die voor een deel van uit Twente moesten worden voorzien. Om
dit geregeld over de verschillende gemeenten te verdeelen benoemde de overheid in 't begin van December P. Hens „tot,
Generaal-Administrateur van de fournissementen van levensmiddelen en fourages aan de Troupes in de onderscheidene Steden
en Gemeenten van dit Departement". Op zijn last leverde bijv.
de gemeente Oldenzaal op 7 December voor 't magazijn te
Rijssen 250 schepel haver, 15 schepel gepelde gerst, 5000 it' brood
en een oxhoofd jenever, op 18 December voor dat te Ootmarsum
1 koe van 400 a 500 it', 30 schepel roggemeel en 100 kan jenever.
De gemeente Lonneker leverde te Rijssen op 22 December 1000
roggebrood, 44 kan jenever, 550 schepels haver, 3000 1 hooi
en 1500, stroo en eene dergelijke levering moest tot driemaal
toe worden herhaald; enz.

GERHARD JOHAN OTTO DORUS DIKKERS.
NAAR EEN GETEEKEND PORTRET in het bezit van
den Heer G. J. 0 D. DIKKERS to Borne.
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De overheid trachtte wel de leveranties aan de troepen aan te
besteden, doch daaraan bleken ook groote bezwaren te zijn verbonder' ; men vindt althans eene missive van 31 Januari 1814,
waarin „den Aannemer van vivres en fourages wordt verboden,
aan de troepen geld te geven in plaats van vivres en fourages,
alsmede de uitgedeelde rations van welken aard ook weder in
te koopen" ; men begrijpt tot welke misbruiken dien handel
aanleiding gaf ; de bevolking werd er natuurlijk de dupe van.
Daar aan de oproeping van den Souvereinen Vorst van 6
December 1813 tot „het toesnellen ter wapening en verdediging
van het gemeene Vaderland" zeer onvoldoende aandacht was
geschonken 1), werden op aanschrijving van de commissarissengeneraal van het departement van de Monden van den IJssel
van 26 December, alle mannelijke personen van 17 tot en met
50 jaar opgeschreven voor den zoogenaamden Landstorm. De
bedoeling hiervan werd duidelijk aangewezen in art. 21 van het
reglement van 20 December op die algemeene „Volk-wapening",
dat luidde : „De Landstorm van ieder Kwartier is bestemd tot het
bezetten van de naastbijgelegene Vestingen en andere Posten,
zoodra zulks noodzakelijk of raadzaam geoordeeld wordt ; tot het
insluiten en blokkeren dier Vestingen en Posten zoo lang dezelve
zich bevinden in de magt des Vijands, en eindelijk om, wanneer
de aannadering van den Vijand, door het luiden der Alarm-Klok,
wordt kenbaar gemaakt, zich onverwijld op het bedreigde punt
te vereênigen".
Daar in dit departement de vesting Deventer nog door de
Franschen bezet was, gelastten de genoemde commissarissengeneraal eene loting van de manschappen van dien landstorm;
met het doel deze volgens het nummer, dat zij trokken, dus in
bepaalde volgorde op de lijsten te plaatsen. In die volgorde
moesten zij, na keuring en inspectie, worden opgezonden naar
01st of Wijhe, ten einde zich daar te stellen onder het bevel van
den brigadier Van Lycklama. Van elke 100 man, die Twente
1 ) Ook aan de oproeping tot storting van vrijwillige bijdragen ter voorziening in de wapening en verdediging van het gemeene vaderland werd zeer
weinig gevolg gegeven, in Lonneker bedroegen zij [95,13, in Almelo [51,70,
in Oldenzaal slechts f 8,20.
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tot insluiting van de vesting Deventer moest leveren, werd het
contingent der gemeenten bepaald als volgt: Ootmarsum 9,
Almelo, Oldenzaal en Tubbergen elk 8, Delden, Enschede, Rijssen
en Weerselo elk 7, Goor, Haaksbergen en Lonneker elk 6, Borne
en Hengelo elk 5, Vrieseveen 4, Wierden 3, Diepenheim en
Losser elk 2 man. leder opgeroepene kon zich daarbij door een
ander uit zijne gemeente doen remplaceeren, terwijl nummerverwisseling in hetzelfde kanton was toegelaten.
Op aanschrijving van F. W. baron Sloet tot Warmelo, sedert
1 Januari 1814 commi gsaris van het arrondissement Almelo, van
18 Januari moesten den 24en dier maand 800 man naar Olst en
Diepenveen worden gezonden, die evenals de latere afdeelingen,
elk van 274 man, na 8 dagen naar hunne haardsteden konden
terugkeeren. Van deze 274 man moest Ootmarsum en Oldenzaal
elk 23, Almelo en Tubbergen elk 22, Delden, Enschede en
Weerselo elk 20, Rijssen 19, Haaksbergen en Lonneker elk 17,
Goor 15, Hengelo 14, Borne 12, Vrieseveen 10, Wierden 8,
Diepenheim en Losser elk 6 man leveren. Vooral in de roomsche
gemeenten waren echter velen onwillig om 8 dagen te dienen
— in Ootmarsum bijv. 20 van de 46 — en dit gaf de regeering
aanleiding om de plaatsvervanging gemakkelijker te maken; zij
bepaalde 27 Januari 1814, dat ieder lid van den landstorm zich
elke reise, dat hij 8 dagen moest opkomen, kon doen remplaceeren
tegen betaling van f 10.— ; hiervan bekwam de door burgemeester of schout goedgekeurde remplacant 18.—, terwijl de overige
f 2.— voor den werver der remplacanten en voor administratiekosten werden besteed. Deze maatregel verminderde den tegenstand zeer, doch had een uiterst slechten invloed op het zedelijk
gehalte van het korps, dat Deventer insloot. Meer dan eerie
klacht wordt er dan ook vernomen over terugkeerende landstormers,
die geweren en patronen meenamen, van de inwoners dingen
vergden, waarop zij geen recht hadden, ja zelfs die inwoners
bestalen en mishandelden.
Aanvankelijk moest leder landstormer het wapen meebrengen,
dat hij bezat: een geweer, ganzeroer, pistool, sabel, greep, hooivork of mestvork, enz., doch nadat in 't midden van Februari
de voor Deventer . aanwezige soldaten de vorken der nieuw-aangekomenen voor de knie hadden stuk gebroken, en de Erfprins
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van Oranje in de eerste week van Maart te Delden de Twentsche
buiten dienst zijnde landstormers had geInspecteerd, werd den Men
Maart gelast, dat alle landstormers met geweren of pieken moesten
bewapend zijn die pieken moesten door de gemeente worden
geleverd. Ook moest de gemeente zorgen voor trommels en
fluiten en moest zij de toekomstige tamboers en muzikanten
op hare kosten laten oefenen in trommelen en fluit spelen.
De te huffs zijnde landstormers moesten geoefend worden de
algemeene leiding dier oefeningen was van 14 Januari tot 17
September 1814 opgedragen aan den kapitein Sissingh van het
6 e bataljon jagers. Elken Zondag middag hadden die exercities
op een daarvoor aangewezen plein plaats : de jeugd kende geen
grooter genot dan zoo'n oefening bij te wonen enkele officieren
van den landstorm weigerden dan ook hardnekkig dezen zondagsdienst. Gedurende den hooi- en oogsttijd werden deze wekelijksche oefeningen geschorst.
De verwisseling van de manschappen van den landstorm voor
Deventer had geregeld plaats, totdat de commissaris van het
arrondissement den 24en April mededeelde, dat er geene meer ter
blokkade noodig waren; 4 dagen later capituleerde dan ook deze
vesting. Den 24en Mei werd de landstorm onder dankbetuiging
nit den actieven dienst ontslagen.
De oprichting van dien landstorm, evenals die der landmilitie,
was voor het geheele land geregeld door het besluit van den
Souvereinen worst van 20 December 1813 1). De eerste bestond uit
alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaren, die bestemd werden om
dienst te doen tegen den vij and in of nabij hunne woonplaatsen
de landmilitie (20 bataljons infanterie en 4 bataljons artillerie) zou
naast en met de bataljons van het staande leger den vijand
bestrijden, zoo noodig ook zich bij de Bondgenooten aansluiten.
Den 4 en Januari 1814 werden de vrijwilligers voor deze landmilitie opgeroepen; elke gemeente moest een bepaald getal leveren;
boden er zich minder aan, dan zou het te kort worden aangevuld door loting onder de leden van den landstorm, die tusschen
17 en 45 jaar oud waren. In 't begin van Maart had die loting
plaats en een paar weken later werden zij, die redenen van vrij1 ) Zie Gedenkboek deel I, bl. 178 en 213 v.v.

92

TWENTE IN

1813.

stelling hadden opgegeven in het Oranjehuis te Almelo (waa,rschijnlijk het oranjerie-huis van den huize Almelo) gekeurd.
Den 25en April moesten 548 Twentenaars des morgens om 9 uur
in de scads-manege te Zwolle aanwezig zijn om van daar naar
hunne respectieve bestemmingsplaatsen te worden geleid. Er
waren er echter veel minder opgekomen.
De invoering van den landstorm en van de landmilitie had in
sommige Twentsche gemeenten groote gisting tengevolge. In
Weerselo en Tubbergen verkoos men aanvankelijk zelfs niet aan
de loting deel te nemen; men verzette zich in deze roomsche
gemeenten trouwens tegen elken maatregel van de nieuwe regeering en weigerde zelfs den hoofdelijken omslag en de belastingen
te voldoen. Dan eens heette het de belasting op 't gemaal (7
Februari) was onrechtvaardig, dan weer grondde men zijne weigering op de omstandigheid, dat de schadevergoeding voor de
fourages, wagendiensten, enz., aan de vreemde troepen in Nov.
1813 en later geleverd, nog niet was betaald. Door de inkwartiering van 28 militairen onder den luitenant Johannes Frederik
Weber, die den 26en Januari 1814 te Tubbergen aankwamen en
er verscheidene weken verbleven, werd het directe verzet wel is
waar gebroken, doch het duurde nog verscheidene jaren voordat
men zich in die gemeenten gelaten schikte in de veranderde
omstandigheden.
De Twentenaars waren echter voor 't meerendeel meer rustig
geworden, niet alleen in hunne handelingen, ook in hun zijn,
hun gemoed. Zij voelden, dat zij thans onder een ander regime
leefden ; zij voelden zich niet meer zoo gedrukt ; zij werden weer
zich zelf ; de goede eigenschappen van hun volksaard kwamen
weer voor den dag. Nauwelijks hadden zij bijv. van de plundering
van Woerden op 24 November gehoord, of zij trachtten die ramp
te helpen lenigen ondanks het zeif ondervonden leed ; te Almelo
werd f 200.20, te Goor f 63.89, te Hengelo f 46.075, te Losser
f 8.—, te Enschede (met Lonneker) in de hervormde kerk
f 312.10 en in de doopsgezinde kerk f 27.875, dus in Twente
f 658.14 voor die ramp gecollecteerd. De oude weldadigheidszin
had hare plaats weer ingenomen in de harten der Twentenaars.
Bovendien niemand behoefde meer zijn gedachten uit te drukken in eene vreemde taal ; men sprak en schreef weer wat men
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dacht en wat men gevoelde in de moedertaal, in de taal, waaraan
een der Fransche bewindslieden, eene maand vOOr zijn vertrek
naar Frankrijk, onwillens en onwetends den schoonsten lof had
toegezwaaid, Coen hij schreef l ): „La langue hollandaise semble
prouver l'antique simplicite et l'antique sincerite nationale : elle
possede peu d'expressions fortes, elle se prete peu au compliment
et A la flatterie, elle semble etre le langage d'un peuple qui parle
comme it pense." Met 1 December 1813 had de overheid die
taal weer verplichtend gesteld in alle, zelfs in justicieele zaken.
Had de Souvereine Vorst bij besluit van 26 December bepaald,
dat op Woensdag 5 Januari 1814 en voortaan op den eersten
Woensdag van elke maand een plechtig dankuur zou worden
gehouden om „den Allerhoogsten de belangen van het dierbaar
Vaderland aantebeveelen en, eene gunstige uitkomst aftesmeken van
den vernielenden Oorlog", den 20en Mei d.v. achtte Zijne Hoogheid
den tijd gekomen om dat voorschrift in te trekken. Vier dagen
te voren was aan het departement van de Monden van den IJssel
zijn alouden naam Provincie Overijssel teruggegeven en tier
dagen later, den 30en Mei, verklaarden de Groote mogendheden,
Frankrijk incluis, Nederland vrij en onafhankelijk onder de
souvereiniteit van prins Willem van Oranje.
1 ) Brief van d' Alphonse aan Montalivet van 2 October 1813 ; Colenbrander
VI, blz. 1097.

Arnhem,
hoofdstad van het departement van den Boven-Ussel
in den omwentelingstijd 1813/14
DOOR
DR.

S. P. HAAK.

De inval der Engelschen in Zeeland in 1809 en het onvermogen, waarvan het bestuur van koning Lodewijk Napoleon had
blijk gegeven, om dit gevaar of te wenden, hadden den Keizer
aanleiding gegeven, om de zuidelijke deelen van Holland bij
Frankrijk in te lijven. Bij het tractaat van Parijs van 16 Maart
1810 moest de Koning berusten in den afstand van den rechter
Waal- en Merwede-oever en van het gebied ten zuiden van
eene grenslijn, die door de Biesbosch, het Volkerak, Krammer
en Grevelingen werd getrokken.
Het departement Gelderland verloor daarbij de landen ten
zuiden van de Waal, nl. de Bommelerwaard, het land aan
Maas en Waal en het rip( van Nijmegen en Coen na weinige
maanden het koninkrijk Holland opgehouden had to bestaan,
verkreeg het departement van den I3oven-Ussel bij het decreet
over de departementale indeeling van 23 September 1810 de
Waal als zuidgrens. De westgrens van de Veluwe werd gewijzigd,
zoodat de toestand hier geheel overeen kwam met dien vOOr de
revolutie. Nog eenmaal tijdens het tijdperk van inlijving heeft
het departement van den Boven-IJssel eene verandering ondergaan. Te zamen met het departement van de Monden van den
IJssel werd het op het Bind van 1810 vergroot met de westDuitsche streken tot aan den Rijn, maar een later decreet, van
28 April 1811, vereenigde deze tot een afzonderlijk departement,
dat van de Lippe.
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Tot prefect over het departement van den Boven-IJssel werd
bij decreet van 13 December 1810 aangewezen Regnerus Livius
Van Andringa de Kempenaer, die tot dien tijd landdrost in het
departement Friesland was geweest 1). Zijne gewichtige en omvangrijke tack heeft hij met groote nauwgezetheid waargenomen.
Toch blijkt, dat de regeering te Amsterdam hem in de laatste
dagen voor de omwenteling niet volkomen vertrouwde. Misschien
werkte hiertoe mede de herinnering aan zijne vroegere Oranjegezindheid, waardoor hij in 1795 zijne betrekking als grietman
in Lemsterland had verloren. Om deze reden was hij Coen eenigen
tijd op het blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet.
Overigens heeft de houding van De Kempenaer ten tijde der
inlijving nooit reden tot argwaan gewekt. Dat men zich te
Amsterdam voor het inwinnen van inlichtingen omtrent de toestanden in de oostelijke departementen somtijds tot den onderprefect wendde, is wel het meest daaraan toe te schrijven, dat
deze een Franschman was en De Kempenaer niet. Sedert het
begin van October 1813 ernstig ongesteld, tengevolge van een
aanval van beroerte, zag de prefect zich den 10 en November
genoodzaakt zijne functie neder te leggen en, gebruik makend
van een ministerieel besluit van 15 Germinal van het jaar XIII,
zijne waardigheid over te dragen aan den heer J. A. G. Van
Dedem 2), die sedert dien datum het bestuur voerde met den titel
van gedelegeerd prefect.
Onmiddellijk onder den prefect stonden de onder-prefecten in
de arrondissementen Arnhem, Zutphen en Tiel. In het eerstgenoemde arrondissement kon de regeering beschikken over een
ambtenaar vol toewijding en ijver, een Franschman van Iersche
afkomst, 0' Sullivan de Grassi geheeten, gewezen auditeur bij
1) Naber, bl. 68. De Kempenaer was geb. te 's-Hertogenbosch 24 Maart 1752
en overleed te Arnhem 3 Dec. '1813. Hij werd op zijn 20e jaar grietman van
Lemsterland en bleef dit tot '1795. In '1804 werd hij lid van het Wetgevend
Lichaam der Bataafsche Republiek en onder Lodewijk Napoleon landdrost
van Friesland.
2) Mr. Jan Arend Godert, baron Van Dedem, geb. te Dalfsen '10 Mei 1780,
overt. te Arnhem '12 Juni 1824, was achtereenvolgens raad van prefectuur,
gedelegeerd prefect (10 Nov. — 18 Dec. 4843), raad bij het generaal-cornmissariaat in het departement van den Boven-Ussel (volgens besluit van 19
Jan. 1814) en lid der gedeputeerde staten van Gelderland.
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den staatsraad te Parijs, die tot den laatsten dag van zijn verblijf
te Arnhem, dat is tot op den dag der bestorming, zijn plicht
met kalmte en standvastigheid bleef vervullen. Ook de onderprefect van Zutphen, A. Ph. R. C. baron Van der Borch van
Verwolde, die in 1802 lid was geworden van het departementaal
bestuur van Gelderland, was een krachtige steun voor de regeering. In het bijzonder was hij een voorstander van de plannen
tot ontginning van de woeste gronden, Welke hij op zijne eigene
bezittingen met succes toepaste.
Minder tevreden was men te Amsterdam over den onderprefect van Tiel, Herman Jacob Dijckmeester, een overigens zeer
bekwaam man, maar die niet volkomen correct was in het
nakomen van zijn plicht, zoodat hierdoor vertraging in de
administratie ontstond.
De intendant van binnenlandsche zaken, baron d'Alphonse,
die nog al eens te klagen. had over de Hollandsche ambtenaren
en die hunne geringe werkkracht laakte, vond het noodig den
prefect particulier over de nalatigheid van Dijckmeester te
schrijven en er te Parijs rapport over uit te brengen 1). De
klachten werden echter niet herhaald, zoodat men mag aannemen, dat de onder-prefect ze ter harte heeft genomen.
Als secretaris-generaal van den prefect was de heer I. F.
Scheidius werkzaam, als raden van prefectuur : G. F. Van Hugenpoth tot Aerdt, J. Van Pallandt van Walfort, J. A. G. Van
Dedem en Ardesch, die, wegens zijne benoeming tot raadslid
in het keizerlijk hof te 's-Gravenhage, bij besluit van 8 Mei 1812
door R. J. Bouricius 2) werd vervangen.
1) Zie een brief van d'Alphonse aan De Kempenaer van 15 Mei 1812,
Gedenkstukken, 6e deel II, blz. 1202. Dyckmeester, geb. te Tiel 1 Fehr. 1771, was
advocaat te Nijmegen, raadslid te Tiel, waar hij op den duur gevestigd was,
afgevaardigde naar de staten van Gelderland en naar de Staten-Generaal.
In 1796 werd hij lid van het comite tot de zaken der marine. Van 1798 tot
1802 had hij geen openbare betrekking. Daarna werd hij rechter en dijkgraaf
van Tiel en Zandwijk; in '1805 nam hij zitting in het comite van landbouw
in Gelderland, in 1810 in de rechtbank van het arrondissement Tie!; in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot onder-prefect (Van der Aa).
2) Hij was in 1812 ook gedelegeerd onder-prefect in het arrondissement
Arnhem, raadslid in deze stad, directeur van den postdienst van Arnhem op
Amsterdam en lid van het gerechtshof.

ARNHEIVI IN

1813/14.

97

Naast het genoemde college stond de raad van het departement van den Boven-IJssel, op 10 Mei 1813 bestaande uit de
heeren : C. H. Van Nispen, voorzitter van de vergadering op
dien datum, A. H. Van Markel Bouwer, secretaris, F. G. Van
Lijnden van Hemmen, G. W. Van Lamsweerde, E. F. Van
Heeckeren tot Enghuizen, 0. G. W. I. Van Hackfort van de
Horst, W. G. I. Van Rhemen van Rhemenshuizen, A. A. Gaymans, J. C. Van Eck, A. W. C. Van Nagell van A mpsen, I. H.
Van der Heyden van Baak en H. J. Dijckmeester.
De departementale raden hielden algemeene vergaderingen, en
waren verder gesplitst in 5 commissies van 2 of 3 leden,
voor landbouw en handel, voor openbaren bij stand en gevangeniswezen, voor bruggen, wegen en scheepvaart, voor openbaar onderwijs, voor bevolking en bestuur. Elke commissie bracht
rapport uit over de toestanden op het gebied, dat zij beheerschte, en
gaf adviezen over de middelen tot verbetering. In de oeconomische
toestanden is door het Fransche bestuur buitengewoon veel belang
gesteld ; in het departement van den Boven-IJssel trok vooral de
groote uitgestrektheid ongecultiveerde heidegrond de aandacht. De
regeering wendde zich herhaaldelijk tot landeigenaars, die zich
met ontginningen hadden beziggehouden, in het bijzonder tot den
onder-prefect van het arrondissement Zutphen, Van der Borch
van Verwolde en tot twee leden van den departementalen raad,
Van Markel Bouwer en Van Lijnden van Hemmen (die ook zitting namen in de commissie voor landbouw en handel), om zich
hunne ervaringen ten nutte te maken. Volgens verschillende
missives 1) van beide laatstgenoemden aan den prins-stedehouder
Lebrun zijn gunstige resultaten met de heide-ontginning bereikt.
Van Markel Bouwer had op zijn landgoed het Joppe bij Gorssel,
evenals Van Lijnden te Hemmen en de heer Torck te Roosendaal bosschen aangelegd en bouwland gewonnen. In den omtrek
van Verwolde, Vorden, Lochem en Varsseveld waren vrijwat
hectaren in den laatsten tijd productief gemaakt. Tusschen Heerde
1 ) Archief der prefectuur. Gedenkstukken II, blz. 837-838, 846-855, 862,
1407. De drie genoemde personen ontvingen in 181'1 de gouden medaille tot
belooning voor bevordering van den landbouw. Het project-decreet over landontginning, opgesteld '19 Juni 1812 (Gedenkstukken II, blz. 1400) is geheel in
hun geest geschreven.
Gedenkboek IV.
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en Oldebroek was door Daendels eene ontginning op groote schaal
begonnen. Gronden, die vroeger niet meer dan f 20 per jaar
opleverden, konden nu f 300 opbrengen. Een beletsel voor verdere ontginning was het gemeenschappelijk grondbezit der marken, tegen Wier verdeeling de boeren zich verzetten, omdat zij
de onbebouwde heidegronden voor de schapenteelt niet meenden
te kunnen missen en omdat zij gewoon waren, de akkers te bemesten met de plaggen, die zij van de heide staken. Toch was
men in Boven-IJssel niet zoo gekant tegen de verdeeling der
marken, als in het departement van de Monden van den IJssel.
In een rapport van 7 Augustus 1812 herinnert de prefect
De Kempenaer aan het decreet van 16 April 1809, waarbij verschillende voordeelen aan de boeren bij de verdeeling der markegronden werden toegezegd, en beveelt hij de uitvoering van het
decreet van 10 Mei 1809 aan, dat de markbezitters verplichtte,
binnen zekeren terrnijn eene beslissing te nemen over het al of
niet opheffen van het gemeenschappelijk grondbezit.
De adrniraal Van Kinsbergen, een der senatoren, die groote
belangstelling in de ontginning toonde, opperde het denkbeeld,
om op de Veluwe en andere heidegronden kolonies te stichten,
waarin de weeskinderen uit de groote steden konden worden in
staat gesteld, zich een bestaan in landbouw en boschcultuur te
verwerven.
Van Markel Bouwer en. Van Lijnden betoogen echter de onuitvoerbaarheid van dergelijke plannen ; de landeigenaars uit de
streek konden wel grond in ontginning nemen, maar voor geheel
nieuwe kolonies is te veel kapitaal noodig en het duurt veel te
lang, voordat de opbrengst van beteekenis wordt. De landbouwkolonie, door generaal Marmont bij de stad Austerlitz voor zijn
veteranen met vrij groot kapitaal gesticht, was bijv. geheel mislukt.
Beter uitvoerbaar was het denkbeeld van Van Kinsbergen,
om de weeshuizen, die overvol waren, te ontlasten, door de
weesjongens bij boeren in Boven-IJssel onder dak te brengen.
Bij Apeldoorn werden een vijftigtal geplaatst, bij Nijkerk andere,
en Van Lijnden wist in de Betuwe gegoede boeren aan te wijzen, die zich tot het opnemen van weesjongens lieten vinden 1).
1)

Gedenkstukken H, blz. 876, 881.
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Nog op andere wijze maakten de genoemde leden van de commissie voor landbouw zich ten opzichte van het departement
verdienstelijk. Tot uitvoering van het decreet van 8 Maart 1811,
dat het vormen van depots van merino-rammen voorschreef, om
het schapenras te verbeteren, werd en ook in Boven-IJssel twee
dezer depots geplaatst, eên van 42 rammen bij Van Lijnden to
Hemmen en an van 30 stuks bij De Smeth op Sonsbeek 1).
De eerstgenoemde interesseerde zich bijzonder voor de in opkomst zijnde bereiding van beetwortelsuiker. Hij richtte te Wageningen eene fabriek op, nog voordat de bekende onderneming
op het landgoed „de Oorsprong" bij Oosterbeek tot stand kwam
ten gevolge van de in Mei 1811 gevormde associatie van de
Rotterdamsche kooplieden Spakier, Pfersdorff en Bicker en den
Dordtenaar Bakker. Deze fabriek heeft zich tot den tegenwoordigen tijd kunnen handhaven, maar de onderneming van Van
Lijnden is te gronde gegaan, evenals eene in 1812 opgerichte
suikerfabriek van gebroeders Lijsen en Reesink to Zutphen.
Behalve met de moeilijkheden bij het bedrijf zelf had men in
dien tijd nog te kampen met de bezwaren, die zich voordeden
bij het verkrijgen van de grondstof. Want het was nog verre
van de vervulling der voorschriften van het decreet van 23 Maart
1812, dat de beplanting van 32.000 H.A. van het keizerrijk met
beetwortelen vaststelde. In Boven-IJssel besloeg de oppervlakte
der beetwortelvelden in 1813 nog niet meer dan 200 H.A. Beter
ging het met de tabakscultuur, eveneens door de regeering bevorderd, want in hetzelfde jaar waren 1300 H.A. met tabak
beplant.
Het Fransche bestuur heeft zich niet het minst verdienstelijk
gemaakt door de bevordering van landbouw, .veeteelt en nijverheid. Over elk onderdeel moesten uitvoerige statistieken en rapporten worden uitgebracht, die voor de kennis der oeconomische
toestanden in het begin van de 19 e eeuw allerbelangrijkst zijn,
maar die de prefecten en hunne ambtenaren dikwijls met werk
overlaadden. In een rapport over de fabrieken in zijn departement schrijft De Kempenaer aan den intendant d'Alphonse, dat
het hem onmogelijk is, om bij al het loopende werk nog meer
1)

Gedenkstukken II, blz. 1292—'94, en brieven in het archief der prefectuur.
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details omtrent de verschillende bedrijven te verzamelen, dan hij
reeds bijeengebracht had, en dat het hem ook overbodig toescheen,
nog uitvoeriger inlichtingen te verstrekken. Uit zijn rapport
blijkt, dat in Boven-IJssel weinig groote, maar talrijke kleine
fabrieken aanwezig waren, waaronder de 121 papiermolens, meestal
op de Veluwe en de 664 lintweverijen, vooral in de omgeving
van Winterswijk en Dinxperlo — meestal huisindustrie — eene
eerste plaats innamen. Vele inrichtingen kwijnden echter door
de voortdurende oorlogen.
.Poch gaf over het algemeen de volkswelvaart geen aanleiding
tot ernstige klachten. In een antwoord van De Kempenaer op
een voorstel van d'Alphonse tot oprichting van een centraal
bureau van weldadigheid in alle departementen 1), bericht hij,
dat de armoede in zijne streek niet zoo groot is, dat de kerkelijke en particuliere liefdadigheid haar niet kunnen lenigen.
Over gebrek aan arbeid wordt weinig geklaagd. Bedelarij is wel
een voorkomend verschijnsel, maar wordt in vele plaatsen krachtig bestreden.
Zoo zien wij het Fransche bestuur zich met alle denkbare
onderwerpen van het volksleven bemoeien ; het onderwijs zou
bevorderd worden door het oprichten van nieuwe scholen ; te
Arnhem zou eene secundaire school komen. De hygiene werd
bevorderd door de vaccinatie, die ten deele door de zorg der
regeering, maar ook door de voortvarendheid der artsen, die bij
de bevolking nergens op tegenstand stuitten, steeds meer algemeen werd toegepast 2). Tot verbetering der veeartsenij zou het
aantal artsen vermeerderd worden en eene veeartsenijschool te
Zutphen opgericht worden, waarvoor de plaats al was aangewezen, voordat de omwenteling plaats greep 3).
In de arrondissementen werden de onder-prefecten door raden
ter zijde gestaan. Van de werkzaamheid dezer ambtenaren bemerkt men in het arrondissement Arnhem echter zeer weinig.
Tot raden werden bij besluit van 12 September 1812 aangewezen
de heeren H. A. Van Rappard, F. C. Th. Van IJzendoorn a Blois
et a Cannenburgh, L. A. W. Weinbergen a Zevenaer, C. A. J.
1 ) Ald. blz. '1270 vlg., '1292.
2 ) Aid. biz. 1302 vlg.
3 ) Archief der prefectuur.
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Boecop, G. Hardenbroeck, A. Van Raedt, G. Van Riemsdijk,
F. H. Van Erkelens, Van Zuylen van Nyeveld, Van Voorst en
Van Hasselt. De groote werkzaamheid van den onder-prefect
O'Sullivan was zeker oorzaak, dat hij de hulp van de hem toegevoegde raadslieden zelden behoefde in te roepen.
De hoofdstad van het departement van den Boven-IJssel bevatte in November 1813 ruim 9400 inwoners. Het bestuur berustte sedert 3 April 1813 bij den maire Jacobus Nicolaas Van
Eck en de adjunct-maires A. W. C. Keyser en F. De Neree.
De municipale raad was sedert 13 Juli 1813 samehgesteld uit
de volgende leden : J. Weerts, J. Gaymans, H. Vorster, G. D.
Schimmelpenninck van der Oye, R. J. Bouricius, 0. De Ruuk,
J. Brantsen, J. H. Thomas, J. F. Scheidius, J. Van Schevichaven,
E. J. Van Ommeren, F. Hein, W. E. Engelen, F. Van der
Dussen, G. Brantsen, J. Nijhoff, G. Dullert, G. Mas, J. Van
Leeuwen, C. J: Knipschaer, J. Van Embden, H. C. Rappard,
J. F. Zoretti.
De vergaderingen van den raad werden in de jaren 1810-1813
niet dikwijls gehouden , meestal werd het vereischte aantal van
2/3 der leden niet bereikt, zoodat geen besluiten konden worden
genomen en eene nieuwe bijeenkomst moest uitgeschreven worden.
In de laatste maanden voor November waren in Arnhem nagenoeg
geen troepen in garnizoen 1). Wel trokken herhaaldelijk troepenafdeelingen door de stad, die gedurende eenige dagen ingekwartierd
werden, waartoe 1320 militaire bedden moesten beschikbaar zijn.
Dikwijls werd in de omliggende gemeenten een deel der troepen
ondergebracht. Er was echter geen kazerne, waar een blij vend
garnizoen kon gehuisvest worden. Het kostte zelfs veel moeite
om de reserve-compagnie voor het departement van den BovenIJssel, die uit den commandant, luitenant C. J. Frasê, 4 onderofficieren, 1 tamboer en 29 fuseliers bestond, behoorlijk te
logeeren. Men had het oog gevestigd op de gebouwen van de
commanderie van Sint-Jan, die ruimte genoeg bevatten, ook
voor de paarden van de gendarmes, maar het ministerie van
1 ) Geheel onjuist is de mededeeling van mr. J. W. Staats Evers, Arnhem
in November 1813 (Arnhem 1864) blz. '15, dat het garnizoen twee jaar lang
tot Nov. 1813 uit 1200 man bestond.
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oorlog maakte in 1813 aanstalten, om hier een militair hospitaal
op te richten, zoodat het plan niet doorging. Met den aankoop
van particuliere huizen slaagde men ook niet, zoodat de manschappen ten slotte, bij tweeen en drieen, bij de inwoners
werden uitbesteed. Evenmin ging het gemakkelijk, om de
douane-beambten onder dak te brengen, totdat men ten slotte
het huis van een naar elders vertrokken ambtenaar, bij de Rijnpoort
gelegen, daartoe kon bestemmen. Toen op het eind van 1813 de
Pruisische troepen herhaaldelijk te Arnhem werden ingekwartierd,
nam men bijzondere maatregelen en werden een paar barakken
gebouwd, waarin men te zamen met de lokalen van de spinschool
en eenige particuliere woningen 800 man kon herbergen.
Behalve de gendarmerie en de reserve-compagnie was tot in
November 1813 de eenige gewapende macht de nationale garde,
bestaande uit 3 compagnieen, waarvan twee uit Arnhem en êêne
uit de omliggende gemeenten. Elke compagnie telde een kapitein, 2 luitenants, 14 onder-officieren, 2 tamboers en 92 manschappen, verdeeld in grenadiers, voltigeurs en fuseliers. De
staf bestond uit den luitenant-kolonel G. Van Hasselt, een adjudant-majoor, een onder-adjudant, een kapelmeester en een tamboer-majoor. De voltalligheid der compagnieen liet echter nog al
wat te wenschen over. De luitenant-kolonel berichtte op 6 Februari 1812 aan den maire, dat er nog 60 a 70 man aan de
Arnhemsche nationale garde ontbraken ; de door hem voor het
eerst in November 1813 vereenigde compagnie der buitengemeenten bestond nit een 80 man.
Tot „commandant d'armes" (plaatscominandant) was op 18
Februari 1811 aangesteld de „chef de bataillon" Le Roque, voor
dien tijd bevelhebber van de citadel van Wesel. Behalve den
genoemden titel voerde hij ook nog dien van tijdelijk commandant van het departement van den Boven-IJssel. Naast hem stond
de commissaris van oorlog (intendant) voor het zuidelijk
gedeelte van het departement van den Boven-IJssel, Le Fort,
terwijl in Maart 1813 de kapitein Le Fevre de Montigny tot
onder-directeur der fortification werd aangesteld.
De laatste betrekking was zeker niet overbodig, want de
vestingwerken waren niet in al te besten staat. In hoofdzaak
was de aanleg dier werken gebleven, zooals die in de 16e eeuw
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reeds geweest was ; in de 17e en 18e eeuw waren zij evenwel
herhaaldelijk verbeterd en uitgebreid. Zoo was door Menno van
Coehoorn in 1702 een uitgebreid retranchement aangelegd buiten
de Rijnpoort, dat eene krachtige bescherming voor deze poort
vormde, en dat bij de bestorming van Arnhem op 30 November
1813 het tooneel is geweest van een hevig gevecht.
Een gedeelte van de fortification was geslecht, rinds koning Lodewijk Napoleon bij besluit van 28 Juli 1808 de buitenwerken aan
de landzijde van de stad had afgestaan, met toestemming, om ze
of te graven. Na de inlijving was men hiermede echter niet
voortgegaan en een verzoek van den maire in October 1812 tot
het ministerie van oorlog gericht, om de fortification verder te
mogen slechten, omdat de stad allicht niet meer als vesting
dienst zou doen, werd afwijzend beantwoord, omdat Napoleon
zijne toestemming nog niet had verleend. Aileen aan de oostzijde,
waar de uiterwaarden (het Broek) een aanval zeer bezwaarlijk
maakten, waren eenige buitenwerken vervallen, zoodat Arnhem
in 1813 altijd nog een goed verdedigbare vesting vormde.
Met het verdedigings-materieel was het echter allertreurigst
gesteld. Bij een onderzoek naar de kanonnen in het departement
van den Boven-IJssel bleek, dat Arnhem slechts twee achttienponders rijk was, benevens twee kanonnen, die voor het gerechtshof
stonden en nog een paar gedemonteerde stukken. In November
1813 werden daar nog eenige kanonnen uit Nijmegen bijgevoegd,
maar het aantal was verre van voldoende, om het geheele voorterrein te kunnen bestrijken.
Over den goeden geest en de gewilligheid der bevolking in
het departement van den Boven-IJssel en te Arnhem kon de
regeering in elk opzicht tevreden zijn. Eerst in November 1813,
Coen de troepen der verbonden mogendheden in aantocht waren,
openbaarde zich hier en daar verzet tegen de overheid. Dit wil
niet zeggen, dat men altijd onmiddellijk bereid was, op de wenken
van den Keizer en zijne ambtenaren te vliegen. De animo, om
bij de garde d'honneur te worden ingedeeld, was hier b.v. evenmin groot als elders. De intendant d'Alphonse maakt den prefect
De Kempenaer na het ontvangen van de lijst der door dezen
aangewezen gardes de opmerking, dat die wel uit goede
kringen, maar niet nit de meest gedistingeerde familien gekozen
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waren, zooals het keizerlijk decreet van 9 April 1813 voorschreef.
Er waren bij v. opgenomen ondergeschikte ambtenaren van
ontvangers- en belastingkantoren en van de secretarie, ook kooplieden. De prefect antwoordde, dat het moeilijk was, 55 a 60 van
de bedoelde personen te vinden, aangezien het departement door
het verlies van het gebied ten zuiden van de Waal vele aanzienlijke familien had verloren en omdat velen door hunne
lichamelijke gesteldheid niet geschikt voor den dienst waren. In
hoeverre dit laatste waar was, valt moeilijk te beoordeelen. Wel
geeft de Kempenaer toe, dat bij de vrijwilligers verscheidene
van eenvoudiger afkomst waren, en dat de aanzienlijken hunne
toetreding hadden begunstigd, om zelf vrij te blijven. Voor
Arnhem waren door den prefect gedesigneerd M. C. Van Alderwereld, D. J. Bouricius, Van Coeverden, Van Doornum, Van
Erpenbeek, Joost, Lauts, Meens, Mourand en Schutter, terwijl J. W.
Van Eck en C. H. C. M. Tulleken waren afgekeurd. Tot degenen,
die uit andere plaatsen van het departement kwamen, behoorden
Boesses, Van der Borch van Verwolde, Cremer, Van Domselaer,
Van Dordt, Tielenius Kruijthoff, Speyart van Woerden, Van
Spengler, Van Westerholt tot Hackfort e. a. Op 20 Juli vertrok
het eerste detachement, uit 33 man bestaande, naar Metz. Ongeveer f 3000 was tot de uitrusting der gardes d'honneur door de
notabelen opgebracht.
Den 24en Januari 1813 had de raad van Arnhem goedgekeurd,
om op het voorbeeld van Parijs, dat 500 geheel toegeruste cavaliers voor den Keizer beschikbaar had gesteld, 4 ruiters te zenden,
daarbij op de moest vleiende wijze den Keizer verzoekend „de
daigner agrêer le têmoignage de devouement et de reconnaissance, que les habitants d'Arnhem sont heureux de pouvoir lui
offrir pour contribuer a former un corps de cavaliers qui en
reparant les pertes que la rigueur de la raison a fait éprouver a
nos armees, montrera aux ennemis de la France et aux traitres,
parjures a Phonneur et a leur souverain, l'inutilit6 de leurs efforts
et de leur honteuse perfidie".
Met verzet tegen den militieplicht had men in Boven-IJssel
niet te kampen gehad ; de lotingen waren steeds ordelijk verloopen ; ook nog bij de laatste lichting van Juli 1813, waarvoor
Arnhem 11 man moest leveren. Desertie kwam vrij veel voor,
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evenals elders, maar dikwijls keerden de manschappen uit eigen
beweging weer terug. Het aantal vrijwilligers was in den regel
boven het gemiddelde. Over de burgerlijke ambtenaren behoefden
geene slechte rapporten te worden ingediend ; alleen maakte
hunne mindere voortvarendheid dikwijls, dat stukken lang bleven
liggen. Het op tijd indienen van de gemeente-begrootingen met
alle vereischte opgaven had heel wat voeten in de aarde. De
Kempenaer wierp alle schuld in dezen op de maires en hunne
ondergeschikten en vroeg, of het niet wenschelijk was, om zooals
in andere departementen geschiedde, het onvoltooide werk op
kosten der schuldigen te doen afmaken door employ-6s, die men
naar hunne bureau's zond. Het antwoord van d'Alphonse luidde
echter, dat deze toepassing van art. 22 der wet van 27 Maart
1790 het uiterste middel was en dat de maires niet door gestrengheid, maar door aansporing moesten gewonnen worden. Een
enkele maal rapporteert de prefect weigering van het betalen
der belastingen en vraagt, in dergelijke gevallen het dreigement
van inkwartiering te mogen toepassen ; zelfs een Fransch ambtenaar, Besnard geheeten, commissaris voor de inschrijving der
vrijwilligers bij de marine, maakte zich aan dit vergrijp schuldig.
In April 1813 roemde de prefect echter den goeden geest der
ambtenaren tegenover de regeering.
Tot in den zomer van 1813 viel geen verandering in de houding der bevolking te bemerken. Het gerucht, dat in het departement eene medaille met het opschrift „Guillaume VII, Roe de
Hollande" zou verspreid zijn, wordt in April door den prefect
op gezag van den commandant der gendarmerie en den commissaris van politie beslist tegengesproken. De pers deed al het mogelijke, om de verliezen in Rusland geleden en den afval der Bondgenooten te verzwijgen. Een Arnhemsch redacteur, die toevallig
een bedenkelijk bericht opnam, ondervond daarvan . spoedig de
onaangename gevolgen. In het Staatkundig Dagblad van het
departement van den Boven-IJssel van 26 Augustus kwam namelijk een bericht voor van den volgenden inhoud :
„Frankfort den 19 Augustus. De nieuwspapieren van Wenen, hebben
heden voor de eerste refs en die van Praag voor de tweede reis ontbroken ; dus schijnt het, dat alle communicatie met Oostenrijk is af-
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gebroken, zoo als men dit moest verwachten na de declaratie van oorlog
van deze Illogendheid".

Het was het eerste bericht, dat in de Hollandsche departeinenten over de verandering in de Oostenrijksche politiek verbreid werd. De Fransche couranten, die twee dagen later te
Arnhem aankwamen, zwegen er nog geheel over. De redacteur
S. Van Bronkhorst 1) had het overgenomen uit de hem toegezonden „Gazette de Francfort" en aangezien dit blad niet behoorde tot de „feuilles etrangeres", waaruit het verboden was,
berichten over te nemen, had hij de aangehaalde regels doen
afdrukken. Aanvankelijk werd de redacteur met rust gelaten,
maar op Zondag 29 Augustus werd hij door den commissaris
van politie Van Spengler gearresteerd op last van den directeurgeneraal van politie Devilliers-Duterrage te Amsterdam, voor
wien hij zich moest verantwoorden. Onder geleide van een gendarme maakte hij de reis naar Amsterdam, waar hij eenige
weken in eene zeer dragelijke gevangenschap werd gehouden.
Bij het verhoor door den secretaris van Devilliers-Duterrage bleek,
van welke veronderstelling men uitging. Er werd nl. uitdrukkelijk gevraagd, of het overnemen van het bericht niet was geschied op last of bedekte aanwijzing van den prefect, hetgeen
Van Bronkhorst beslist ontkende. Wel scheen hij te weten, wie
hem de Gazette de Francfort had toegezonden, maar hij wilde
lien niet noemen. Nadat over de zaak naar Parijs was geschreven, werd hij ontslagen en daarna nog zeer heusch ontvangen door den intendant van binnenlandsche zaken d'Alphonse.
Bij een bezoek aan de vereeniging Doctrina et Amicitia was hij
in de gelegenheid op te merken, hoeveel indruk zijn bericht te
Amsterdam had gemaakt, en dat velen de verwachting van eene
algemeene verandering koesterden. Te Arnhem teruggekeerd, was

1 ) Hij was te Arnhem in verschillende administratieve betrekkingen werkzaam geweest, werd bij de inlijving door den prefect tot chef der divisie van
binnenlandsche zaken benoemd en in het begin van 4813 tot redacteur en
administrateur van het Staatkundig Dagblad. In 1844 werd hij redacteur van
de Arnhemsche Courant, die de voortzetting is van het Staatkundig Dagblad.
Lie voor het volgende S. van Bronkhorst, Mijne lotgevallen in de maanden
Augustus en September 1813 (Zutphen 1815).
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hij zeer verrast door de tijding van zijn ontslag als redacteur
van het Staatkundig Dagblad, volgens lastgeving van den minister
van generale politie te Parijs, terwijl de heer Van Munster in
zijne plaats was gesteld. Weldra volgde echter een herroeping
van dit ontslag door bemiddeling van den minister van binnenlandsche zaken, hetgeen door Van Bronkhorst zelf werd toegeschreven aan de tusschenkomst van d'Alphonse, maar in werkelijkheid
het gevolg is geweest van het gunstige rapport, door den prefect
over hem uitgebracht 1).
De maatregelen, ten opzichte van Van Bronkhorst genomen, bewijzen wel, dat de regeering voor alles trachtte, het doordringen
van ongunstige geruchten te beletten. Men moest in de meening
blijven, dat alles goed ging. Op 24 September werd gelast, een
„Te Deum" te zingen voor de overwinningen, den 26en en 27en
Augustus bij Dresden behaald. Toen men vernam, dat vijandelijke
troepen in het departement van de Lippe en in het koninkrijk
Westphalen afvalligen trachtten te maken onder de bevolking,
werden aanstonds inlichtingen ingewonnen naar de toestanden in
het departement van den Boven-IJssel, om te weten te komen,
of ook hier de invloed dezer bewegingen merkbaar was. De
intendant d'Alphonse wendde zich hierbij niet tot den prefect, die
men blijkens het verhoor van Van Bronkhorst niet in elk opzicht
vertrouwde, — misschien alleen om zijn Nederlanderschap, want
bepaalde redenen tot wantrouwen had men niet — maar tot den
onder-prefect O'Sullivan de Grassi, op wien men als Franschman
en wegens zijne toewijding volkomen staat kon maken. Op
d'Alphonse's schrijven, van de toevoeging „pour lui seul" voorzien, brengt deze in eenige missives uitvoerig rapport uit over
de toestanden in het departement 2).
Neiging tot volksbewegingen deed zich nergens bespeuren. Men
was gezind tot gehoorzaamheid, hoewel meer nit vrees, dan uit

1 ) Blijkens een schrijven van den minister van binnenlandsche zaken Montalivet aan De Kempenaer van 21 October 4813 (archief der prefectuur). Deze
had Van Bronkhorst een getrouw ambtenaar genoemd, die niet in eene
tweede dwaling zou vervallen.
2 ) Gedenkstukken II, blz. 1264 —1268. d'Alphonse aan O'Sullivan 7 Oct. en
2 Nov.; antwoorden van den laatsten '19 en 29 Oct. en 5 Nov. 1813.
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toewijding. De gegoeden, wier vertrouwen de onder-prefect zegt
te genieten, zijn uit bezorgdheid voor hunne bezittingen tegen
opstand. Met het oog op een mogelijken inval geeft de geringe
militaire bezetting echter reden tot verontrusting. De gendarmerie
is nauwelijks voldoende, om de publieke kassen en de archieven
van de verschillende ambtenaren te beschermen. Ook de nationale garde is geene macht van beteekenis. Zij is meestal uit de
minder gegoede klassen gevormd, daar de gefortuneerden door
remplacanten vervangen worden. De geoefendheid laat veel te
wenschen over, hoewel er geregeld geexerceerd wordt ; eene vereeniging der nationale garden uit het departement, die nog slechts
gedeeltelijk georganiseerd zijn, zal heel wat voeten in de garde
hebben. O'Sullivan gelooft niet, dat de nationale garde geschikt
is, om tegen den vijand gebruikt te worden en ook niet, om
bij opstand in het departement zelf dienst te doen, aangezien de
manschappen zullen aarzelen, om tegen familieleden en bekenden
te strijden. Daarom had de onder-prefect voorgesteld, de wapenen
niet aan de manschappen in bewaring te geven, maar ze na
afloop der oefeningen in een rnagazijn op te bergen. Hij had
weten te bewerken, dat dit geschiedde met de wapenen der
compagnieen, die niet geregeld dienst deden. d'Alphonse deelde
de bezwaren van den onder-prefect over de geringe militaire macht
in het departement niet. Hij schrijft aan De Kempenaer, dat de
gendarmerie voldoende is, om de rust te handhaven en dat de
prefect den kapitein en commandant der gendarmerie in het
departement, Emmerich, moet raadplegen voor het geval van
rustverstoring 1). O'Sullivan maakt ook melding van den indruk,
lien het bericht van de alliantie, den 8 en October tusschen Beieren
en Oostenrijk gesloten, in zijne woonplaats had gemaakt. Hij
vraagt of het noodig is, dat Arnhem afgevaardigden naar Parijs
zond, om te voldoen aan het verlangen, door de Keizeriri in
den Senaat geuit, dat de voornaamste plaatsen van het rijk
bewijzen van aanhankelijkheid en deelneming in de in Rusland
geleden verliezen aan den Keizer zouden doen toekomen. Men maakte
bezwaren tegen de' kosten, die het zenden van eene deputatie
meebracht. d'Alphonse antwoordde, dat Arnhem met een adres
1)

Brief van 11 Oct. in het archief der prefectuur.
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volstaan kon , uit de notulen van den raad blijkt echter niet,
dat het zoover gekomen is.
Wat de verontrustende berichten uit west-Duitschland betreft,
de prefect had een vertrouwd persoon naar Munster gezonden,
om van de toestanden hier op de hoogte te blijven. Men had
er de bruggen in de wegen doen afbreken, behalve in die naar
Wesel en Osnabruck. Overal in den omtrek trachtte de vijand
de bevolking op te zetten, zooals te Paderborn, Minden, Herford
en Bielefeld. De troepen, die deze streek onveilig maakten,
worden in de correspondentie tusschen d'Alphonse en O'Sullivan
partisans genoemd. Het blijken de Kozakken van Czernitscheff
te zijn geweest, van wie den 28 en September werd gemeld, dat zij
de communicatie tusschen Leipzig en Frankfort hadden onderschept 1). Een bericht van 7 October uit Frankfort luidt : „Men
heeft eindelijk zekere tijdingen wegens het corps partijgangers,
hetwelk eene ongegronde schrik heeft veroorzaakt, gecommandeerd door Czernitscheff. Vele personen zijn thans beschaamd
over de vrees, die dit corps heeft ingeboezemd. Hij kan zich
vlijen, vreesachtige menschen bang te hebben gemaakt, hij heeft
een groot aantal doen vluchten, maar het is hem niet gelukt
een eenig persoon in opstand te brengen".
Een mooi staaltje van de Napoleontische pers. Volgens een
ander bericht hebben de Kozakken het de bevolking van het
koninkrijk Westphalen vrij lastig gemaakt; alles wat van hunne
gading was, werd medegenomen en degenen, die bij de officieren
kwamen klagen, werden met een kluitje in het riet gestuurd.
Toch is het aan de Kozakken van Czernitscheff niet gelukt, een
volksopstand te verwekken. De komst van troepen in Westphalen noodzaakte hen te vertrekken 2). Volgens getuigenis van
maarschalk Kellermann 3) werden zij op de vlucht bijna geheel
uiteengeslagen, hetgeen wel zeer overdreven zal zijn geweest.
Inmiddels hadden veel ingrijpender gebeurtenissen plaats

1) Deze berichten in Staatkundig Dagblad van het dep. van den Boven-IJssel
van 5 en 16 Oct. en 2 Nov. 1813.
2) Blijkens extracten van brieven aan De Kempenaer, o. a. van generaal
Alix uit Kassel van 9 Oct. (Archief der prefectuur).
3) Gedenkstukken I, blz. 289, II, blz. '1268 en III, blz. 82 vlg.
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gevonden. De overwinningen der Bondgenooten op de slagvelden
van Leipzig hadden de Franschen genoodzaakt, zich uit Duitschland terug te trekken. Alleen Davoust hield zich in de omgeving
van Hamburg staande, terwijl nog verscheidene vestingen als
Dantzig en Stettin door de Franschen bezet bleven. Het leger van
den kroonprins van Zweden rukte op naar het Westen. Te Lingen
en Osnabruck vertoonden zich de Kozakken-afdeelingen, die onder
zijn opperbevel stonden ; te Munster sloeg generaal Von Billow
16 November zijn hoofdkwartier op. Nog vOOr dien tijd waren
de Kozakken de Nederlandsche grens overgetrokken ; 22 November overschreden enkele afdeelingen van de Pruisische voorhoede,
onder luitenant-generaal Von Oppen, de grens van het departement van den Boven-IJssel.
De be vrijdingsoorlog in Holland nam een aanvang.
Napoleon begreep het gewicht van het behoud van Holland
ten volle. Liever zou hij het aan de zee teruggeven, dan het
aan den vij and overlaten, had hij gezegd. Reeds gedurende den
terugtocht door Duitschland gaf hij zijne bevelen tot het bezet
houden en versterken der Nederlandsche vestingen. Macdonald,
de hertog van Tarente, moest zoo snel mogelijk naar Mainz en
Keulen oprukken, om de Rijngrens van de Moezel tot den IJssel
bij Zwolle te verdedigen. Het bevel over het li e korps moest
hij aan generaal Charpentier overlaten. Alle schuiten en veerponten moesten verwijderd, of naar den linkeroever gebracht
worden, om den vijand het oversteken te beletten. Tot uitvoering
van het laatste bevel verstond de onder-prefect van het arrondissement Arnhem zich met den commandant der stad Le Roque.
Posten werden langs de rivieren uitgezet en niemand mocht na
zonsondergang oversteken. Het wegvoeren der veerschuiten had
echter vrij wat protesten ten gevolge 1), zoo van den veerman
te Pannerden, waar de pont en verscheidene vaartuigen in
beslag waren genomen, om naar Keeken gebracht te worden ;
van den heer J. F. W. Van Spaen van Biljoen, wegens het
doen staken van het Steenwaardsche veer, terwijl de veerman
Van den Entepol, die niet door de overheid tot overzetten ge1 ) Brieven in het archief der prefectuur van de mires van Herwen en Ochten,
den beer Van Spaen, den prefect en den commandant Le Roque (4-19 Nov. 1813).
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rechtigd was, rustig zijn gang kon gaan ; van den maire van
Ochten, omdat onder Druten en Leeuwen negen vaartuigen door
douane-ambtenaren waren weggehaald. Den 19 en November werd
aan de veren bij Brummen, Dieren en Rheden nog overgezet,
zoodat de Arnhemsche commandant moeite deed, om ze te doen
opheffen.
Om de verdediging van Rijn en IJssel mogelijk te maken,
gelastte Napoleon den 11 en November, dat de troepen, die onder
bevel der generaals Carra Saint-Cyr en Amey stonden en die
zooals hij vermoedde, zich tot aan de Eems hadden teruggetrokken, zich met het korps van Macdonald zouden vereenigen,
wanneer zij ook laatstgenoemde stelling hadden moeten opgeven.
Zij konden dan tot dekking van Wesel en van de IJssellinie gebezigd werden 1). In het begin van November hebben die beide
generaals zich nog te Osnabruck en te Minden staande gehouden,
maar Coen zij door de Kozakken tot wijken werden gebracht,
begaven zij zich volgens de opdracht, die hun verstrekt was, in
de richting van Wesel 2). Den Ten November wordt Saint-Cyr
te Koesfeld gemeld 3).
Generaal Amey is waarschijnlijk spoedig na zijne vereeniging
met Macdonald tot commandant van de IJssellinie benoemd ;
20 November wordt de aanwezigheid van zijne divisie in de
IJsselstreek voor het eerst gemeld in een brief van De Stassart,
waarin teivens melding gemaakt wordt van het plan van Napoleon,
om 100.000 man naar Holland te zenden, ongerekend de divisie
van generaal Amey 4 ). Zeker geen geringe grootspraak bij de
moeite, die de Keizer had, om voldoende troepen in Frankrijk
samen te trekken.
Tegelijk met de komst van Amey wordt ook die van de gene1) Gedenkstukken II, blz. '1268.
2) Brief van den prefect van het departement van de Lippe aan De Kempenaer van 41 Nov. (Archief der prefectuur).
3) Gedenkstukken II, blz. 1041 en 1528. In geen geval was Amey reeds
41 Nov. te Arnhem, zooals mr. J. W. Staats Evers, Arnhem in November
1813 (Arnhem 1864), blz. 49, bericht.
4) Aid III, blz. 1738. In het gedenkschrift van mr. J. G. Van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh (ald. blz. 4684) wordt de grootspraak in dit
schrijven gecritiseerd.
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raals Laubardiere en Charpentier gemeld. Als commandant van
de IJssellinie had eerstgenoemde het hoogste gezag in handen.
Generaal Amey heeft in den loop van 1813 een zeer afwisselenden werkkring gehad. In Mei wordt hij toegevoegd aan den
commandant der 17 e divisie, generaal Molitor, die voortdurend
klaagde, dat hem niet genoeg generaals ten dienste stonden 1).
Vervolgens treffen wij hem, zooals gebleken is, in het noordwesten van Duitschland aan en eindelijk te Arnhem. Ook daar
duurde zijn verblijf niet lang, want 28 November vertrok hij,
bij gelegenheid van het bezoek van Macdonald aan de vesting,
met dezen naar Nijmegen. In December treffen wij hem daar
aan als bevelhebber der l e divisie van het ll e korps, dat onder
leiding van Macdonald stond.
In het departement van den Boven-IJssel begonnen de berichten over de nederlaag bij Leipzig en over de nadering der
verbonden legers in het begin van November eene onrust onder
de bevolking te wekken, die gestadig nieuw voedsel ontving. De
Fransche grensambtenaren verkochten hunne bezittingen met
groot verlies en maakten zich gereed te vertrekken. Eene groote
grief vormde daarbij het in het begin van October uitgevaardigde verbod, om paspoorten aan de vrouwen der ambtenaren
uit te reiken. Dit verbod werd Miter weldra opgeheven, waarna de
uittocht der vrouwen en kinderen begon. Volgens een ooggetuige
passeerden hier sedert het begin van November dagelijks douanen
en andere ambtenaren uit Duitschland in de richting van Nijmegen, soms met 30 karren tegelijk 2). Van verschillende zijden
kwamen berichten over de nadering van vijandelijke troepen.
Volgens een schrijven van den commandant der gendarmerie in
Boven-IJssel, Emmerich, vertoonden zich den 9 en November eenige
1) Gedenkstukken I, blz. LXXII, 273, 276, 278. A. Crusius, Der Winterfeldzug in Holland, Brabant and Flandern (Luxemburg '1862), s. 18.
Is. Van der Hooght, Een gevonden brief, bevattende het relaas van de
belegering van Arnhem in 4813 (Arnhem '1864), deelt op blz. 6 mede, dat Amey
te Bremen had moeten capituleeren met de onder zijne bevelen staande
douanen.
2) Joh. Nic. Stitzinger, Beleg en verovering der stadt Arnhern. Handschrift
van het krijgsgeschiedkundig archief van den generalen staf. Tijdperk XIX,
n°. 52.
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Kozakken te 's-Heerenberg, zoodat de diligence naar Wesel niet
was afgereden. Uit Winterswijk wordt twee dagen later gemeld,
dat vreemde troepen, waarschijnlijk Kozakken, die te Koesfeld
stonden, nachtkwartier hadden besteld. Den 12en November vertoonden zich eenige van hen in de nabijheid van de herberg „De
laatste Stuiver" bij Zutphen, die zich lieten inlichten omtrent
den toestand van deze vesting. In den omtrek van Zutphen en
Gorssel hadden op de volgende dagen eenige beroovingen door
Kozakken plaats. De daders waren afkomstig van het kamp bij
Bathmen, alwaar een 200 man gelegerd waren met het oog op
de belegering van Deventer.
Nog op 12 November had de luitenant der gendarmerie Guillegot, die door generaal Molitor met eene afdeeling cavalerie op
verkenning was uitgezonden, kunnen berichten, dat het geheele
gebied ten oosten van den IJssel vrij van vijanden was. Voor
langen tijd gold dit getuigenis niet, want drie dagen later werd
hij met 20 bereden manschappen, meest gendarmes, door de
Kozakken gevangen genomen. Deze zelfde afdeeling gendarmerie
had den li en November den maire van het Duitsche plaatsje
Siidlohn . gevangen genomen en naar Utrecht gezonden, omdat
hij aan den maire van Winterswijk had geschreven, dat de
Kozakken in den omtrek van Munster stonden.
Toch bleek dit maar al te waar te zijn. Den 16en November werden Kozakken te Wesel en te Kevelaar gemeld. Zij
hadden kwartier besteld te Rees en verlangden 100 paarden
uit Emmerik, om goederen uit Munster te halen. Uit Zwolle,
Deventer, later ook Nijkerk kwamen berichten omtrent hunne
aankomst in ; den 19en vertoonden zij zich in Doetinchem.
In de grensplaatsen werden thans overal de kantoren gesloten;
de bureau's der domeinen te Winterswijk, Borculo, Terborg,
Vorden en Zevenaar reeds den 13en November. Wel keerden
sommtge ambtenaren tijdelijk terug, Coen het gevaar niet dreigend scheen, maar het was voor slechts weinige dagen. De
Fransche ambtenaren vertrokken voor goed en deponeerden
hunne registers bij de maires. Verscheidene Nederlanders bleven
echter rustig hun ambt uitoefenen.
Te Arnhem had men de onvoorzichtigheid, de kantoren der
droits r6unis, octrooien en registratie den 15en November te
Gedenkboek. IV.

8

114

ARNHEM IN

1813/14.

sluiten, wat de bevolking aanleiding gaf tot het maken van
allerlei gevolgtrekkingen. De ijverige onder-prefect 0' Sullivan
de Grassi moist echter te bewerken, dat de aan den maire toevertrouwde registers en het gezegeld papier den volgenden dag
weer opgevraagd en de bureau's weer opengesteld werden.
Terecht schrijft de gedelegeerde prefect Van Dedem — De
Kempenaer had zijne betrekking wegens ongesteldheid aan hem
overgedragen — dat de ambtenaren moeten blijven, zoolang er
gem gevaar dreigt.. Het yolk ziet alleen de vertrekkenden, niet
degenen, die blijven, en maakt steeds de ongunstigste gevolgtrekkingen.
Maar alien laten zich niet weerhouden. De algemeene betaalmeester van het departement, Johan Van Burg, vraagt 14 November toestemming, met zijne registers en kas naar Tiel te
vertrekken en van daar naar Amsterdam, waartoe hij twee
rijtuigen noodig heeft. De bewaarder der hypotheken R. Boonen
komt den volgenden dag met eenzelfde verzoek. Misschien zijn
zij onder den invloed van 0' Sullivan nog gebleven. Ook deze
vindt het evenwel noodig, maatregelen te nemen en vraagt eene
plaats in het gerechtshof, waar hij zijn archief, de stukken over
conscriptie, remplacanten, domeinen, huur en verkoop, rekening
en verantwoording, droits rêunis, belastingen, enz. kan achterlaten. Hij zelf bleef tot op den dag der bestorming, evenals de
keizerlijke procureur Simon. Het officieele besluit orntrent het
vertrek der ambtenaren werd een dag eerder genomen. Den
29en November gelastte de chef van den staf der 31 e divisie,
nam ens den divisie-generaal Charpentier, de in het arrondissement Arnhem gevestigde Fransche ambtenaren, om met hunne
kassen en andere eigendommen van het gouvernement naar
Grave te vertrekken, terwitil de Hollanders de keus hadden, om
te blijven of mede te gaan.
Inmiddels nam men allerlei maatregelen, om de voorraden,
die in de magazijnen van het rijk aanwezig waren, niet in handen
van den vijand te doen vallen. Op last van den directeur der
registratie en der droits reunis werden de magazijnen van gezegeld papier en van tabak ontruimd en de inhoud naar het Zuiden
vervoerd. De voorraad der tabaksmagazijnen van Nijkerk, Wageningen, Doesburg, Arnhem en andere plaatsen van het depar-
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tcoment, die op meer dan 3.000.000 K.G. werd geschat, werd met
schepen en karren weggebracht. Den B en November werden te
Arnhem daarvoor 50 karren gevraagd. Het depot van 30 merinorammen, bij den heer De Smeth op Sonsbeek geplaatst, werd op
diens verzoek en met toestemming van den gedelegeerden prefect
naar het depot te Hemmen bij den heer Van Lijnden van Hemmen
overgebracht.
De paarden der keizerlijke stoeterij te Borculo waren in October
reeds over Arnhem en Nijmegen naar Frankrijk gevoerd, terwijl
de voorraden van de magazijnen waren verkocht.
Dat bij al die toebereidselen tot vertrek de bevolking geheel
passief zou blijven, was niet te verwachten. Waar men gevoelde,
dat het Fransche bestuur wankelde, begon men aan zijne meeningen uiting te geven. Enkele manifesten, vroeger reeds door
de Bondgenooten in de Nederlandsche departementen verspreid,
een in naam van den keizer van Rusland en den koning van
Pruisen, daarna een van Oostenrijk en Zweden, hadden weinig
invloed gehad. Het ministerie van politie had er den prefect op
23 September uitdrukkelijk tegen gewaarschuwd. Bedenkelijker,
als voorkomend uit den geest der bevolking was een papier, dat
volgens den commandant der gendarmerie Emmerich den lien
November te Arnhem was aangeplakt gevonden met de regels
„Vivat les Cosaques !
Les Francais peuvent faire leur paquet,
Et ne payent pas leurs dettes.
Vivat ! vivat ! le prince d'Orange."

De directeur-generaal van politie te Amsterdam DevilliersDuterrage schrijft niet gunstig over de stemming te Arnhem.
Te Zutphen hadden soldaten van de departementale compagnie
van de Monden van de Maas, die volgens een rapport van Devilliers aldaar in garnizoen lagen, „Vivat Oranje" geroepen 1).
In verscheidene plaatsen hadden kleine opstootj es plaats, waarbij
gendarmes mishandeld werden, of de huizen der gehate ontvangers werden gebombardeerd. Te Wageningen werden twee gendarmes, die zich den 10 en November op de kermis in eene vecht1)

Gedenkstukken I, blz. 507, 509 en 711. Verder archief der prefectuur.

116

ARNHEM IN

1813/14.

partij hadden gemengd en de vechtenden hadden getracht te
scheiden, aangevallen door het y olk en in een huis opgesloten
gehouden onder het geroep van „Dood aan de Franschen, leve
de Prins van Oranje !"
Eenige dagen later werd een detachement van een 60-tal
douaniers op doormarsch naar Woudenberg te Barneveld met
steenen geworpen. De maire wist te beletten, dat de douaniers
zich verweerden en herstelde de orde, maar des avonds werden
bij den ontvanger Van Bommel, bij den adjunct-maire en anderen
de ruiten ingeworpen.
Dergelijke tooneelen herhaalden zich van 15-18 November te
Ede, Lunteren, Apeldoorn, Elburg en Nijkerk. Vooral had men
het gemunt op de huizen der ontvangers. De roep van „Oranje
Boven !" werd overal vernomen. Te Apeldoorn en te Elburg
weigerden de boeren hoot voor de versterking van Deventer
te vervoeren, ook omdat zij de ondervinding hadden opgedaan,
dat zij er slecht voor betaald werden.
Deze opstootjes gingen meestal uit van de kleine burgerij. De
gegoede klasse gaf nog geen teeken van afvalligheid. Te Arnhem
bijv. had den lien November eene bijeenkomst plaats in het hotel
der prefectuur, met toestemming van den prefect door den maire
opgeroepen, waarin men besloot eene secundaire rationale garde
op te richten uit de notabelen, om de reeds bestaande garde te
ondersteunen. De kolonel S. J. Van Limburg Stirum (broeder
van Leopold) verklaarde zich bereid, het commando op zich te
nemen. De oprichting van dit korps heeft werkelijk plaats gehad ,
het denkbeeld vond navolging, want te Tiel vroeg men den
prefect toestemming voor hetzelfde doel.
Den 5en November kwam de eerste versterking van het garnizoen, bestaande uit twee detachementen van het l e en 2e batalj on van het 4e regiment strangers, die 30 Oct. uit 's-Gravenhage
waren vertrokken, te zamen ongeveer 270 man sterk, te Arnhem
aan 1). Het waren meestal Pruisen, die in Fransche krijgsgevangen1 ) .1, Konijnenburg, Nationaal Gedenkboek ('s-Gravenhage 1816), blz. 413 en
Bijvoegselen en Verbeteringen tot het Nat. Gedenkb, ('s-Gravenhage 1817),
blz. 44. Deze schrijver stelt op het voorbeeld van het Staatkundig Dagblad
van 4 December 1813 het geheele aantal (grangers, dat te Arnhem kwam,
op 200. Het was nog ongeveer zoo talrijk na het vertrek der 80 man naar
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schap waren geraakt. Een 80 man, onder bevel van luitenant
J. F. Kern, werd den Ten November naar Doesburg gezonden ;
de overigen bleven te Arnhem. Voorloopig waren de strangers
hier de eenige militaire macht, want de versterkingen, die men
van de troepen van Macdonald verwachtte, bleken voor Deventer
bestemd te zijn. Den 21 en November — dus korten tijd vOOrdat
generaal Van Oppen Doesburg deed bezetten — zijn in Deventer
nog ± 600 man uit Wesel binnengekomen.
De strangers vormden echter eene zeer onbetrouwbare bezetting,
het is toch gebleken dat zij plannen tot verraad koesterden. Er
bestond nl. een complot, dat verschillende afdeelingen van het
4e regiment strangers omvatte. Als hoofdaanlegger wordt genoemd
de bovengenoemde luitenant Kern, die zich tijdens zijn verblijf
te 's-Gravenhage in verbinding had gesteld met andere officieren
van het regiment, o. a. met de luitenants Von Wassauw, Von
Waldenfels en Von Jeetze. Verder had men de compagnie te
Maassluis en het gedeelte van het regiment, dat te Brielle lag,
weten te winnen, terwijl Baron Sweerts de Landas bij den overgang de leiding op zich zou nemen.
De afdeelingen, die in Holland bleven, sloten zich werkelijk
bij de omwenteling aan ; te Arnhem en Doesburg bestond het
voornemen evenzeer ; luitenant Kern gaf zich den 19en November
met het Doesburgsche garnizoen aan de Kozakken over. Hij
stelde zich onder de bevelen van generaal Winzingerode, om bij
de belegering van Hamburg dienst te doen, maar na de landing
van den prins van Oranje kreeg hij toestemming om naar Holland terug te keeren, zoodat hij 15 December met zijne manschappen te Amsterdam was. Luitenant Von Wassauw te Arnhem,
die het plan had, om den Ben November over te loopen en de stad
met de hulp der Kozakken te veroveren, werd daarin verhinderd,
doordat hij naar Utrecht was ontboden, waar hij 17 November
aankwam. Zooals hij zelf mededeelt, was hij door zijn kapitein
Von Helwig verraden. Hij werd te Utrecht gevangen genomen
Doesburg. De gedelegeerde prefect stelt het geheele aantal op 300 (Gedenkstukken I, blz. 50). Onjuist is het bericht, dat het detachement naar Doesburg door generaal Amey zou zijn afgezonden. Deze was 7 Nov. nog in
Duitschland.
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en vandaar naar Breda en Antwerpen vervoerd. Dat hij ook
bondgenooten onder de Arnhemsche burgers zou hebben gehad,
is niet waarschijnlijk. Hij zelf deelt mede, dat sommigen op
de hoogte van zijne plannen waren, maar dat men bang was,
dat zijn afval te vroeg zou komen 1). De onbetrouwbare strangers hebben geen aandeel gehad in de verdediging van Arnhem ;
zij waren nl. evenals Von Wassauw op last van generaal Amey
naar Utrecht gezonden en ontwapend.
Den 20en November kwam de eerste versterking van eenige
beteekenis aan, nl. 1500 man nit Nijmegen en gedeeltelijk uit
Duitschland afkomstig, die door Amey naar de dorpen langs
den IJssel, Yelp, Rheden, Dieren en Brummen werden gezonden 2).
Een 300-tal douaniers en 42 gendarmes, die uit Duitschland gekomen waren, werden tot verovering van Doesburg bestemd, waarin
zij den 23en November slaagden. De commandant van de IJssellinie heeft blijkbaar zooveel mogelijk getracht deze stelling geheel
te bezetten. Later werden de troepen in de dorpen op Arnhem
teruggetrokk en.
De stad Arnhem werd nu zoo goed mogelijk in staat gebracht,
om een geregeld beleg te doorstaan. Den 18en November had
de maire reeds verboden, dat rijtuigen na het klokluiden de
poorten verlieten of binnenkwamen, terwijl het klinket van de
Yelper- en de Rijnpoort tot half tien voor voetgangers zou geopend blijven 3). De onder-directeur der fortification Le Fevre de
1) Gedenkstukken III, blz. CLXXXIX 77, 78 en 1701 over de handelingen der
strangers. In den Recensent ook der Recensenten wordt beslist tegengesproken,
dat Arnhemsche burgers met de strangers gemeene zaak maakten (1816
blz. 255, '1818 blz. 33 vv.) Geen der Arnhemsche bronnen spreekt er van,
alleen Konijnenburg. Deze vermeldt ook ten onrechte, dat de gevangenneming van Von Wassauw te Arnhem plaats had. Dit is te Utrecht
geschied.
2) Gedenkstukken II, blz. 528 en III, blz. 1978. Volgens een brief van 21
November aan Gogel uit Zutphen geschreven, lagen er toen 1200 man in de
dorpen tusschen Zutphen en Arnhem (Ald. II, blz. 1527).
3) Publicatie-boeken van den maire. Verder archief der prefectuur, Stitzinger,
Van der Hooght. De hier gegeven voorstelling van de pallissadeering bij de
Rijnpoort is ontleend aan Recensent ook der Recensenten (1816, blz. 263,
1818 blz. 24), waar hij Konijnenburg (Gedenkboek blz. 419 en Bijvoegselen
blz. 49) op goede gronden bestrijdt, dat hier eene schans was opgeworpen.
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Montigny verlangde, uit naam van generaal Amey, den 22 e11 November een zestigtal arbeiders om de vestingwerken te verbeteren. Er werden 1400 pallisaden besteld, waarmede bij de Rijnen Sabelspoort versperringen werden aangebracht, met Spaansche
ruiters versterkt.
Bij de Rijnpoort hadden de Franschen de Amsterdamsche en
Utrechtsche wegen, die bij het logement de Zon samenkwamen,
met zulke barriêres afgesloten. In het retranchement werden
zware iepen gekapt en dwars over den weg gelegd. Ook in andere
deelen der stad kapte men de boomen, om bij de versperringen
gebruikt te kunnen worden. Tuinhuizen en schuttingen, waarin
de vijand zich bij de Janspoort en bij het retranchement kon
nestelen, werden afgebroken, tot groot ongerief der eigenaars ;
plaatsen voor batterijen werden uitgekozen en met aarde opgehoogd. De schepen van de brug van Westervoort werden naar
de haven van Arnhem gevoerd. De generaal Laubardiere verlangde 22 November van den maire, dat de plaats voor een
ziekenhuis voor 60 zieken zou worden aangewezen, waartoe het
Sint-Catharina gasthuis werd bestemd ; na de eerste voorpostengevechten werden hier reeds zooveel gewonden verpleegd, dat
de commissaris van oorlog het noodig vond, geregeld vervoer
naar Nijmegen mogelijk te maken ; ook de Waalsche kerk werd
tot hospitaal bestemd.
Een militair magazijn werd ingericht, waaraan de ingezetenen
van de stad en van de omliggende gemeenten alle beschikbare
voorraden levensmiddelen moesten leveren, te ' rwij1 tevens belangrijke hoeveelheden kleedingstukken werden bijeengebracht.
De genomen maatregelen bleken niet overbodig te zijn, want
de oorlogsberichten kwamen steeds naderbij. Den 23e11 November kwamen eenige douaniers druipnat te Arnhem vertellen,
dat Doesburg, hetwelk in den morgen van dien dag door
de Franschen veroverd was, in den namiddag door de Pruisen
weer aan hen was ontrukt. Met moeite waren de boodschappers door over den IJssel te zwemmen aan de gevangenneming ontsnapt. Had de verovering van Doesburg plaats gehad door het hoofdkorps der Pruisische voorhoede onder
luitenant-generaal Von Oppen, deze generaal had den 23en
het vrijkorps van majoor Von Colomb rechtstreeks naar
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Arnhem gezonden, om de vesting te verkennen en de voorposten
te verjagen 1).
In den vroegen morgen van 24 November werd een post bij
Westervoort van 15 man en een officier verrast en gevangen
genomen. De veerpont werd weggevoerd. Hier en bij Pannerden
stak men over ; zonder veel tegenstand naderde men Arnhem tot
op korten afstand. Een aanval op eenige tabakschepen, die bij
Huissen lagen, moest echter worden opgegeven, daar de plaats
juist door Fransche cavalerie was bezet.
Denzelfden dag had generaal Amey twee rijdende batterijen
uit Nijmegen ontvangen, waarvan eene te Arnhem bleef; de
andere werd doorgezonden naar Velp, om de Pruisen op hun
aanmarsch tegen te houden. Hier stuitten de Franschen op
eene Pruisische afdeeling, welke dien morgen uit Doesburg
was opgerukt. Een gevecht werd niet geleverd. De Pruisen
trokken tot Middachten terug, waar zij een bivak opsloegen.
Het snelle opmarcheeren van Von Oppen heeft heel wat
moeite aan de Pruisen bespaard. Had hij bij Doesburg getalmd,
dan was deze stad misschien van kanonnen en garnizoen voorzien, en hadden ook Zutphen, dat op den 24 en in handen der
Pruisen viel, en Arnhem allicht nog meer tegenweer kunnen
bieden. Thans vond Von Billow bij zijne komst alleen nog Arnhem in den weg liggen, terwijl alle voorbereidende maatregelen
voor den stormaanval reeds genomen waren.
Von Oppen heeft er blijkbaar naar gestreefd, den weg voor
het hoofdkorps van Von Billow zooveel mogelijk te banen. Wilde
dit ongehinderd kunnen voortrukken, dan moest de stelling aan
IJssel en Rijn vrij van vijanden zijn. Deventer, dat geheel geisoleerd lag, kon men desnoods in hunne handen lagen, maar
Arnhem, vanwaar het korps van Macdonald zich tusschen de
Pruisische divisien kon schuiven, mocht niet in de mocht der
Franschen blijven. Het plan van Von Billow was oorspronkelijk,
zich rechtstreeks naar Utrecht te begeven ; ook Von Oppen schijnt
aanvankelijk voornemens geweest te zijn, zich niet lang voor Arn-

1)

Gedenkstukken I, biz. /1532. Crusius t. a. p. s. 49 fig.

GENERAAL VON BULOW. NAAR EEN ANONYMS
DUITSCHE GRAVURE.
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hem op te houden, maar de stad en passant op te eischen.1).
Waarschijnlijk dacht men aan de Pruisische zijde, dat de verovering niet veel meer inspanning zou kosten, dan van Zutphen
en Doesburg, en is men eerst gaandeweg ertoe gekomen, hier
eene grootere macht samen te trekken.
In den morgen van 25 November verliet Von Oppen met
3 bataljons van het Colbergsche regiment onder den kolonel
Von Zastrow, 4 eskadrons dragonders en eene rijdende batterij
Doesburg en trok hij — zoo als hierna in het verhaal van de
verovering van Doesburg gemeld wordt — met deze macht in
de richting van Arnhem 2). Bij Middachten geraakte hij slaags
met een 1000 man Fransche infanterie en een 50-tal douaniers,
die uit Arnhem in twee kolonnes waren opgerukt en na een
vrij hevig gevecht in het retranchement voor de Rijnpoort werden
teruggeworpen. Het gelukte de Pruisische cavalerie en infanterie
niet, tegelijk met hen binnen te dringen. Evenmin gelukte een
aanval aan de noordzijde van de vesting, waar de huizen buiten
de wallen bezet, maar de vestingwerken zelf krachtig verdedigd werden. De bruggen voor de poorten, behalve de IJsselbrug,
die door het retranchement beschermd werd, had men inmiddels reeds afgebroken.
Aangezien het niet raadzaam scheen, met de betrekkelijk geringe macht, waarover Von Oppen te beschikken had, een
stormaanval op Arnhem te wagen en de brigade van generaal
Von Krafft reeds den volgenden dag Doesburg zou bereiken,
bepaalde Von Oppen er zich toe, dien dag de vesting met twee
houwitsers te doen beschieten. Enkele huizen werden getroffen ;
de inwoners hielden zich in de kelders verscholen ; de nationale
garde en het Fransche garnizoen hielden de wallen bezet. Tegen
3 uur hield het schieten op, waarna door de Janspoort een
parlementair 3) werd binnengelaten, die de vesting kwam op1) Blijkens een schrijven van generaal Van der Plaat van 28 Nov. Zie
Handelingen en Mededeelingen van de Maatsch. van Nederl. Letterk. 4911—
1912, blz. '154 vlg. en Gedenkstukken III, blz. CXLII vlg.
2) Crusius s. 50 fig. Konijnenburg (Gedenkboek blz. 415) stelt dit gevecht
verkeerdelijk op 24 November.
3) Volgens Van der Hooght was de parlementair graaf Henckel von Donnersmarck, volgens Stitzinger, bl. 8, de latere commandant van Arnhem,
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eischen. De commandant, die nog versterkingen uit Nijmegen
wachtte, wilde echter van onderhandelingen niet weten en weigerde de overgave. Von Oppen liet de stad door eene linie van
infanterie- en cavalerie-wachten omringen, die op de omliggende
heuvels bivakkeerden, terwijl de hoofdmacht tot Yelp en Middachten terugging. In den morgen van 26 November zond Von Oppen
een bataljon landweer en eene compagnie jagers naar Oosterbeek en Wageningen ; eerstgenoemde plaats werd door de Franschen ontruimd; bij de laatstgenoemde werden 6 kanonnen, die
Fransche gendarmes juist naar Arnhem zouden voeren, in beslag
genomen. Majoor Von Colomb hield Westervoort en Huissen
bezet. Alle toegangen tot Arnhem waren afgesloten, behalve die
over de Rijnbrug.
Den 26 en en 27en November werden besteed aan verkenningen,
om eene bestorming voor te bereiden, die Von Oppen tegen
den 28en voorgenomen had. Pruisische tirailleurs, die zich in de
omliggende huizen en tuinen verscholen, beschoten elk doel, dat
zich binnen de vesting aan hun vuur blootstelde. Bij de Velperpoort hadden zij zich genesteld in den tuin van den heer Mallinckrodt en in het huis van Adolf Kraayenbrink.
Zaterdag 27 November werden een aantal granaten in de stad
geworpen, waardoor verschillende huizen werden getroffen, o.a.
dat van wijlen den ambassadeur Brantsen, bewoond door den
heer Wentholt, dat van den heer Thomas, eene kegelbaan bij
den heer Daams, enz. ; eene schuur van het logement De Ploeg
werd in brand geschoten.
Om de stad ook van de Rijnzijde te kunnen aanvallen, liet
Von Oppen zeven met tabak geladen schepen, die aan de stadszijde lagen, door middel van een aantal met krijgsvolk bezette
booten bemachtigen. De toeleg gelukte ondanks het geweer- en
kanonvuur der Franschen uit het retranchement bij de Rijnpoort,
waardoor een schip in brand vloog. Uit de opbrengst der tabak
kreeg later ieder deelnemer aan de bestorming van Arnhem eene
maand soldij.
De Franschen ontvingen dien dag vrij wat versterking uit
graaf Von Wylich en Lottum. De laatste schrijver stelt deze gebeurtenissen
verkeerdelijk op 26 Nov., en is niet altijd betrouwbaar.
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Nijmegen ; des avonds kreeg men bericht, dat maarschalk Macdonald, de hertog van Tarente, den volgenden dag te Arnhem
zou komen, om hier zijn hoofdkwartier te vestigen. Hij verscheen
Zondag 28 November 1) tegen 10 uur met zijn staf, bezichtigde
de vestingwerken en verleende aan verschillende militaire en
burgerlijke autoriteiten gehoor. Hij informeerde naar de kas van
den ontvanger Van Haersolte, die slechts f 1500 bevatte. De
toestand der vesting scheen hem echter niet voldoende, om er
zijne hoofdmacht samen te trekken, zoodat hij na een bezoek
van vier uren naar Nijmegen terug reed. Generaal Amey verliet
met hem de stad ; in zijne plaats bleef de brigade-generaal SaintMarie, die met den hertog van Tarente gekomen was, te Arnhem achter ; generaal Charpentier, die het opperbevel voerde en
generaal Laubardiere bleven eveneens. Er kwamen dien dag
nog troepenafdeelingen uit Nijmegen binnen, nl. eenige zwakke
bataljons infanterie en 80 kurassiers, te zamen ongeveer 1500
man, met 6 veldstukken en 2 houwitsers. Met de versterkingen,
die den vorigen dag waren aangekomen, zal het geheele garnizoen Coen op ten hoogste 3500 man kunnen gesteld worden.
Daarenboven stonden nog een 1000 man in de dorpen tusschen Arnhem en Nijmegen, te Elden, Driel en Elst.
De kurassiers werden in het retranchement buiten de Rijnpoort geplaatst ; aan de overzijde van den Rijn op den dijk bij
de Paaschweide werd eene batterij opgesteld, waarmede men een
1 ) De Arnhemsche bronnen (Stitzinger, van der Hooght, Staatkundig Dagblad van 4 Dec. 1813) stellen het bezoek van Macdonald op 28 Nov. Van der
Hooght herinnert zich, dat het op Zondag na kerktijd plaats vond, wat eene
vrij betrouwbare aanduiding is. Konijnenburg heeft 27 Nov. (Gedenkboek blz
416), maar geeft (Bijvoegselen blz. 47) den schrijver in den Recensent (1816,
blz. 258) toe, dat 28 Nov. de juiste dag is. Crusius s. 54 heeft ook 27 Nov., maar
is ook met andere opgaven niet juist. Zoo laat hij Macdonald eerst op 30
Nov. teruggaan.
Wat de sterkte van bet garnizoen betreft, het Staatkundig Dagblad en de
schrijver in den Recensent (1815. blz. 259) hebben 3500 man , Crusius komt
tot 4000. Konijnenburg maakt door op te geven, dat er na de konist van
Macdonald nog 3500 man bijkwamen, een verkeerd gebruik van zijne bronnen.
Von Billow schatte de bezetting op 2 Dec , dus nadat hij door de verovering
kennis had genomen van den toestand, op 3 h 4000 man (Gedenkstukken HI,
blz. 1989).
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aanval van de rivierzijde of op het retranchement kon bestrijken.
Bovendien beheerschte men hiermede den toegang over de Rijnbrug, die de eenige gelegenheid tot terugtocht op Nijmegen aanbood.
Om eene vervolging hierover te kunnen afsnijden, werd de
de brug met vet, pik en Leer besmeerd en werden de schepen
met brandbare stoffen, zooals takkebossen, hooi en stroo gevuld,
zoodat men, wanneer de eigen troepen er zouden zijn overgetrokken, het geheel gemakkelijk in brand kon steken.
De bestorming van Arnhem, die door Von Oppen op 28
November bepaald was, werd uitgesteld, waarschijnlijk wegens
de versterkingen, die in de stad waren aangekomen. Men behoeft
daarbij nog niet aan te nemen, zooals sommige schrijvers doen 1),
dat men aan de Pruisische zijde in de meening verkeerde, dat
de geheele macht van Macdonald bier was samengetrokken. Wel
hebben de Franschen getracht, de sterkte van het garnizoen zoo
groot mogelijk te doen schijnen ; des avonds bijv. verliet de
cavalerie de stad en kwam dan 's morgens met groot gedruisch
over de schipbrug terugrijden, alsof er versterking kwam opdagen.
Het is echter niet waarschijnlijk, dat de Pruisen zich hierdoor
hebben laten om den tuin leiden. Maar ook wanneer zij de
sterkte van de bezetting niet overschatten, was zij Loch nog sterk
genoeg, om een met te geringe krachten ondernomen aanval te
doen mislukken, zoodat Von Oppen besloot, de komst van Von
Biilow en van de hoofdmacht of te wachten.
Den 28en werd alleen na een kort gevecht het Drielsche veer
bezet 2) en verder ook het Lekskens veer, terwijl de Arnhemmers
1) Recensent ook der Recensenten 1816, blz. 256 en 1818 blz. 331. Konijnenburg (Bijvoegselen blz. 47) verzekert, dat de sterkte van het garnizoen
aan de Pruisen volkomen bekend was, maar haalt geen bewijzen aan. Een
door Konijnenburg aangehaalde brief van den Russischen prins Gagarin,
waarin gesproken wordt van het plan van Macdonald, om zich met 10.000
man met het korps van Molitor te vereenigen, zou voor Von Oppen de aanleiding geweest zijn, om den aanval op te geven, maar geeft m. geen bevredigende verklaring daarvoor
2) Konijnenburg's mededeeling (Gedenkboek blz. 416), dat de Pruisen bij
het Drielsche veer den overtocht over den Rijn niet konden forceeren en in
de plaats van dit veer dat bij Westervoort en het Lekskens veer bezetten, is
geheel onhoudbaar. Het Drielsche veer werd veroverd en Westervoort was al
op 24 Nov. bezet (zie Recensent 1816, blz. 250).
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bij Elden een huis in vlammen zagen opgaan. Den volgenden
dag deden de Franschen tegen den middag een uitval uit het
retranchement bij de Rijnpoort. De cavalerie, ondersteund door
twee veldstukken, die bij het Israelitische kerkhof geplaatst
waren, deed met goed gevolg een aanval op de fuseliers van het
Colbergsche regiment, die bij de Klingelbeek tamelijk ongedekt
waren opgesteld.
De voorste posten werden met verlies teruggeslagen, daar ook
het geschut en de tirailleurs van de overzijde van den Rijn
krachtig medewerkten. Weldra echter kwam voor de Pruisen
versterking opdagen, en met hulp van een paar veldstukken, die
op den Heyenberg geplaatst waren, werden de Franschen, nadat
het gevecht een uur geduurd had, tot wijken gebracht. Aan beide
zijden waren een vijftigtal gesneuvelden en gewonden, onder wie
verscheidene officieren. Des avonds ondernamen de Franschen
nogmaals een uitval uit het retranchement, maar werden opnieuw
daarin teruggedrongen.
Inmiddels waren de Pruisen aanzienlijk versterkt. Den 28en
November was de brigade van Von Krafft aangekomen. Den
volgenden dag kwam de opperbevelhebber zelf, die zijn intrek
nam op het kasteel Biljoen bij den bekenden geschiedschrijver
J. W. F. Van Spaen. Von Biilow is blijkbaar van de noodzakelijkheid der verovering van Arnhem overtuigd geweest , hij liet
zich voorlichten omtrent den toestand der vesting en heeft
daarbij misschign gebruik kunnen maken van de mededeelingen
van een tuinknecht van het huis Overbeek, die in den nacht
van 29-30 November gelegenheid vond, om binnen de stad te
dringen en weer te ontvluchten, en die op het huis Roosendaal
door den graaf Von Wylich en Lottum ondervraagd werd 1). Des
avonds om 10 uur werd het bevel tot de bestorming op den
volgenden dag nog door de adjudanten medegedeeld en met
gejuich begroet. Het grootste gedeelte der Pruisische troepen lag
1 ) Volgens Stitzinger blz. 14. Deze deelt ook mede, dat baron Van Pallandt
van Rosendaal den opperbevelhebber had verzocht, de stad te sparen en paar
niet te bombardeeren, maar stormenderhand te nemen. Hij laat Von Billow
verkeerdelijk op Klarenbeek overnachten, waar hij eerst later zijn intrek nam.
Geheel onjuist is de voorstelling van Staats Evers (blz. 29), die Von Billow
reeds op 25 November doet aankornen.
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in de dorpen Rosendaal en Ve1p zeer eng ingekwartierd, want
in de bivaks om Arnhem overnachtten slechts zooveel manschappen, als voor de bewaking der stad noodig waren. Op het kasteel
Rosendaal waren 100 man gelegerd, in de pastorie 40 officieren
met hunne bediening. De manschappen hadden per compagnie
slechts 2 a 3 huizen, zoodat velen buiten moesten blijven en zij
elkander binnenshuis bij gedeelten moesten aflossen.
Te middernacht werd aangetreden, om e.en uur opgebroken en
to 9 uur van den 30en November stonden de troepen op hunne
verzamelplaatsen tot den aanval gereed. Von Billow begaf zich,
vergezeld door luitenant-generaal Von Oppen, kolonel Von Treskow en zijn staf naar bet landgoed de Sterrenberg, de woning
van den heer Umbgrove, en plaatste zich op de hoogte, die den
naam droeg van „Gulden Bodem", van waar men een vrij uitzicht had.
Het plan, dat Von Oppen reeds voor den aanval op 28 November gevormd had, werd door Von Billow geheel aanvaard en
eerstgenoemde officier, wiens troepen het leeuwenaandeel in de
bestorming hebben gehad, heeft alle eer van het gunstige resultaat,
dat op 30 Nov. bereikt werd. Eene dichte riej tirailleurs vulde de
openingen tusschen de artillerie-opstellingen van Rosendaal over
den Zinkenberg, Menthenberg, den Amsterdamschen weg, den
Zandberg en den Utreclitschen weg, tot aan den Rijn. De hoofdrnacht was in 5 kolonnes verdeeld, waarvan de beide eerste den
hoofdaanval zouden doen op het retranchement en de Rijnpoort,
terwij1 de drie andere meer zouden dienen, om de aandacht
daarvan of to leiden 1).
De verzamelplaats der eerste kolonne lag tusschen de Klingelbeek, het huis Hulkestein en het retranchement. Zij bestond
uit vier bataljons infanterie, een eskadron ruiterij en eenige stukken rijdende artillerie, waarvan een gedeelte op de hoogten tusschen den Amsterdamschen en den Utrechtschen weg bij het landgoed Heijenoord geplaatst was, om de Rijnbrug en de Fransche
batterij aan den overkant to kunnen beschieten. Haar opdraeht
was, het retranchement in het westen bij den Rijn aan to vallen.
1 ) Zie de nauwkeurige opgave van de samenstelling der kolonnes bij
Crusius, s. 57-59.
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De tweede kolonne zou tegelijk met de eerste het retranchement aangrijpen, dock meer naar de Janspoort toe en zou, als
men het retranchement was binnengedrongen, in vereeniging met
de eerste kolonne, den aanval tegen de R.ijnpoort en . de brag
voortzetten. Zij bestond uit 4 bataljons en 3 compagnieen infanterie, 3 eskadrons ruiterij en 4 kanonnen.
De derde kolonne onder majoor Von Reckow met 3 bataljons,
1 eskadron ruiterij en 4 kanonnen zou den aanval op de Janspoort doen, terwij1 de vierde kolonne onder majoor Von Clausewitz met 2 bataljons, eene compagnie jagers, een regiment cavalerie en 4 kanonnen, de Velperpoort zou trachten te bemachtigen.
Eene vijfde kolonne onder majoor Von Colomb zou van den
Westervoortschen weg zich tegen de Sabelspoort wenden. Voor
de vier hoofdkolonnes werden sterke reserven aangewezen. Van
de brigade van generaal Von Thiimen, die kort voor het begin
der bestorming aankwam, namen nog 4 bataljons aan den aanval
deel. In het geheel konden de Pruisen over 18 a 20.000 man
beschikken, van wie 9000 in het vuur zijn geweest.
Hoewel de troepen om 9 uur gereed stonden, kon het sein tot
den aanval niet voor ruim 11 uur gegeven worden, omdat de
stad tot dien tijd , door een dichten nevel aan het oog werd onttrokken. De opmarsch begon niet voor half 12 en het was
middag, v6Ordat het gevecht in vollen gang was. Een ambtenaar ter prefectuur zegt, dat hij omstreeks dien tijd werd opgeschrikt door de eerste kanonschoten 1).
Blijkbaar waren de Franschen niet op een aanval verdacht,
want even te voren waren zij nog bezig met het uitdeelen van
levensmiddelen. Generaal Saint-Marie wandelde om 11 uur nog
rustig met den onderprefect 0' Sullivan de Grassi op de wallen.
Generaal Laubardiêre, die op hetzelfde tijdstip zijn huis verliet,
riep zijn huisheer toe: „Au revoir, je viens diner a trois heures !"
1 ) Konijnenburg (Gedenkboek blz. 418) laat het gevecht verkeerdelijk te
half tien beginnen, daarbij steunend op een brief van den ten luitenant van
het 6e bat. inf. van linie in dienst van Z.K. Hoogheid J. J. Verhoeff, afgedrukt in S. van Bronkhorst, Mijne lotgevallen, bl. 413. Crusius, Van der
Hooght, d.i. de hiergenoemde ambtenaar ter prefectuur, en Stitzinger stemmen
bier overeen. Zie ook Recensent 1816 blz. 261 en 1818, 332 vlg. Hoogstens
zijn bij de verkenningen enkele geweerschoten voor dien tijd gelost.
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Er waren dan ook niet de minste voorbereidingen getroffen. De
wallen bij de Velperpoort en Janspoort waren zwak bezet en
geh eel zonder geschut ook in het retranchement en aan de
overzijde van den Rijn had meer partij kunnen getrokken worden van de plaatsing der vuurmonden het ijs in de grachten
was niet opgebroken en eene reserve-macht in de stad zelf was
niet opgesteld. Dit maakte het aan de Pruisen gemakkelijk, om
binnen twee uren, hoewel eerst na hardnekkigen strijd, de vesting te veroveren.
De aanval op het retranchement bij de Rijnpoort werd ingeleid door eene korte beschieting met de kanonnen van de eerste
en tweede kolonne, die op de 'hooge punten zooals op Hartjesberg
(thans Sonsbeek) en op den Gulden Bodem geplaatst werden. De
korenmolen en schuur van de herberg „De Roode Haan" (thans
het huis Marienburg), binnen het retranchement gelegen, gingen weldra in vlammen op. Onmiddellijk na de eerste schoten der artillerie naderden de tirailleurs tot dicht bij de wallen,
gevolgd door de bataljons, die voor den stormaanval bestemd
waren. Voor het hevige geschut- en geweervuur had de bezetting
zich achter de wallen gedekt, zoodat de aanvallers eerst geen
tegenstand ondervonden. Toen het kanonvuur echter ophield,
kwamen de verdedigers te voorschijn en openden zij, ondersteund
door de batterij aan de overzijde van den Rijn, een hevig vuur
op de Pruisen, aan wie groote verliezen, vooral onder de officieren,
werden toegebracht.
De Pruisische tirailleurs richtten daarop hun vuur tegen de
gevaarlijke batterij en tegen de verdedigers op de wallen, waarna
de aanval op het retranchement werd ondernomen. Deze werd
echter met groot verlies afgeslagen doch weldra door een tweede
gevolgd. In verschillende afdeelingen, ook van de zijde van den
Sterrenberg werd opnieuw opgerukt en na herhaalden aanloop
de tegenstand overwonnen, terwijl ook de tweede kolonne dicht
bij de Rijnpoort met heldenmoed wist door te breken, eveneens
met achterlating van vele dooden en gewonden. Zoo drong men
van alle zij den, ook langs den Rijnoever in het retranchement,
waar de strijd nog werd voortgezet. De Franschen hadden hier
bij na al hunne krachten samengetrokken, want op de andere
aanvalspunten stiet men nergens op krachtigen tegenstand.
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De derde kolonne had eerst den vijand uit de huizen voor de
Janspoort beschoten en vervolgens deze poort bestormd. De weinige verdedigers vluchtten spoedig, zoodat men zonder een man
te verliezen kon binnendringen. De afdeelingen van deze kolonne
waren het eerst in de stad en konden de beide eerste kolonnes
helpen bij het openbreken van de Rijnpoort. Een aanval manschappen beklommen de poort en schoten van hier op de Franschen
in het retranchement.
De vierde kolonne vond de Velperpoort bijna niet bezet en
kon na het herstellen van de brug ongehinderd binnenrukken ;
ook in de straten werden geen vijanden ontmoet. Majoor Von
Colomb had twee compagnieen naar Huissen en Elden aan de
overzijde van den Rijn gezonden, om den terugtocht der Franschen op Nijmegen te bemoeilijk en ; eene kleine afdeeling hield
Westervoort bezet ; met de hoofdmacht rukte hij voorwaarts tot
den houtzaagmolen voor de Sabelspoort, liet tirailleurs in eenige
halfgeslechte buitenwerken en bij den molen post vatten en de
verdedigingswerken onder vuur nemen, terwijl de pioniers eene
brug sloegen. Aileen' de Fransche batterij over den Rijn bracht
hun hierbij verliezen toe. Ook hier kon echter na krachtigen
aanval de poort geforceerd worden. Twee compagnieen, die langs
den Rijn waren voortgemarcheerd, konden langs dezen weg,
achter het Nieuwe werk om, het retranchement bereiken.
Hier was de strijd op het hevigst. De palissaden, waarachter
de Franschen zich verscholen en vanwaar zij een moorddadig
vuur onderhielden, werden met geschutvuur stukgeschoten. Voor
het logement „de Zon" trachtten de Franschen carrê's te vormen,
maar deze werden uiteengeslagen. Verscheidene Franschen vluchtten in het logement, maar werden achtervolgd. Eenige hoofdofficieren, onder wie generaal Charpentier, trachtten te ontkomen
door uit een bovenvertrek in een boom te klimmen en langs dezen
weg de Rijnbrug te bereiken ; de generaal werd echter zwaar gewond,
en bij de vervolging op de brug gevangen genomen. De majoor
Termonia, een Luikenaar, bataljons-chef bij het 112 e regiment
van linie, sprong, door twee soldaten achtervolgd, uit een raam,
maar werd beneden door een Pruis met de bajonet opgevangen
en afgemaakt. Den volgenden dag lag zijn lijk nog op dezelfde
plek, geheel uitgekleed, terwijl men hem een keizerlijken adelaar
Gedenkboek IV.
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op het hoofd had gelegd. Ook de andere lijken, die voor „de
Zon" en bij de Rijnbrug bleven liggen, vond men ontkleed 1).
Nu de Rijnpoort en de palissaden geen beletsel meer
vormen, dringen de Franschen in overhaaste vlucht naar de
schipbrug, van nabij door de Pruisen vervolgd. In de Laan, die
van „de Zon" naar de brug leidt, wordt fel gestreden , in het
gedrang is het dikwijls niet mogelijk, het geweer te hanteeren,
zoodat de bajonet wordt gebruikt en het zwaard wordt getrokken. Pardon wordt niet gegeven. Generaal Von Billow, die op den
Gulden Bodeen eerst rustig zijne pijp was blijven rooken, was bij
het veroveren van het retranchement met luitenant-generaal Von
Oppen te paard gesprongen, om den strijd van nabij te volgen.
Waar hij het vermag, tracht Von Billow het dooden van overweldigde Franschen te voorkomen. Bij de brandende schuur
van den Rooden Haan geeft hij persoonlijk last tot blusschen.
Von Treskow en andere officieren trachtten ook onnoodig bloedvergieten te voorkomen; vele Franschen ontkomen daardoor aan
den dood en worden gevangen genomen. Over de Rijnbrug golft
een onregelmatige stroom van infanteristen, ruiterij en geschut.
Plotseling slaat de vlam uit de brug op , de bijeengebrachte
brandstoffen hebben vuur gevat, hetzij door een vijandelijke
granaat, hetzij doordat de Franschen zelf den brand hebben aangestoken, om den aftocht te dekken. Die afgesneden zijn, geven
zich nu over of springen in de rivier, maar slechts weinigen
bereiken ongedeerd den oever. Volgens verschillende schrijvers
zouden er een 150-tal verdronken zijn. Die zich met moeite
hadden gered, worden soms weer in het water teruggedrongen.
Het vuur op de brug werd intusschen spoedig gedoofd door
de pioniers, die in booten waren gesprongen en de vlam met
hunne kookketels, die zij vol water schepten, doofden. Von Oppen
onderneenit de vervolging met de cavalerie en eene rijdende
batterij. Bij het dorp Elden poogden de Franschen halt te houden,
maar spoedig werden zij gedwongen, hunne stelling op te geven.
Eerst bij Elst, waar de Lingebrug afgebroken werd en waar de
infanterie-brigade van generaal Bigarrê met eene batterij stond,
1 ) Stitzinger blz. 20, Verhoeff in Mijne lotgevallen door S. van Bronkhorst
blz. 117.

ARNHEM IN

1813/14.

131

moest de vervolging worden opgegeven. Inmiddels was de avond
gevallen. Von Oppen bezette Elst en Westervoort, en nam zijn
intrek op het kasteel Biljoen. Bij de vervolging had de jonge
Carel Henny uit Velp, die zijne diensten als gids aan Von Billow
had aangeboden en bij de bestorming aan den Oostenrijkschen
kolonel Waltini was toegevoegd 1), zich onderscheiden door zijn
moed in het gevecht bij Elden en door het gevangen nemen
van enkele cavaleristen. Hij ontving daarvoor van den koning
van Pruisen een eereteeken der tweede klasse. Dit werd hem op
30 November 1814, in tegenwoordigheid van het landweer-bataljon
onder bevel van luitenant-kolonel Van Hardenbroek en van vele
toeschouwers door den burgemeester van Velp overhandigd.
De inwoners van Arnhem hadden zich tijdens de bestorming
in grooten angst in de huizen en kelders verscholen en hunne
kostbaarheden verborgen. Vele granaten waren in de straten en
huizen terecht gekomen. In het bijzonder werden de Koningstraat en de Beekstraat, die open lagen voor het geschut van
den Hartjesberg, getroffen. De huizen van de heeren Cremer,
Renes en Thomas vatten vuur. In de Roodenburgstraat werd een
weeshuis geraakt.
Na het ophouden van het geschutvuur, hoorde men weldra,
het hoerageroep der Pruisen, die de stad binnendrongen, en de
fanfares der trompetten, waarop de Arnhemmers uit de huizen
te voorschijn kwamen en den roep der soldaten met „Oranje
boven !" beantwoordden, terwij1 hun allerlei ververschingen
werden aangeboden. In de stad bevonden zich evenwel nog vele
Franschen, zoodat de vervolging geruimen tijd werd voortgezet.
In de straten en op de markt werden bloedige tooneelen afgespeeld ; de Franschen, die men ontdekte, werden neergeschoten
of met het zwaard afgemaakt, ook wanneer zij zich overgaven.
Men vervolgde ze in de huizen, zoodat zij in doodsangst uit de
ramen sprongen. Gelukkig kwam hieraan spoedig een Bind e,
doordat generaal Von Thiimen en kolonel Von Treskow alles
deden, om de vervolgers te kalmeeren. Sommige Franschen
1 ) Staats Evers blz. 29. Bedoelt de schrijver hier misschien den generaalkwartiermeester in Von Billow's staf Von Valentini? Onjuist is zijne mededeeling, dat Henny zich reeds op 25 Nov. bij Von Billow aanmeldde, aangezien deze eerst op den 29en aankwam. Zie ookKonijnenburg,Gedenkboek,blz.434.
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wisten zich in onaanzienlijke buurten, zooals de straat „Achter
den muur" op zolders verborgen te houden, waar zij eerst na
het vertrek der Pruisen werden gevonden. Enkelen van hen
bleven in de stad woven.
De nationale gardes verkeerden ook tijdelijk in gevaar, doordat
men hen wegens de adelaars en andere versieringen, die eenige
overeenkomst met die van de Fransche uniformen vertoonden,
voor vijanden aanzag. Een officier dier garde was bij de Yelperpoort gevangen genomen ; verscheidene manschappen werden
lastig gevallen en de hoofdmacht, die op de markt bij wijze van
eerewacht was aangetreden, werd voor eene afdeeling Fransche
troepen aangezien. Een Pruis loste een schot, dat door een garde
met een doodelijk schot beantwoord werd ; daarop volgde een
geregeld vuur, waarna de gardes uit zucht tot lijfsbehoud naar
alle richtingen uiteenstoven. Een officier, R. J. Bouricius, die
stand hield, werd van zijne epauletten beroofd en gevangen
genomen. Op het St. Walburgsplein werd eene andere afdeeling,
onder kapitein G. van Eck, bedreigd en genoodzaakt, zich achter
boomen, of waar zij maar eene schuilplaats vonden, te verbergen. Een aantal gardes werd gevangen gezet, totdat het misverstand tegen den avond werd opgehelderd.
Van plundering onthielden de Pruisen zich in het eerst niet ;
zij drongen de huizen binnen bij het zoeken naar Franschen en
namen bij verscheidene bewoners geld, kostbaarheden of kleederen
mede, zooals in de woningen van de heeren Brantsen, Gaymans,
Sagels en Vorster, alle op de markt gelegen. De gedelegeerde
prefect Van Dedem moest op zijn kantoor rok en schoenen afstaan ; in het huis waar de onder-prefect verblijf had gehouden,
werd geroofd, wat begeerlijk was. Bij den afgetreden prefect
Andringa de Kempenaer drongen eenige soldaten binnen, die den
huisheer ziek te bed vonden liggen, waarop zij zich rustig verwijderden, zonder ergens aan te raken 1). Veel is er te Arnhem
in elk geval niet geroofd. Verschillende voorwerpen werden later
teruggegeven.
Van de burgers werden twee man gedood. De gepensionneerde
majoor der genie Van Hooff, die voor de groote societeit stond
te praten, werd, toen hij zijn horloge niet spoedig genoeg afgeven
') Van Bronkhorst, blz. 101. Zie ook Staats Evers, blz. 38 vlg.

1NTOCHT VAN GENERAAL VON BULOW TE
ARNHEM. PRENT VAN A. VINKELES NAAR EEN TEEKENING VAN J. H. VAN AMERON.
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Wilde, doorschoten. Een voorbijgaand officier verdreef de daders,
die den getroffene echter even daarna van zijne kostbaarheden
beroofden. De andere Arnhemmer, die omkwam, was de knecht
van een gasthuis, die door een schot door de deur, welke hij
niet spoedig genoeg opende, werd getroffen.
Aan de losbandigheid der Pruisen werd spoedig een einde
gemaakt. Generaal Von Billow liet verzamelen blazen en hield
met zijn staf zijn intocht in de veroverde stad : in zijn gevolg
reed ook de generaal Saint-Marie 1), die zich met eenige manschappen wanhopig in een huffs had verdedigd, totdat hij overmand en uit het raam geworpen werd. Generaal Von Thiimen
nam hem in bescherming ; in plaats van zijn verloren schako
werd hem eene muts op het hoofd gezet en zoo maakte hij
den intocht van Von Billow mede. Door de burgerij werd de
overwinnaar met gejuich binnengehaald. De troepen defileerden
voor de hoofdofficieren en verschillende bataljons, die het meest
in het vuur waren geweest, werden door Von Billow en Von
Oppen op eervolle wijze gegroet. Het Colbergsche regiment en
het eerste bataijon van het vijfde reserve-infanterie-regiment
ontvingen als bijzondere gunst nachtkwartier in de stad ; de
andere troepen werden in Oosterbeek en in de IJsseldorpen tot
Ellekom ingekwartierd. Tot commandant van de stad werd door
Von Billow de luitenant-kolonel graaf Von Wylich en Lottum
aangesteld.
Alle zorg diende nu besteed to worden aan de verpleging der
gewonden ; in het retranchement waren er velen onder dak gebracht in de herberg Rustwat ; de huizen aan de Oude Kraan
waren er mede gevuld ; in het Catharina-gasthuis werden honderden opgenomen ; de chirurgijn Sagels en anderen verleenden
de eerste hulp. De krijgsgevangenen werden op het stadhuis of
in de Luthersche kerk opgesloten, in de laatste ongeveer 600
man ; in het stadhuis de stedelijke commandant Le Roque, die
in de Rijnstraat gevangen was genomen. Op de punten, waar
het meest gestreden was, lagen overal lijken, die eerst den volgenden dag verwijderd werden, zooals bij de Rijnpoort en de
1 ) Niet generaal Amey, zooals Konijnenburg (Gedenkboek 421) verkeerdelijk
opgeeft. Zie Recensent 1816, blz. 266, 1818, blz. 343.
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brug, aan de overzijde van den Rijn op den Nijmeegschen dijk
en langs den Utrechtschen weg.
De verliezen, bij de bestorming geleden, waren aan beide
zijden vrij groot geweest, het grootst aan de zijde van de Franschen. Het aantal hunner gesneuvelden kan zonder gevaar voor
overdrijving op 600 gesteld worden, terwijl het aantal gevangenen, van wie velen gewond waren, minstens 600 bedroeg.
Onder dezen telde men de generaals Charpentier en Saint-Marie,
den commandant La Roque benevens een twintigtal officieren.
Generaal Von Billow schatte het geheele verlies der Franschen
op 1500 man 1). Buitgemaakt werden 15 kanonnen en 840 geweren. De Pruisen telden een 700-tal dooden en gewonden, de
4 e brigade, die het meest in het vuur was geweest, alleen reeds
18 officieren, 15 onderofficieren en 222 man.
Den dag na de bestorming kon men de materieele schade overzien, die hier en daar aanzienlijk was. De granaten hadden menig
gebouw gedeeltelijk vernield ; het meest waren de huizen in den
omtrek van de Rijnpoort beschadigd. Het hout bij de houtzaagmolens van de heeren Cremer en De Haas was grootendeels
bedorven. Men heeft dan ook een oogenblik gemeend, dat de
som van f 10.000, die door Z. K. Hoogheid, den Souvereinen Vorst
later is beschikbaar gesteld tot bestrijding der kosten, die tengevolge van den doortocht der vreemde legers gemaakt waren, ook
mocht aangewend worden, om de nadeelen, door het geschutvuur
veroorzaakt, te vergoeden. Een verzoek in dien geest, door den
maire ingediend, werd echter afwijzend beantwoord 2). Het bedrag
van de goederen en levensmiddelen, die aan de troepen, krijgsgevangenen, gewonden, enz., gedurende de volgende maanden
geleverd werden, is ook zeker vrij wat hooger geweest, dan het
op 30 November geleden verlies.
1) Gedenkstukken III, blz. '1989. Dezelfde opgave heeft Stitzinger. Het getal
van '1000 gevangenen bij Crusius (s. 70) is waarschijnlijk te groot. Veel te
hoog komt Konijnenburg (Gedenkboek blz. 421, Bijvoegselen blz. 53), die 2500
man gesneuvelden, gekwetsten en gevangenen bij de Franschen aanneemt,
daarbij steunend op Verhoeff (Van Bronkhorst, Mijne Lotgevallen, blz. '119),
die tot 3000 gaat. lie echter de kritiek in den Recensent ook der Recensenten 1816, blz. 267 en 1818, blz. 346.
2) Archief der gemeente Arnhem.
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Zoo was dan de lang gekoesterde verwachting werkelijkheid
geworden. Arnhem en het geheele departement van den BovenIJssel was van de Fransche overheersching bevrijd. Te Wageningen
had men reeds vier dagen eerder (26 Nov.), op het bericht van de
nadering der Kozakken, de Oranjevlag van den toren uitgestoken
en de proclamatie van het Algemeen Bestuur bekend gemaakt.
Eene afdeeling Pruisische jagers, die denzelfden avond aankwam,
werd als een bevriende macht begroet 1).
Het was thans zaak, den nieuw ingetreden toestand te bevestigen en de mannen aan te wijzen, die voorloopig als leiders
in de bestuurscolleges zouden werkzaam zijn, in afwachting van
de staatsregeling, volgens welke het bevrijde Nederland zou geregeerd worden. Het lag voor de hand, dat de Nederlandsche
ambtenaren voorloopig in hunne functien gehandhaafd bleven.
Den Z en December verkondigde eene proclamatie, dat de commandant van Arnhem, graaf Von Wylich en Lottum uit naam van
generaal Von Biilow had goedgevonden, den gedelegeerden prefect
van het departement van den Boven-IJssel, Van Dedem, en nevens
hem den secretaris-generaal en de raden van prefectuur tot
provisioneele bewindvoerders te benoemen, terwijl alle overige
ambtenaren werden aangezocht, in functie te blijven 2). De heer
J. N. Van Eck bleef burgemeester. Om te bewerken, dat de
rechten van registratie, hypotheken en zegel, alsmede de inkomsten der domeinen, geregeld bleven binnenkomen, wat met het oog
op de uitgaven voor de doortrekkende troepen zeer wenschelijk
was, verkondigde eene proclamatie van den gedelegeerden prefect
van 3 December, dat de ontvangers der genoemde belastingen
hunne tack op de gewone wijze zouden voortzetten. Te Arnhem werd
de heer R. Boonen ontvanger voor alle rechten ; 14 December
werd de heer D. Schoonman voorloopig tot directeur van alle
fiscale rechten voor het geheele departement benoemd 3). Alle akten
zouden in het vervolg in de Hollandsche taal worden opgemaakt.
Toen bekend geworden was, dat op den dag van Arnhem's
bevrijding de prins van Oranje te Scheveningen was geland,
1) De Rott. Courant van 4 Dec. 1813 vermeldt ten onrechte, dat de eerste
Pruisen eerst 29 Nov. te Wageningen kwamen.
2) Zie deze proclamaties in Staatkundig Dagblad van 4 en 9 Dec. 1813.
3) Aid. in het nummer van 21 Dec. 1813.
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besloot de gedelegeerde prefect den Z en December de leden der
provisioneele regeering van het departement J. Van Pallandt
tot Walfort en R. J. Bouricius naar 's-Gravenhage af te
vaardigen, om de uitdrukking van de gevoelens van gehechtheid der bevolking aan den Prins over te brengen. Den 5 en December betuigde ook het provisioneele bestuur der stad Arnhem
in een adres — het zenden van afgevaardigden werd voor het
oogenblik wegens de beslommeringen der inkwartiering en andere
zorgen niet wenschelijk geoordeeld — zijne erkentelijkheid aan
den Prins. De rampen van de overheersching en het bombardement waren na zijne landing op vaderlandschen bodem vergeten, zoo schreef men. De inwoners van Ve1p wilden niet
achterblijven. De heer G. Van Hasselt riep 4 December eene
vergadering bijeen op de heide tusschen Rosendaal en Daalhuizen, waar besloten werd, de heeren Van Spaen van Biljoen,
Van Eck van Ov. erbeek, Wilbrink, Hulstein en Van Burgh naar
den Prins te 's-Gravenhage af te vaardigen en tevens een eenvoudig monument voor prins Willem V op de plek van bijeenkomst op te richten. Van uitvoering van het laatste voornemen
is niets gekomen.
Onder het luiden der klokken werd den 3 en December de
Oranjevlag van het raadhuis te Arnhem uitgestoken 1), terwiejl
op denzelfden dag namens het voorloopig bestuur eene aanschrijving tot de maires van het departement werd gericht, om in de
kerken der verschillende godsdienstige genootschappen een bidstond te doen houden voor het heil van den prins van Oranje
en voor het welslagen der pogingen van de regeering. Op het
initiatief van den Pruisischen commandant van Arnhem werd
tevens overgegaan tot de oproeping van eene landmilitie. Alle
inwoners van het departement, die de wapenen voor de vrijheid
wilden opvatten onder het opperbevel van den prins van Oranje,
werden den 3 e1 December door den gedelegeerden prefect uitgenoodigd, zich te vervoegen bij den oud-commandant der gewapende
burgerwacht te Arnhem, G. Van Hasselt. In geestdriftige bewoordingen wekte deze in eene proclamatie van 6 December de
manlijke ingezetenen van 16 tot 60 jaar tot dienstneming op.
1 ) Stitzinger blz. 23.
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„Te wapen ! afstammelingen der edele Batavieren, hetzij gijlieden onder Europa's dwingeland ter slagtbank gesleept, door
vuige overheersching gedwongen, in weer wil van uzelve het
zwaard hebt moeten omgorden, hetwelk gij thans, van slavernij
verlost, hebt kunnen afwerpen, hetzij minder rampzalig dan deze,
voor dezen verschrikkelijken dwang zijt bewaard gebleven ; Te
wapen ! ! ! Thans geldt het de eer van Nederland en Oranje. Het
oogenblik is daar, waarop voor u lieden de groote taak is weggelegd, den bloeddorstigsten aller dwingelanden, die zijnen ijzeren
schepter over ons weleer zoo bloeiend Vaderland, Nederland ten
hoon en geheel Europa ten afgrijzen, gezwaaid heeft, met zijne
verachtelijke vloekgenoten, van uwen, door onze Bondgenooten
vrij gevochten grond te weren en tot aan geene zij de van den
zetel zijns schrikbewinds te verjagen. Gevoelt met rnij, gij braven !
hoe groot het zij, voor altaren en haardsteden te strijden."
Met eene herinnering aan de moordtooneelen en plundering
van Woerden besluit deze krachtige opwekking ten strijde.
Op denzelfden dag riep de Souvereine Vorst de Nederlanders
te wapen tot verdrijving van den vijand ; de burgemeester van
Arnhem richtte zich op 12 December met eene proclamatie tot
de inwoners van het departement van den Boven-IJssel, om aan
deze roepstem gehoor te geven 1).
Den 20en December verscheen vervolgens het reglement van
algemeene volkswapening, volgens hetwelk een landstorm uit
alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaren zou worden gevormd,
benevens eene landmilitie van 20.000 man.
In het departement van den Boven-IJssel had men deze definitieve regeling echter niet afgewacht. De commandant van
Arnhem, graaf Von Wylich en Lottum bleef op volkswapening
aandringen, en de kolonel S. J. Van Limburg Stirum daartoe
door Zijne Kon. Hoogheid gemachtigd 2), was reeds voor dien tijd
begonnen met de vorming van eene landweer uit de manschappen van 17 tot 60 jaar in de streken tusschen Rijn en Waal en
op de Veluwe. Den 17en December bericht hij aan den commis1) Staatk. Dagblad van '14 Dec. 4813.
2) Ald. 16 Dec. De heer Van Hasselt heeft blijkbaar plaats gemaakt voor
den kolonel Van Limburg Stirum.
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saris-generaal van oorlog, dat 6 bataljons zouden geformeerd worden, elk uit 4 compagnieen van 150 man bestaande en gewapend
met geweren, pieken of andere wapens, die men voorhanden had.
Het is echter zeer moeilijk officieren te vinden en geld is niet
beschikbaar, zoodat Van Limburg Stirum alle uitgaven uit eigen
zak moet betalen.
Ter vervanging van de opgeheven nationale garde had ook
de vorming van eene schutterij te Arnhem plaats, waartoe de
inschrijving van de mannelijke ingezetenen op 18 en 20 December werd opengesteld 1).
Ook het aanwerven van vrijwilligers voor een staand leger
was aan Van Stirum opgedragen. Den 22 en December kon hij
mededeelen, 170 man aangeworven te hebben, en den 26 en d.a.v.
kon hij twee compagnieen van 100 man vormen. Tot bestrijding
der gemaakte onkosten wordt hem op 31 December f 3000 door
de regeering toegezegd.
Het aantal manschappen, dat het departement van den BovenIJssel volgens het reglement van algemeene volkswapening voor
de landmilitie moest leveren bedroeg 1950 man. De loting daarvoor had in de verschillende gemeenten op 10 en 11 Januari
1814 plaats.
Het 5 e bataljon der landmilitie, uit het departement van den
Boven-IJssel gerecruteerd, vertrok op 12 April 1814 naar NoordBrabant, het 4 e spoedig daarna. Op het eind van Januari waren
60 man van den Arnhemschen landstorm naar het belegerde
Deventer vertrokken onder kapitein G. Van Eck.
In het opbrengen van vrijwillige bijdragen, om de buitengewone wapening mogelijk te maken, heeft Arnhem zich voortreffelijk gehouden. Eene som van f 17920 was reeds 22 December
bijeengebracht, zoodat de commissaris-generaal Van Heeckeren tot
Kell kon getuigen, dat Arnhem hierin de hoofdsteden der andere
departementen „met een loflijk voorbeeld" was voorgegaan 2).
Niettemin bleef ook nog later de inschrijving geopend. Des Maandags, Woensdags en Vrijdags bestond tusschen 11 en 1 uur gelegenheid, de giften in eene besloten kist op het raadhuis te deponeeren.
1) Aid. 18 Dec. 1813.
2) Aid. 30 Dec. 1813.

ARNHEM IN

1813/14.

139

Het aanvankelijk gehandhaafd bestuur van den gedelegeerden
prefect was inmiddels, niet zonder eenige moeilijkheden, door
een meer definitief bewind, aangesteld door het nieuwe centraal
gezag, vervangen.
Volgens besluit van het Algemeen Bestuur van 4 December
1813 waren tot commissarissen-generaal in het departement van
den Boven-Ussel benoemd de heeren W. A. Schimmelpenninck
Van der Oye en C. Van Lijnden van Hoeflaken. Den 12 en December deelde de gedelegeerde prefect Van Dedem aan den commissaris-generaal voor de binnenlandsche zaken te 's-Gravenhage
mede, dat wegens ongesteldheid geen der beide nieuw-benoemden
tot dien tijd in staat was geweest om zijne tack te aanvaarden.
Dienvolgens werd den 15 en December in de plaats van den heer
Van Lijnden de heer W. H. A. C. Van Heeckeren tot Kell benoemd.
Blijkbaar verwachtte men, dat de heer Schimmelpenninck wel in
staat zou zijn, om zijne functie waar te nemen. Den I 8 en December schrijft de heer Van Heeckeren echter, dat hij zich naar het
landgoed „de Pol" heeft begeven, maar dat de heer Schimmelpenninck te ernstig ziek is, om werkzaam te kunnen zijn. Hij
zelf is in functie getreden en heeft den secretaris-generaal alsmede
de raden van prefectuur voorloopig in hun ambt gehandhaafd.
Hij verzoekt evenwel, een tweeden commissaris-generaal aan
te wijzen. Hierin werd den 25 en December voorzien door de
benoeming van den heer F. G Van Lijnden van Hemmen. Bij
besluit van den Souvereinen Vorst van 4 Januari 1814 werd
verder tot commissaris van het arrondissement Arnhem verheven de heer J. Van Pallandt tot Walfort 19 Januari volgde de
aanstelling tot raden bij het generaal-commissariaat G. T. Van
Hugenpoth tot Aerdt, J. A. G. Van Dedem, R. J. Bouricius en
I. A. C. Van Nagell.
Reeds vOOrdat het nieuwe bestuur was opgetreden, had men
de vrijwording en de verandering van den regeeringsvorm in
Arnhem feestelijk en plechtig gevierd 1). Den 9 en December
hadden de notabelen der stad de officieren van het garnizoen
tot een diner uitgenoodigd in de concertzaal van den schouwburg,
die met krijgstrofeeen, oranje- en laurierboomen versierd was.
1)

Staatkundig Dagblad van 11 en 14 Dec '18'13. Stitzinger blz. 24.
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De Pruisische officieren werden verwelkomd door het opschrift,
onder het wapen van den Souvereinen Vorst aangebracht :
„Arnhems Biirgerschaft An der Alliirten Tapferkeit".
Na afloop vergezelde het provisioneel bestuur den commandant
graaf Von Wylich en Lottum naar zijne woning.
Den li en December werd de afkondiging van de aanvaarding
der Souvereiniteit door den prins van Oranje, bij monde van
den gedelegeerden prefect, met klokgelui en muziek der gewezen
nationale garde opgeluisterd, en door de verzamelde menigte met
geestdriftig geroep van „Oranje boven !" beantwoord.
Den volgenden dag liet de commandant van Arnhem het garnizoen te 9 uur op de markt aantreden, en hield hij na een kort
woord van den Pruisischen veldprediker Dr. Friedrich Mann en
na het zingen van het „Siegsgesang nach der Schlacht bei
Leipzig", eene toespraak tot de troepen, waarbij hij hun hulde
bracht voor wat zij hadden verricht en hen wees op de taak,
die hun nog wachtte.
Vervolgens begaven alien zich naar de Groote kerk, waar de
predikant H. H. Donker Curtius eene boeiende rede hield over
„Hollands knechtschap en bevrijding" naar aanleiding van
Jesaja 54, vers 6 en 7.
De tijd voor rustig genieten van de verkregen voorrechten
was echter nog niet aangebroken de bevrij ding bracht ook
hare lasten mede. Eenmaal werd de burgerij zelfs nog opgeschrikt door het gerucht, dat eene sterke afdeeling Fransche
troepen op weg was naar Arnhem 1). Een renbode uit Elten
kwam den scads-commandant te 3 uur in den morgen van 15
December verwittigen, dat zich in genoemde plaats een 6000
man Franschen vertoond hadden, en dat men om versterking
vroeg. Vluchtelingen van Zevenaar en Doesburg, die te voet en
per rijtuig kwamen, bevestigden het bericht. De commandant
liet alarm blazen, zond een detachement naar Doesburg, dat
zwak bezet was en een renbode naar Wageningen, om het bataljon
infanterie, dat daar lag, te ontbieden. Sommige inwoners maakten
zich gereed, om met pak en zak te vertrekken, maar omstreeks
negen uur kwam de tijding, dat er geen gevaar bestond. Het korps,
1)

Staatkundig Dagblad 16 Dec. 1813, Stitzinger blz. 29.
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dat in aantocht was, bleek te bestaan uit een 400-tal Duitsche
deserteurs, die in den nacht van 13 op 14 December uit Wesel,
dat geblokkeerd werd, hadden weten te ontsnappen. Te Elten
hadden zij zich willen overgeven, maar de wacht had hen voor
vijanden aangezien en, gesteund door toesnellende manschappen,
op hen gevuurd, zoodat verscheidene gedood of gewond waren.
Te Arnhem dienden zij hierover hun beklag in. Om 10 uur
kwam uit Wageningen het ontboden detachement tot versterking
opdagen ; het werd voor dien nacht ingekwartierd. Inmiddels
keerde de rust bij de burgerij terug.
Voortdurende zorg en veel uitgaven bracht de doormarsch en
inkwartiering van troepen in December 1813 en in het begin
van 1814 met zich.
Op den dag der inneming bedroeg het aantal ingekwartierde
soldaten ongeveer 12000. Deze vertrokken reeds den volgenden
dag in de richting van Wijk bij Duurstede en Kuilenburg
naar Utrecht. Te Arnhem bleven 2 bataljons en 4 eskadrons
als bezetting over. Maar dagelijks passeerden nieuwe afdeelingen
Pruisen, vooreerst de brigade van den prins van Hessen-Homburg
in de eerste dagen van December, in het laatst dezer maand en
in het begin van 1814 de brigade van luitenant-generaal Von
Borstell, die Wesel geblokkeerd had. Deze generaal kwam
den 29e11 December aan met ruim 3000 man. Ook Kozakkeneskadrons deden Arnhem aan. Verder trokken verschillende
afdeelingen krijgsgevangenen door de stad, die door de burgers om
beurten van mondkost moesten worden voorzien. Deze werden
meestal over Doesburg naar Duitschland vervoerd. Wanneer de
doormarcheerende troepen te Arnhem evenzoo gehandeld hebben
als in de kleinere plaatsen van het departement, dan hebben de
inwoners menig stuk huisraad of kleedingstuk moeten missen.
Volgens ingeleverde rekeningen hadden zeer vele inwoners van
de gemeenten Angerlo, Didam, Dinxperlo, Hummelo, Keppel,
Doesburg en Vorden, de plaatsen waar de meeste troepen gepasseerd zijn, voor honderden guldens schade gehad. Te Hummelo was het gezamenlijke bedrag der ingediende rekeningen
f 3000, te Keppel f 3100. Onder de geroofde, of zooals het eigenlijk heette, onbetaalde voorwerpen behoorden huisraad, zilver,
beddegoed, kleeren, schoenen, horloges, geld, hoenders, paarden,
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honing, tabak. Het leeuwenaandeel bij deze ontvreemdingen hadden
de Kozakken, maar ook de Pruisen onthielden er zich niet van.
De doormarsch der troepen maakte velerlei rnaatregelen noodig.
Soms verlangden zij binnen den kortst mogelijken tijd eene
groote hoeveelheid kleeren, zoodat vele handen tegelijk aan het
werk moesten worden gezet. Voor het vervoer der bagage werd
een afzonderlijk wagenpark ingericht onder bestuur van de heeren
L. Van Tol en H. Goedhart, dat het geheele jaar 1814 door in
functie bleef. Volgens besluit van de cornmissarissen-generaal
van 22 Januari moesten dergelijke parken ook te Wageningen,
Apeldoorn, Zutphen, Doesburg, Gendringen, Aalten en Tiel
worden opgericht. In het Arnhemsche park moesten 50 wagens
en 26 paarden aanwezig zijn 1). Een magazijn voor de fourageering kon nog minder gemist worden. Mede op aandrang van den
Pruisischen krijgscommissaris der 4 e brigade van het derde legerkorps Holderegger, die sedert de komst der Pruisen te Arnhem
gevestigd was, werd eene geregelde wijze van fourageering ingevoerd. De korenkooper J. C. Cremer werd hiertoe tot commissaris
van den Boven-IJssel aangesteld, en 4 December werd aan alle
bewoners van het departement gelast, de noodige leverantien
tegen een vast tarief aan dien commissaris te doen toekomen
(dergelijke magazijnen werden ook te Zutphen en Doesburg opgericht). Ook werd er een magazijn van allerhande fournitures voor
uitrusting van manschappen en paarden, bedden, enz. in gereedheid gebracht. De voorraad uniformen en verdere uitrusting van
de nationale garde en van de garde van den prefect was terstond
door den Pruisischen commandant in beslag genomen. Het departement van oorlog verlangde echter teruggave dezer goederen, als
van Hollandschen oorsprong. Op het eind van 1813 werd nog
eene veldbakkerij opgericht, onder beheer van den commissaris bij
de Russische en Pruisische legers L. De Casembroot, waaruit ook
aan de troepen, die voor Gorinchem lagen, moest geleverd worden.
Als een van de voornaamste plaatsen op den doortocht naar
Duitschland, had Arnhem ook een militair ziekenhuis noodig.
Den Z en December 1813 reeds was dokter Otto De Ruuk tot
1 ) Arnhemsche Courant van 22 Jan. 1814. In het Staatk. Dagbl. van 7 Dec.
1813 wordt nog van een Russisch artilleriepark gesproken.
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directeur daarvan aangewezen. Naast het Sint-Catharina-gasthuis
werden particuliere huizen, zooals dat van den beer Schimmelpenninck, hiervoor ingericht. De directeur klaagde echter over
het ontbreken van allerlei benoodigdheden. De kosten waren
dan ook hoog ; zij werden berekend op meer dan f 1000 per week.
Dikwijls moest een grout aantal uit 's-Hertogenbosch, Gorinchem, Breda aangevoerde gewonden te Arnhem 66n of meer
dagen opgenomen worden. Alleen op deze wijze kan verklaard
worden, dat zich den 17en December een 4000 zieken te Arnhem
bevonden. Den 10 en Maart werden 900 gewonde krijgsgevangenen
met 50 karren naar Doesburg vervoerd. Den 30e1 Maart kwamen
1000 gewonden, op weg van Den Bosch naar Munster, aan. De
omliggende ge'meenten werden aangezocht, linnen voor pluksel
te zenden. De luitenant-admiraal J. H. Van Kinsbergen te
Apeldoorn gaf het voorbeeld aan de particulieren, door eene som
gelds voor het hospitaal beschikbaar te stellen.
Alle genoemde inrichtingen eischten heel wat geldelijke opofferingen, zoowel uit de openbare als uit particuliere middelen. Aan
uitstel kon in den regel niet gedacht worden. Vier dagen na de bestorming begon men ook reeds aan de vestingwerken te arbeiden ;
de stad moest voor werklieden zorgen en het geld moest er wezen.
Om de nadeelen, die zoowel ingezetenen van het departement
als de algemeene kas door de voortdurende inkwartiering te
lijden hadden, eenigszins te vergoeden, werd bij besluit van den
Souvereinen Vorst van 15 December 1813 eene som van f 10.000
aan den gedelegeerden prefect ter beschikking gesteld, ten einde
daaruit „in de meest pressante gevallen en op eene prudence en
meest omsigtige wijze" te voorzien in de onkosten, die ten bate
der Geallieerden moesten gemaakt worden.
Op het te kunnen gegeven verlangen, dat uitbetalingen uit dit
fonds alleen zouden geschieden, na goedkeuring van ingediende
rekeningen door den commissaris-generaal van binnenlandsche
zaken en de rekenkamer, antwoordde Van Heeckeren, dat de
uitkeeringen vooreerst te urgent waren, om deze formaliteiten te
vervullen. Verder berichtte hij, dat het departement over meer
hulpmiddelen tot voldoening van de behoeften der legers moest
kunnen beschikken, omdat het anders gerulneerd werd. Ook werd
de afgetreden gedelegeerde prefect Van Dedem den 18 en De-
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cember naar 's-Gravenhage afgevaardigd, ten einde ondersteuning
van het departement bij de levering der requisition te verzoeken.
Den 26e11 December werd medegedeeld, dat de f 10.000 waren
uitgegeven, waarbij eene nieuwe aanvrage van f 25.000 tot „Binnenlandsche Zaken" werd gericht, welke tengevolge had, dat in
het begin van 1814 nogmaals f 10.000 ter beschikking van het
departementaal bestuur werd gesteld.
De Souvereine Vorst toonde een juist begrip van de nooden
zijner onderdanen te bezitten, door bij bet aangekondigd bezoek
der vorstelijke familie te Arnhem, in Augustus 1814, den wensch
uit te drukken, dat geen illuminatie, noch aan de particuliere
woningen, noch aan de openbare gebouwen zou worden aangebracht. Men stelde dit bezoek echter te zeer op prijs, om deze
feestelijke opluistering daarbij te doen ontbreken ; de gemeenteraad stelde er eene som van f 1000 voor beschikbaar 1). Dit bezoek had eerst den G en October plaats. De Souvereine Vorst kwam
uit 's-Hertogenbosch over Grave (waar hij aan de overzijde van
de Maas verwelkomd werd door den commandant van den landstorm Van Limburg Stirum, door den commissaris van het
kwartier van Nijmegen Van den Steen en door eene eerewacht
der provincie), en Nijmegen tegen 8 uur 's avonds te Arnhem aan.
De koets, waarin Z.K. Hoogheid met den opperstalmeester baron
Van Heerdt gezeten was, werd door de burgers door de stad getrokken. Nadat de burgemeester hem ten overstaan van eene afdeeling
der eerewacht, het garnizoen, de schutterij en een detachernent piekeniers, de sleutels der stad op een kussen had aangeboden, zooals
dit ook te Nijmegen geschied was, verleende Z. K. Hoogheid
audientie, terwiji de feestelijkheid met een bal werd beeindigd.
Den 26 e11 Februari was Arnhem reeds door een bezoek van den
erfprins van Oranje vereerd.
Het felt der bevrijding verdiende wel plechtig en feestelijk
herdacht te worden. Den 13 en Januari en den 20 en Juli 1814 werd
een algemeene dank- en bededag gehouden, terwijl te beginnen
met 5 Januari tot in Mei op iederen eersten Woensdag der maand,
volgens besluit van den Souvereinen Vorst, eene godsdienstoefe1 ) Gerneente-archief. Arnhemsche Courant van 4 Jan., 26 Febr., '16 Juni,
23 Juli, '16 Oct. en 3 Dec. '1814.
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ring tot viering der onafhankelijkheid zou worden gehouden.
Het gunstig einde van den oorlog, verkregen bij den vrede
van Parijs van 30 Mei, werd den 14en Juni met het uitsteken
der vlaggen en het uitvoeren van manoeuvres door de militairen
gevierd. Den l en December herdacht men tegelijkertijd de landing van koning Willem I en de bestorming en bevrijding van
Arnhem op 30 November 1813.
Inmiddels hadden de voorloopige toestanden, die in de eerste
maanden na de omwenteling nog hadden voortgeduurd, een
einde genomen na de afkondiging der eerste grondwet van bet
koninkrijk der Nederlanden. Het departement van den BovenIJssel werd weder als vanouds de provincie Gelderland. De cornmissarissen-generaal werden tot andere betrekkingen geroepen
en vervangen door den commissaris van het arrondissement Nijmegen Jan Carel Elias Van Lijnden, die bij besluit van 6 April
1814 tot gouverneur was benoemd en zich in het begin van
Mei to Arnhem vestigde.
Ook de grenzen der provincie werden opnieuw geregeld. Reeds
waren bij besluit van den 26en Februari 1 ) het arrondissement
Nijmegen en het kanton Zalt-bommel met het departement van
den Boven-IJssel vereenigd ; in de grondwet werd nog bepaald,
dat Kuilenburg en Buren tot Gelderland zouden behooren. Voorloopig werd de oude Pruisische enclave in de Lijmers met de
plaatsen Zevenaar, Huissen en Malburg niet bij Gelderland gevoegd, hoewel de koning van Pruisen dit gebied bij overeenkomst van 14 Nov. 1802 aan de Bataafsche Republiek had afgestaan en de inbezitneming den 21' April 1808 was gevolgd.
Men beschouwde dit vooreerst als niet geschied. De enclave is
echter niet weder Pruisisch grondgebied geworden.
Het besluit van den Souvereinen Vorst van 20 Juli 1814,
waarbij de grens tusschen Brabant en Holland geregeld werd,
voegde ook nog Loevestein als afsluiting van de Bommelerwaard
bij de provincie. Toen had Gelderland zijn tegenwoordigen vorm
en omvang verkregen.
1 ) Staatsblad, N°. 51. Zie ook den historischen atlas van Mees, beschrijving bij de 10 e kaart.

Gedenkboek IV.

10

De doormarsch der Russische en Pruisische troepen door
Doetinchem en de verovering van Doesburg
DOOR
DR.

S. P. HAAK.

Het grootste gedeelte van de troepen, die in 1813 en '14 ons
land binnenrukten, zijn door Doetinchem en Doesburg getrokken.
Doetinchem was het voornaamste rustpunt in de Graafschap
Zutphen. Verschillende Kozakken-afdeelingen, die deze streek
doorkruisten, hielden er 66n of meer dagen verblijf. Het korps
van den Pruisischen generaal Von Bil low verliet in de tweede
helft van November bij gedeelten het hoofdkwartier te Munster,
bereikte over Borkum en Bocholt de Nederlandsche grens en
hield nachtkwartier te Doetinchem, om daarna zijn weg over
Doesburg naar Arnhem en naar de vestingen van Waal en Maas
te vervolgen. Zoolang de doormarsch der legers duurde, waren
de twee stadjes vol ingekwartierde soldaten ; voor de fourageering en verpleging moest al het mogelijke gedaan worden ; paarden
en wagens moesten voor het vervoeren van ammunitie en geschut worden gereed gehouden. Door het voorzien in al deze
behoeften hebben de inwoners geen gering aandeel gehad in de
lasten van den bevrijdingsoorlog.
Doetinchem, dat ons het eerst zal bezig houden, had in 1813
eene bevolking van 1845 zielen. Het behoorde tot het arrondissement Zutphen, dat weer deel uitmaakte van het departement
van den Boven-IJssel. Het bestuur berustte bij den Zaire E. J.
Planten, den adjunct-maire W. B. Lambrechts en de municipaliteits-leden L. Verhey, C. van der Horst, G. ter Maat, W. J.
de Rechteren van Hemert, Mr. Coops D.Jz., J. Menie, R. Sachtleven, H. W. Ketjen en B. Colenbrander.
Als gewapende macht bezat het eene afdeeling nationale garde en
eene brigade bereden gendarmerie, bestaande uit vijf gendarmes en
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een brigadier, waarvoor de gemeente in 1811 een nieuw gebouw
had ingericht. De kosten voor aankoop en onderhoud hiervan,
voor logies en kost der gendarmes en voor vervoer en onderhoud
der gevangenen werden in 1815, toen bij besluit van den
Souvereinen Vorst van 13 Januari gelast was, alle onkosten van
zuiver militairen aard, in den Franschen tijd gemaakt, bij de
gouverneurs der provincien in te dienen, berekend op ruim
8500 francs, gedurende den tijd van 5 April 1811 tot 5 October
1812. De gendarmes waren Franschen blijkens hunne namen,
zooals Ab6e, Ransonnet, La Couronne, Isselbecker 1). De eerste
vreemde soldaten, die zich te Doetinchem vertoonden, waren
eenige Kozakken, die tegen den avond van 19 November uit
Lichtenvoorde kwamen rijden, ingekwartierd werden en den volgenden dag weer naar Lichtenvoorde terugkeerden, zonder
betaald te hebben, wat zij gebruikt hadden. Zij waren waarschijnlijk op verkenning vooruitgezonden als voorboden van twee
eskadrons Kozakken van de divisie van Czernitscheff, te zamen
340 man sterk onder vier officieren, die op 22 November binnenreden en zich eenige dagen te Doetinchem ophielden.
Op 27 November kwamen weer twee regimenten Kozakken
aan, 500 in aantal, die den volgenden dag in de richting van
Arnhem doortrokken. Dat zij werkelijk tot deze stad gegaan zijn,
is niet waarschijnlijk, aangezien de troepen van Czernitscheff
Been aandeel hebben gehad aan de verovering van Arnhem.
Tot de krijgsondernemingen hier te lande hebben de Kozakken
van Czernitscheff zoo goed als . niet medegewerkt, zooals reeds
vroeger in dit werk is medegedeeld 2). Wel treffen wij ze hier nog
een tijd lang aan, maar op het eind van December schijnen zij zich
terug te trekken. Op den 20en van deze maand kwamen 500 man
van het genoemde korps uit het kamp te Bathmen bij Deventer
en bleven een nacht te Doetinchem. Op 2 en 3 Januari passeeren
weer -een 500 man in de richting van Emmerik, die dus op den
terugtocht naar Duitschland waren. Op 6 Januari wordt wederom
eene afdeeling Kozakken van 400 man gemeld, die ditmaal van
Bocholt het land binnenrukten, te Doetinchem overnachtten en
1) Deze en volgende bijzonderheden zijn ontleend aan het oud-archief van
Doetinchem op het rijksarchief te Arnhem.
2) Zie hierover deel I, biz. 130.
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naar Zutphen doorreden. Waarschijnlijk behoorden deze tot het
korps van 'Benckendorff, waarvan ook eene afdeeling van ongeveer
dezelfde sterkte gedurende de dagen van 10 tot 17 Januari 1814
te Doetinchem verblijf hield. In dezen tijd waren ook in den
omtrek overal Kozakken ingekwartierd, te Netterden 600 man
en 700 paarden.
Van overlast, aan de bevolking aangedaan, wordt nergens
melding gemaakt, zoodat de slechte naam, dien de Russische
bevrijders gekregen hebben, allicht wel wat overdreven is.
Inmiddels waren de Pruisen in niet geringer aantal dan de
Kozakken komen aanrukken. Von Billow had zijne voorhoede
onder luitenant-generaal Von Oppen uit Munster vooruitgezonden ;
over Bocholt bereikte zij de Nederlandsche grens en op den
avond van den 22 en November werd reeds het dorp Dinxperlo
bezet. Op 23 en 24 November passeerde het korps Doetinchem.
Von Oppen verzocht den burgemeester de proclamatie, die Von
Billow nit Munster tot de Nederlanders gericht had, of te kondigen ; de voorlezing hiervan had in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten en van een deel der burgerij plaats. Von
Oppen vervolgde daarna zijn weg en veroverde den 23en November
Doesburg.
De voorhoede werd gevolgd door de brigades der generaalmajoors Von Krafft en Von Thiimen, die ieder gedurende eene
nacht te Doetinchem werden ingekwartierd. Te zamen waren
dit 4850 man. Den 28 en en 29 en November trok een deel van de
brigade van den prins van Hessen-Homburg, die wegens ziekte
te Leipzig was achtergebleven, er door, onder bevel van majoor
Von SiOholm. Onmiddellijk daarop volgde een gedeelte van den
staf van den opperbevelhebber Von Biilow, die zich 29 November zeer kort te Doetinchem ophield en vervolgens doorreisde
naar Doesburg. Zijn gevolg overnachtte te Doetinchem onder
bevel van den prins van Hohenzollern, die zijn intrek nam bij
den ontvanger H. W. Ketjen. In December 1) kwamen weer
1 ) Den ben December reed prins Frederik, de 2 e zoon van den Souvereinen
Vorst door Aalten, waar hij door de bewoners feestelijk werd begroet. Zij
trokken zijn wagen tot buiten de plaats (De Bas, Prins Frederik III, 206).
De Prins is zeker niet door Doetinchem gekomen bij de voortzetting van zijne
reis naar Utrecht, want er wordt nergens melding van zijn doortocht gemaakt.
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nieuwe duizenden, 4200 man van de achterhoede van Von Billow
en tenslotte de brigade van Von Borstell, die tot den 26 en voor
Wezel had gelegen en zich nu met de hoofdmacht der Pruisen
ging vereenigen, nogmaals 3000 man. Er blijkt dus, dat nagenoeg
het geheele korps van Von Billow door Doetinchem is gegaan.
Langer dan eene nacht heeft het verblijf der verschillende afdeelingen gewoonlijk niet geduurd, maar fourageering had geregeld
plaats, zoodat op het eind van 1813 de voorraden te Doetinchem
en omgeving geheel waren uitgeput.
Een overzicht van de troepen, die Doetinchem passeerden,
wordt gegeven in een staat door den burgemeester (zie pag. 5)
opgemaakt op 14 September 1814, ingevolge eene aanschrijving
van den commissaris van het kwartier Zutphen, blijkbaar met
het oog op de afrekening met de mogendheden.
Bij deze opgave is geen rekening gehouden met de troepen
van den hertog van Saksen-Weimar, wier komst tegen 25 en
26 Januari 1814 was aangekondigd door den fungeerenden commissaris van het arrondissement Zutphen J. W. van der Dussen.
Het bericht hield in, dat 10.000 man Saksische troepen en 3000
ruiters, alien of voor een deel in Doetinchem zouden overnachten.
De sneeuw moest op de wegen worden opgeruimd en groote
kachels in de kerk geplaatst, voor het geval er geen voldoende
plaats in de huizen was voor nachtkwartier. De kosten, die gemaakt werden, zouden op het budget der algemeene uitgaven
voor inkwartiering geplaatst worden. Het korps is echter niet
te Doetinchem gekomen. De dijkbreuken boven Wezel en Emmerik, die kort te voren hadden plaats gehad, maakten den overgang
over den Rijn onmogelijk, zoodat alleen de officieren, die vooruit
gegaan waren, bij Zutphen konden oversteken ; de hoofdmacht
was gedwongen, den langen omweg over Zwolle en Kampen te
mak en.
De fourageering voor de ruim 17000 man, die met korte
tusschenpoozen en meestal onverwachts het kleine stadje aandeden,
om er nachtkwartier te zoeken, bracht begrijpelijkerwijze heel
wat moeite mede. Alle beschikbare hoeveelheden koren, hooi en
stroo moesten worden bijeengebracht, om manschappen en paarden te voorzien. Aanvragen van elders, om leverantien te zenden
moesten dan ook van de hand worden gewezen. Te Doesburg
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STAAT der Geallieerde Troupes, welke zich in den laatsten
veldtogt in de gemeente van Doetinchem hebben opgehouden :
Datum
van
inkwartiering.
1813
Nov. 19

Sterkte.
Landsaard.

Russen

22-29
23
24
25
26
27

Pruisen

28, 29

Pruisen

17

Russen

29

77

Dec. 4

1,

1, 2
3, 4
14
16, 47

20

77

Russen
Pruisen

22
25, 26
27, 28
29, 30
1814
Jan. '1
2, 3
6
10
11
15

,,
,,

Russen
71
.,

Pruisen
I,

Benaming der afdeelingen.

Kozakken der divisie van
Czernitscheff.
2 compagnieèn idem.
van de Colbergsche regimenten en
zwarte huzaren.
van de Pommersche regimenten en
een Oost-Pruisisch jager-bataljon.
artillerie.
generale staf en een bataljon infant.
van den prins van Hessen-Homburg.
een deel van den staf van generaal
Von Biilow.
een korps zwarte huzaren en eene
compagnie van het Pruisische fusilierbataljon, behoorende tot de brigade
van Von Hessen-Homburg.
reconvalescenten.
Oost-Pruisisch grenadier-bataljon
van de brigade van Von Krafft.
derde Neumarksche landweer-bataljon.
detachementen behoorende tot het
Colbergsche en Pommersche regiment,
fusilier-bataljon en landweer.
Kozakken van de divisie van
Czernitscheff.
Koningsberger landweer-bataljon.
Jager-bataljon.
een bataljon infanterie der brigade
van generaal Von Borstell.
idem.
een bataljon infanterie van de
Pommersche landweer.
reconvalescenten.
Kozakken der divisie van Czernitscheff.
2 eskadrons Russische huzaren.
idem van het korps van Benckendorff.
een batalj on Oost-Pruisische landweer.
een ged. van een bataljon landweer.

Namen der
1
c.= CD

I
r....
1 n,
0 ..Z.5

0 cu
'8

W

commandanten.

Ct
"CI

4

15

4

340

4 190
10 243
82 2037
68 2675
19 488
50

960

14

230

9

116

15
26

240
864

30
25

945
515

29

394

I
35
36

65
954
9801

40 1030
44 10001
1
19 210
29 460
16 400
439
23 825
11
200

Alexander
Zinchemkow.
Philips v. Achapow en Tichem.
Generaal
Von Oppen.
Gen. Von Krafft
en Von Thiimen.
Diederichs en
Ebreskoff.
Majoor SiOholm.
De prins van
Hohenzollern.

Majoor Von
Benckendorff.

Majoor Von
Reitzenstein.
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verlangde men op 24 November uit Doetinchem te ontvangen
50 malder haver, 10.000 pond hooi en 10.000 pond stroo, benevens 50 paarden met een aantal wagens en eenige gidsen. Het
antwoord luidde echter, dat de Kozakken te Doetinchem zelf
alles in beslag namen, zoodat men de gemeenten in den omtrek
om leverantien moest lastig vallen. 's-Heerenberg leverde in vier
dagen tijds 80 mud haver, 10.000 pond hooi en 10.000 pond
stroo. Ook uit Didam, Zeddam, Netterden, Hengelo, Zevenaar
en Dichteren kwamen belangrijke hoeveelheden gedurende de
dagen 22 tot 29 November, toen meer dan 7000 Pruisen en een
duizendtal Kozakken door Doetinchem trokken. In December
en Januari 1814, toen de divisie van Von Borstell en verschillende Kozakken-afdeelingen doormarcheerden, werd opnieuw
al het mogelijke van Doetinchem en de omliggende plaatsen
gevergd. De stad zelf had in het begin van Januari in het geheel reeds 28 last en 300 schepel haver, 22000 pond hooi, 9800
pond stroo en 1000 pond brood opgebracht. Geen wonder, dat het
magazijn, dat te Doetinchem was opgericht onder den commissaris van fourageering Herman Coops, was uitgeput en dat men
zijn toevlucht moest nemen tot de grootere magazijnen van
Arnhem en Doesburg, waaruit vooral in de dagen van 10 tot
20 Januari aanhoudend wagenvrachten van levensmiddelen werden gehaald. Uit Arnhem kwamen toen ongeveer 340 mud haver en
12000 pond hooi, uit Doesburg 650 mud haver en 30.000 pond hooi.
De behoefte aan goed voorziene magazijnen was bij het begin van
den intocht der vreemde troepen in Nederland aanstonds gevoeld ,
door de Pruisische leger-autoriteiten, met name door Holderegger, commissaris van oorlog bij het korps van Von Biilow,
werd krachtig op de oprichting ervan aangedrongen. Zoo was op
3 December besloten een magazijn voor het departement van den
Boven-IJssel te Arnhem te vestigen. Jan Constanz Cremer, koopman aldaar, werd benoemd tot commissaris, om den aankoop en
de verdeeling der levensmiddelen te regelen en vertrouwde personen daartoe in dienst te nemen. De commissaris Weerts werd
hem terzijde gesteld. Betaling zou geschieden volgens een vast
tarief 1). In plaats van betaling konden ook bons gegeven
') Tarwe per 400 pond f 8, rogge en haver f 6, hooi en stroo per '1000 pond
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worden op naam van de verbonden mogendheden, die door de
officieren der troepen moesten geteekend worden, of voor het
geval men slechts met enkele doortrekkende manschappen
te doen had, door den plaatselijken commandant of door eene
burgerlijke autoriteit. Voor het departement van den Boven-IJssel
moesten alle bons over leverantien aan de Pruisische, Saksische
en Russische troepen worden opgezonden aan den commissaris
Cremer te Arnhem, door wiens bemiddeling de afrekening kon
plaats hebben. Voor leveringen aan de Hollandsche troepen moest
men zich vervoegen bij den algemeenen aannemer J. A. Claassen. De bons, door de Russische officieren geteekend, werden in
Mei 1814 naar Amsterdam opgezonden, om ze in het Nederlandsch
te doen vertalen. Het lastigste was, dat de Kozakken-officieren
dikwijls geen bons wilden afgeven, terwijl men hunne namen
ook niet kon te weten komen. Dan moesten de opgaven der
burgemeesters als bewijs dienen.
In denzelfden tijd, waarin het magazijn te Arnhem voor het
departement van den Boven-IJssel tot stand kwam werd ook eene
afzonderlijke regeling getroffen voor het arrondissement Zutphen,
aan het hoofd waarvan gesteld werd de directeur der requisition
en leverantien Hendrik Budde te Zutphen.
De verplichting om aan het Arnhemsche magazijn te leveren,
die aan alle plaatsen van het departement was opgelegd, werd
voor de gemeenten van het arrondissement Zutphen opgeheven;
zij moesten de beschikbare voorraden naar de magazijnen van
Doetinchem en Doesburg opzenden, waar men in December 1813
en in de eerste maanden van 1814 eer tekort had, dan te veel.
Want nadat de geregelde troepen waren doorgemarcheerd, kwamen nog telkens grootere en kleinere escortes van krijgsgevangenen en deserteurs en afdeelingen reconvalescenten, die ook uit
de magazijnen moesten onderhouden worden.
Ten slotte maakten overstroomingen in het begin van 1814
het noodzakelijk, ook de bewoners van de streek van levensmiddelen te voorzien. De buitengewoon hooge waterstand en de
zware ijsmassa's, die de rivieren meevoerden, veroorzaakten op
14 en f 9, vleesch per pond 3 1 / k stuiver, gran-we en groene erwten per mud
17, witte erwten f14, aardappelen per zak f 2. Zie Staatkundig dagblad
van het departem van den Boven-Ussel van 5 Dec. 4813.
f

f
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verschillende plaatsen dijkbreuk. Den 12 en Februari brak de Rijndijk bij Bislich tegenover Xanten door, terwijl ook de Reckenfelder dijk en die bij Liittingen bezweken, zoodat het geheele
Rijndal overstroomde en bij Bislich, Mehr, Millingen, Haldern,
Haffen, Rees en Netterden vele ongelukken plaats vonden. Ook
de Brummensche dijk brak door, waardoor Brummen, Halle en
Eerbeek bedreigd werden 1). Te Doesburg werden den 15 en Februari
drie huizen door eene groote ijsschol omgeworpen. In de nabijheid
van Doetinchem, waar 24 Januari ook reeds eene overstrooming van den Ouden IJssel had plaats gehad, waren vooral
Hummelo, Zeddam, Dichteren en Wijnbergen getroffen. Den 12en
en 13 en Februari was het water een voet hooger gerezen dan bij
de laatste groote overstrooming in 1784 en Doetinchem had
half onder water gestaan. De burgemeester had in den eersten
nood de door het water uit hunne huizen verdreven inwoners
van Hummelo en Zeddam met een soort van schietschouw laten
vervoeren, aangezien de Franschen alle aken en andere schuiten
hadden meegenomen. De militaire magazijnen te Doetinchem
konden voorloopig voorraad genoeg verschaffen. Toen de vorst
weer inviel, kwamen de menschen over het ijs naar de stad, om
levensmiddelen te halen. Veel vee was verdronken, hooi en
haver onbruikbaar gemaakt en 100.000 zakken met aardappelen
bedorven ; de weg tusschen Doetinchem en Doesburg was geheel
„verspoeld" en moest hersteld worden.
Bracht de fourageering der doortrekkende troepen heel wat
lasten mede, andere moeilijkheden deden zich voor bij het verschaffen van paarden en wagens voor het vervoer van de
ammunitie en het geschut, en bij de inkwartiering. Aanvankelijk, Coen men niet wist, dat zooveel troepen hun weg door de
Graafschap zouden nemen, kregen de gemeenten aanschrijving,
om paarden en wagens ter beschikking te stellen van de kolonnes,
die Doesburg passeerden. Men verlangde daar den 24 en November
50 paarden en 25 wagens, waarop de burgemeester van
Doetinchem antwoordde, dat men zelf alle voertuigen noodig
had voor de Kozakken. In eene lijst, op 17 December door het
') Een kort bericht daarover in de Arnhemsche courant van 19 Februari
1814 (N°. 22).
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bestuur van het arrondissement Zutphen opgemaakt van de
gemeenten, die een bepaald aantal paarden naar Doesburg
moesten zenden, komt Doetinchem dan ook niet voor. Keppel
stond daarop aangeschreven voor 150 paarden, Steenderen voor
275, Angerlo 200, Zelhem •225, Gendringen 200, Etten 100,
Netterden 200, Didam 230, Zeddam 300, Terborg 120, Varsseveld
200, Hummelo 210, terwiji men zoo noodig uit Aalten 250, uit
Dinxperloo 100, Winterswijk 250, 's Heerenberg 60 en Lichtenvoorde 200 paarden kon ontbieden. Het is de vraag, of aan deze oproeping voldaan is ; zeker niet door de gemeenten om Doetinchem
gelegen, die zelf voortdurend moesten medewerken tot het vervoer.
De aantallen waren ook waarschijnlijk boven de draagkracht der
plaatsen. Te Netterden, dat bier op 200 paarden gesteld is, werd als
een moeilijk geval aangezien, dat er voor generaal Von Biilow,
die op 29 November passeerde, 44 verlangd werden. Te Doetinchem riep men, door tusschenkomst van den onder-prefect van het
arrondissement Zutphen, A. P. R. C. Van der Borch van Verwolde, de assistentie der omliggende plaatsen in. De burgemeester
schrijft op 6 December, dat wagens den doormarsch der troepen
van Von Billow telkens voorspannen en wagens werden gevraagd,
ter wijl de stad slechts een dertigtal paarden bezat en verzoekt
daarom toestemming, om gedurende de dagen 8-12 December
telkens voor 24 uur 10 A 12 paarden to mogen ontbieden nit
êêne der gemeenten Zeddam, Zelhem, 's-Heerenberg, Varsseveld
en Netterden.
Het blijkt niet, dat aan dit voorstel gevolg is gegeven. Toen
de divisie van generaal Von Borstell in de tweede helft van
December door Doetinchem trok, beklaagde deze bevelhebber
zich per brief uit Bocholt, dat men in het artillerie-park to
Doetinchem niet behoorlijk van voorspan voorzien was. Burgemeester Planten wist daarop to bewerken, dat uit Doesburg een
aantal paarden en wagens werden gezonden. Doordat de omliggende plaatsen niet bijsprongen, bleef men to Doetinchem
echter in ongelegenheid en moest men de doortrekkende troepen
dikwijls naar elders verwijzen. B erhaaldelij k gaf dit aanleiding
tot ongenoegen, want nergens was men bijzonder gesteld op het
verschaffen van voorspan. De boeren van Terborg moesten dikwijls tot Doesburg, soms zelfs tot Utrecht meerijden en waren
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dan niet altijd gevrijwaard tegen mishandeling. Men klaagde
hier, dat men te Doetinchem zooveel mogelijk van zich afschoof
en haalde als voorbeeld aan, dat voerlieden van Doetinchem een
aantal Fransche krijgsgevangenen, die naar Anholt moesten, niet
verder dan Terborg hadden gebracht en ze daar op de straatSteenen hadden neergelegd, om verder door de bewoners der
plaats vervoerd te worden. Omgekeerd was men te Doetinchem
ontevreden, dat men er soldaten moest opnemen, die te Terborg
inkwartiering hadden, maar die men beweerde niet te kunnen
plaatsen, terwij1 men toch te Doetinchem veel meer overlast
van inkwartiering had. De openbare gebouwen konden er slechts
weinig personen bevatten, het gebouw der voormalige gendarmerie
100 man ; de particuliere huizen moesten dus het grootste gedeelte der doortrekkende troepen herbergen ; een aantal moest
soms naar andere gemeenten worden doorgezonden, of naar de
landhuizen in de buurt, zooals het huis te Keppel of de Ulenpas.
Uit alles blijkt, dat de vreemde troepen Doetinchem als het
voornaamste rustpunt in de Graafschap Zutphen beschouwden.
Hier verwachtten zij nachtkwartier en fourage voor manschappen
en paarden te vinden ; hier rekende men op vervoermiddelen
voor de artillerie.
Doordat alle voorraden in de plaats zelf noodig waren, is er
weinig verzonden. Toch is er nog sprake van leverantien aan
de magazijnen en hospitalen van Doesburg en Zutphen, met
name van pluksel en brood. De eenige geneesheer der tad
Gijzen werd op lastgeving van den onder-prefect van het departement van den Boven-IJssel op 6 December 1813 naar Arnhem
gezonden, om de zieken en gewonden aldaar in het hospitaal
te helpen verplegen. Een dag of veertien later was hij echter
reeds overleden tengevolge van infectie.
Thans nog enkele woorden over de vervulling van de plichten
tegenover den nieuw gevormden Nederlandschen staat, die de
jonge mannen opriep, om de verkregen vrijheid te verdedigen.
Den 23en November, tegelijk met de komst van generaal Von
Oppen, werd door den burgemeester eene proclamatie afgekondigd,
waarbij namens den commissaris van het arrondissement Zutphen,
graaf Van Limburg Stirum, kolonel van den landstorm, alle
mannelijke ingezetenen werden gelast, zich te wapenen met ge-
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weren, pieken, grepen of gaffels, om bij klokgelui of alarmgeroep
zich op de markt te verzamelen en zich te stellen onder den
kapitein Van den Oosterkamp. In het bijzonder werd het garnizoen
van Deventer genoemd als een gevaar, waartegen men op zijne
hoede moest zijn. Van eene oproeping der ingezetenen is geen
sprake geweest, aangezien uit Deventer nooit gevaar heeft gedreigd
en de vestingen Arnhem, Doesburg en Zutphen spoedig in handen
der Bondgenooten waren.
Het blijkt niet, of er te Doetinchem veel animo bestond, om zich
op te geven als vrijwilliger, waartoe de Souvereine Vorst bij de
aanvaarding van het bestuur den Gen December aanspoorde. Tot het
inschrijven van degenen, die zich kwamen aanmelden, hield de
kapitein der recruteering T. Piper, in naam van kolonel graaf
Van Limburg Stirum, op 16 December ten stadhuize zitting.
Dat de vrijwillige giften voor de uitrusting der troepen in
ruime mate vloeiden, kan niet gezegd worden. Want hoewel van
21 December of wekelijks gedurende vier dagen gelegenheid
had bestaan, om op het stadhuis bijdragen te storten, beyond
zich op 14 Januari nog niets in de daartoe bestemde kist.
Het goede voorbeeld van Arnhem, dat f 17000 beschikbaar
stelde, werd hier niet gevolgd. Wel werd f 133 opgehaald tot
leniging der nooden van het geplunderde Woerden, terwiji in
Maart f 500 voor den landstorm werd bijeengebracht. De oproeping
van 1 Februari, tot jonge mannen van aanzienlijken huize gericht, om eene vrijwillige lijfwacht voor den Souvereinen Vorst
te vormen, waartoe ook de Erfprins zijne medewerking had
toegezegd, vond te Doetinchem geen gehoor.
Volgens de bekende proclamatie van den Souvereinen Vorst
van 20 December werden alle weerbare mannen van 17 tot 50
jaren tot een landstorm vereenigd, die met sabels, geweren en
pistolen of pieken zou gewapend zijn. Te Doetinchem waren
89 jachtgeweren beschikbaar en werden 139 pieken vervaardigd,
ook voor verschillende omliggende gemeenten. De oefeningen
zouden des Zondags na kerktijd plaats hebben onder leiding
van officieren en onderofficieren, die meestal uit gepensioniieerde
militairen gekozen werden. Later hadden de oefeningen ook op
de werkdagen des avonds plaats.
Den 3en Januari 1814 moesten alle mannelijke ingezetenen van
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Doetinchem, die minstens 17 en niet boven 50 jaar oud waren,
zich op het stadhuis komen aangeven ; hun aantal bedroeg 247.
Bij loting moesten 67 personen uit Doetinchem en Angerlo
gekozen worden. Het geheele departement van den Boven-IJssel had
1950 man onder de wapens te brengen, nl. het kwartier van
Arnhem 737, dat van Nijmegen 388 en dat van Zutphen 825.
In het laatste kwartier was de verdeeling over de plaatsen als
volgt : Zutphen 80 man, Lochem 49, Laren, Etten en Gendringen
46, Netterden, Ruurlo, Hengelo, Vorden 65, Gorssel en Warnsveld
48, Winterswijk 64, Steenderen, Keppel en Doesburg 83, Angerlo
en Doetinchem 67, Hummelo, Zelhem en Borkulo 52, Geesteren,
Neede, Eibergen 44, Beltrum en Groenlo 52, Lichtenvoorde en
Terborg 42, Varsseveld en Aalten 67, Dinxperlo, Bredevoort,
Didam, 's Heerenberg en Zeddam 66. Op 9 en 10 Januari werd
de loting in de genoemde plaatsen gehouden. Predikanten, pastoors
en schoolmeesters waren vrijgesteld, daarentegen moesten deserteurs van Nederlandsche afkomst uit de Fransche legers als
remplacanten dienst doen.
De hoofdorganisatie van den landstorm in het kwartier Van
Zutphen werd opgedragen aan kolonel J. A. baron Van Heeckeren
tot Kell, burgemeester van Hummelo, die in laatstgenoemde
functie tijdelijk zou vervangen worden door den Doetinchemschen
burgemeester Planten. Hij stelde eene som van f 4000 beschikbaar voor de uitrusting van de landmilitie. Onder hem stond
A. P. R. C. baron Van der Borch van Verwolde met den titel
van luitenant-kolonel. Doetinchem droeg bij tot de vorming van
het 14e batalj on. Ingeval de manschappen moesten uittrekken,
werd namens het bestuur van binnenlandsche zaken 3 stuivers
voor ieder uur verleend. Op het eind van Maart had werkelijk
de uittocht der Doetinchemsche landstormmannen plaats. Een
aantal kreeg order, om naar Nijmegen te marcheeren, maar
kwam binnen eene week weer terug. Een veertigtal deden in
April dienst bij de blokkade van Deventer en keerden eerst na
de capitulatie huiswaarts. Den 24en April werden zij namens
den commandant der blokkade, generaal Lycklama a Nyeholt, bedankt voor de bewezen diensten. Een eigenaardige indruk maakt,
onder de bedrijven van de voorbereiding voor den landstorm,
de oproeping voor de conscriptie tegen 22 Maart 1814, ingevolge
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het decreet van keizer Napoleon van 4 Februari, door den burgemeester tot de ingezetenen gericht. Het zou niet lang meer duren,
of eene dergelijke handeling was ook als formaliteit niet meer
noodig. De vrede van Parijs maakte een Bind aan alle onzekerheid
omtrent het voortbestaan van het keizerrijk. De heuglijke tijding
daarvan bereikte Doetinchem den 10 en Juni en werd op den lien
met klokgelui verkondigd ; twee dagen later werd een algemeen
feest gevierd, waarbij het stadhuis open stond voor spel en dans.
Ook was in het begin van Januari een algemeene bededag
gehouden voor de vrijmaking en was verder volgens proclamatie
van den Souvereinen Vorst van 26 December 1813 een vaste
bidstond ingesteld op den eersten Woensdag van iedere maand.
De jaren 1813 en 1814 brachten groote moeilijkheden en nooden,
maar gaven ook stof tot veel verblijding en dankbaarheid.
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De LI ssellinie was de eerste hindernis, die de ons land binnentrekkende troepen op hun tocht zouden ontmoeten. Hadden de
vestingen van het Noorden voor het meerendeel hare poorten
voor de Kozakken geopend, Deventer en Zutphen sloten hen
buiten ; de laatste zou eerst met hulp der Pruisen genomen
worden. Doesburg geraakte spoedig in handen der Kozakken, maar
werd hernomen door de Franschen, zoodat de Pruisen onder generaal
Von Oppen het ten tweeden male moesten veroveren. Binnen
vier dagen tijds ging het dus driemaal in andere handen over.
In 1813 was Doesburg een stadje van 2450 inwoners, dus
weinig grooter dan Doetinchem. Het bestuur berustte bij den
maire E. A. Verhuell, den adjunct-maire I. P. L. Gezelschap
en de municipaliteits-leden J. van Zelm, A. Glashorst, B. van
Hasselt, Th. J. J. van Leenhof de Lespierre, L. Ketjen, J. B.
Ketelaar, W. E. van Till en R. J. C. Bueckervoort.
De vesting werd in het Noorden en Westen door den IJssel
omringd, in het Zuiden door den Ouden IJssel en in het Oosten
door eene gracht, die door dezen werd gevoed. Eene sterke saillant-bevestiging, bestaande uit een hoogen wal, met een daarvoor
liggende faussebraye of lagen wal, zooals bij vele Nederlandsche

DOESBURG

IN NOVEMBER 1813.

159

vestingen voorkwam, vormde met de gracht de verdediging van
de oostzijde. De voornaamste toegangen waren vooreerst de
schipbrug over den IJssel, die gemakkelijk weg to nemen was
en die in November 1813 dan ook verschillende malen is afgebroken. Tot dekking ervan diende een bruggenhoofd aan de
overzijde der rivier. In het Zuid-Westen en Zuid-Oosten lagen
de door hoornwerken verdedigde Ooijpoort en de Meijpoort met
eene ophaalbrug over de gracht. Oorspronkelijk was er nog een
binnenste kring van verdedigingswerken geweest, vlak om de
stad, maar hiervan was alleen eene gracht overgebleven, terwijl
de wallen waren veranderd in tuinen, die vooral in het Oosten
eene breede oppervlakte van 1000 pas besloegen.
Als punt van overgang over den IJssel en als belemmering op
de wegen van het Oosten en van de noordelijker gelegen IJsselvestingen naar Arnhem, was het bezit van Doesburg niet onbelangrijk. Vandaar ook, dat beide oorlogvoerende partijen het
beurtelings hebben bezet, zoodat Doesburg ruimschoots zijn aandeel
heeft gehad aan de woelingen van het omwentelingstijdperk.
De eerste berichten van den slag bij Leipzig bereikten het
stadje den 26en October 1813 en wekten aanstonds eene zekere
onrust onder de bevolking, die versterkt werd, doordat vele Fransche
belasting- en douane-ambtenaren met hunne gezinnen en goederen
uit de oostelijker gelegen plaatsen aankwamen, om zich naar
Arnhem of Nijmegen to begeven. Aan de veren van Emmerik
en Spijk verdrong men elkaar om het eerst over den Rijn to
komen. Ook de to Doesburg zelf geplaatste ambtenaren volgden
in dezelfde richting, terwijl zij de tabak uit het keizerlijk magazijn
medevoerden. De kostbare paarden uit de keizerlijke stoeterij van
Borculo werden door Doesburg naar meer beschermde deelen
van het rijk gevoerd.
Eerst had de stad in het geheel geene bezetting, maar op 7
November rukte een detachement van 54 man keizerlijke strangers,
onder commando van den luitenant J. T. Kern en afkomstig van
het garnizoen van Arnhem, Doesburg binnen, naar het heette, om de
bewoners van de Veluwe tegen de strooperijen van lichte vijandelijke troepen to beschermen.
In de stad koesterde men eerst eenigen argwaan tegen deze
krijgsmacht, zoodat men erover dacht, de sedentaire nationale
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garde op te roepen, maar de soldaten gedroegen zich bedaard
en informeerden bovendien herhaaldelijk hoever hunne landslieden, de Duitschers, nog van de grens waren. Hieruit viel wel
op te maken, dat zij evenals de meeste strangers niet afkeerig
waren van afval van de Fransche partij. Eenige dagen na hen
verscheen een officier van de genie, belast met het slechten
van het bruggenhoofd aan de overzijde der schipbrug, waarmede ook een begin werd gemaakt. Geheel geslecht is het
echter niet, zooals later blijken zal.
Ondertusschen bereikten nieuwe geruchten de stad. Den 14en
November vernam men, dat de Kozakken voor Deventer verschenen waren, waarop de laatste Fransche ambtenaren vertrokken,
behalve een, die de Kozakken zelf wilde zien, en een paar
gendarmes.
Een winkelier, de tabakskoopman Harmsen, vatte onder deze
omstandigheden moed, om het keizerlijke wapen van zijn winkel
te verwijderen en Oranjelint voor de glazen uit te sfallen, hetwelk hij op verzoek van den maire weer terugnam.
Den 18 en November hoorde men schieten in de richting van
Zutphen, waar & Kozakken zich ook vertoond hadden, hetgeen
merkbaar indruk maakte op de bezetting, die op dien dag verschillende malen onder de wapenen kwam en iets bijzonders van
plan scheen te zijn. De brug over den IJssel werd 's avonds weggenomen , tegen middernacht verliet de geheele bezetting de stad
naar de zijde van Doetinchem, na den commandant geboeid en
onder bewaking yen zes Polen te hebben achtergelaten. Te
Hummelo ontmoetten de strangers een troep Kozakken, aan wie zij
zich overgaven en met wie zij naar Doesburg terugkeerden 1). I)aar
1 ) Voor het volgende zie A. Crusius, Der Winterfeldzug in Holland, Brabant and Flandern (Luxemburg 1862), S. 41 flg. Verder bestaat er eene
beschrijving van de gebeurtenissen te Doesburg in Nov. en Dec. 1813 in handschrift, vermoedelijk bewerkt door den stads secretaris Jacob Langlois jun.
Het wordt aangehaald in bet Gedenkschrift van Willem de Vaynes van Brakell,
uitgeg. door Jhr. H. J. L. Th. de Vaynes van Brakel (Arnhem 1872), blz. 83-87,
waar Langlois als de schrijver wordt aangeduid. De Vaynes volgt hem geheel,
waar zijne eigen herinneringen hem in den steek laten.
Ook de bladzijden (393-409), die J. Konijnenburg in zijn Nationaal Gedenkboek ('s-Gravenhage 1816) aan de Doesburgsche zaken wijdt, zijn grootendeels
aan Langlois' beschrijving ontleend. Naast Crusius is dit werk van een oog-
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was ondertusschen door den maire het bevel gegeven, om de
nationale garde te wapenen, maar voor dat dit bevel was uitgevoerd, vertoonden de Kozakken zich reeds te zes uur in den
morgen van den 19 en November voor de Meijpoort. De achtergebleven Polen openden hun de poort, waarna zij ook de andere
poorten en het veer bij den IJssel bezetten.
Zoo was de stad in de macht der Kozakken ; de eerste 50 werden tegen den middag gevolgd door 250 andere. Een aantal werd
uitgezonden om de veren bij Dieren en Rheden te bezetten,
terwijl het hoofdkorps op het kerkhof kampeerde, zonder de bevolking lastig te vallen.
Op den middag patrouilleerde eene afdeeling op de Veluwe
over den IJssel en nam bij Rheden eenige Franschen van het
Arnhemsche garnizoen gevangen.
De commandant van Arnhem en van de IJssellinie, generaal
Amey, achtte de vesting Doesburg te belangrijk, om niet eene
poging tot herovering te wagers. Juist was een korps van een
driehonderd douaniers en 42 gendarmes, dat zich, al vechtend
met de Kozakken, een weg had gebaand van Bremen naar Wezel
en Nijmegen, aangekomen ; onmiddellijk werd deze strijdmacht,
met eenige versterking van het Arnhemsche garnizoen, doorgezonden naar Doesburg, onder bevel van den kapitein der gendarmerie in het departement van den Boven-IJssel 1), Emmerich.
getuige dus de voornaamste bron voor het te Doesburg voorgevallene. Het is
thans uitgegeven door Mr. J. J. S. baron Sloet in de Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging Gelre, dl. XVI, blz. 327-357.
Verder nog J. W. Staats Evers, Arnhem in November 1813 (Arnhem 1864).
1 ) Zoo wordt hij genoemd in een brief van Van Dedem, raad van prefectuur te Arnhem aan den graaf De Montalivet, minister van binnenlandsche
zaken van 24 Nov. (Dr. H. T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene
geschiedenis van Nederland, 1810-1813, dl. 6, blz. 509).
In een brief van den directeur der directe belastingen te Arnhern Hanegraaff
aan J. A. J. Gogel, intendant van financièn, van 19 Nov. (ald. blz. 1525) wordt
het detachement, dat ter herovering van Doesburg wordt afgezonden op 800
man gesteld en het aantal Kozakken, waaruit de bezetting bestond, op 500.
Beide getallen zijn veel hooger dan de andere bronnen opgeven en vrij zeker
te hoog. In een lateren brief van Hanegraaff van 24 Nov. (aid. blz. '1532),
deelt hij mede, dat Doesburg op 23 Nov. door 400 man Franschen was genomen.
Zie ook Staatkundig dagblad van het departement van den Boven-IJssel
van 4 Dec. 1813 (ND. 143) over de inneming.
Gedenkboek W.
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In den morgen van 20 Nov. begonnen de Franschen de vesting
aan to vallen en openden zij van de overzijde van de rivier eon
fel geweervuur, dat echter weinig schade aanrichtte. De burgers
hadden zich in hunne huizen verscholen ; de Kozakken beantwoordden het vijandelijke vuur en troffen eenige der aanvallers.
Tegen den middag trokken deze zich terug in de richting van
Dieren en Ellekom, waar zij op het kerkhof bivakkeerden.
Dergelijke beschietingen werden op de volgende dagen, maar
met minder hevigheid, herhaald doch telkens tegen den middag afgebroken. Het bruggenhoofd, dat nog niet was afgebroken, zooals het plan geweest was, diende hun tot dekking. De
oude stijfselfabriek, aan den IJssel staande, word vooral door de
kogels geteisterd.
De burgers werden door de beschietingen zeer verontrust, terwijl ook het gedrag der Kozakken hun moor bezorgdheid
opleverde dan in het begin. Zij eischten de sleutels van het
tabaksmagazijn, verlangden inzage van de kassen der ontvangers,
toonden zich verstoord, als deze slecht voorzien bleken to zijn
en dwongen de burgers, hun levensmiddelen en sterken drank of
to staan. Hun gedrag maakte den indruk van eene zorgeloosheid,
die met het oog op het van de Franschen dreigend gevaar niet
verdedigbaar was.
Op den 23en begonnen deze hunne beschieting aan de IJsselzijde opnieuw, maar ditmaal als schijnaanval. Misschien zijn zelfs
al die geheel nuttelooze aan-vallen met geweervuur op de vesting
in deze dagen eene voorbereiding geweest voor het plan, dat
op genoemden datum word uitgevoerd. Omdat het eene dagelijksche zaak was geworden, zag niemand iets bijzonder gevaarlijks
in dit herhaald geweervuur. Inmiddels was evenwel de hoofdmacht der Franschen den IJssel overgestoken bij het Rhedensche
veer, dat zij onbezet had gevonden, en, over Angerlo marcheerende, waar eene wacht van Kozakken in de nabijheid van
den huize Bingerden op de vlucht was gedreven, voor de
Ooijpoort van Doesburg aangekomen. Hier stuitte zij op het
hoornwerk de Vrijheid, waarvan de beide bruggen waren opgehaald, maar dat niet stork bezet was, aangezien de hoofdmacht
der Kozakken aan de IJsselzijde verzameld was. De Franschen
begonnen aanstonds de Ooijpoort to beschieten, vonden eene door-
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waadbare plaats in de gracht, die zij overstaken, vermeesterden
de batterijen met de bajonet en drongen de Kozakken uit het
hoornwerk. Inmiddels had het hoofdkorps der bezetting reeds
door de Meijpoort de stad verlaten in de richting van Drempt.
De verdedigers van de Ooijpoort volgden dit voorbeeld, terwijl
zij op hunne vlucht door de stad naar de Meijpoort door de
Franschen met geweervuur werden vervolgd. De aanvallers, die
binnengedrongen waren, lieten de bruggen bij de Ooijpoort neer,
waarna de overige Franschen binnenrukten en zich op het
marktplein verzamelden.
Doesburg was nog eenmaal in de macht van de Franschen;
de weinige uren, dat zij er meester waren, werden door hen misbruikt tot plundering en moord, zoodat de tooneelen, die zich
afspeelden, doen denken aan de wandaden, die een dag later bij
de verrassing van Woerden bedreven zijn. Het huis van den
koopman Harmsen, die Oranjelint had tentoongesteld, wordt door
een gendarme aangewezen en het eerst geplunderd, nadat deur
en vensters met de kolf van het geweer waren ingeslagen.
Een gepensionneerd sergeant, A. Sloot, wordt op den hoek van
de Ooijpoort- en Meijpoortstraat doodgeschoten. De commandant eischt van den maire, terwijl hij hem het pistool op de Borst
zet, dat deze de schipbrug zal laten leggen, om een generaal,
die met 1000 Franschen in aantocht is, binnen te laten. Overal
dringt men de huizen binnen, onder het voorwendsel, dat er
Kozakken verborgen waren, en eischt geld of kleedingstukken,
als zij niet gevonden worden.
De winkelier De Rijk in de Gasthuisstraat wordt met het
geweer bedreigd, als hij niet genoeg geld kan geven. Gelukkig
weigert het schot of te gaan. De echtgenoot van den heer
R. Ketjen, geb. A. Luyken, die alleen thuis was, wordt gedwongen goud geld te geven, en als zij zegt, dit niet te bezitten, maar
in ruil daarvoor al het contante zilvergeld, dat in huis is, aanbiedt, wordt zij door een kogel in arm en zij de getroffen, zoodat
zij onmachtig op een bank in den gang neervalt en eenige weken
later (12 December) overlijdt. Bij den notaris Bloemers weet men
door eene schuur binnen te komen en begint reeds kasten en
kisten open te breken, als de huisheer verdere plundering weet
te voorkomen, door eene sauvegarde voor zijne woning te betalen.
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Bij den winkelier J. M. A. Reynhold wordt de geheele winkelvoorraad, bestaande uit kruidenierswaren, Neurenberger goederen,
enz., weggehaald, maar hiermede niet tevreden eischen de Franschen geld. Een twaalfjarig zoontje wordt door een soldaat bijna
gewurgd met zijn halsdoek, bij wijze van bedreiging. Een andere
zoon verwijt den plunderaars hun gedrag en houdt hun voor, dat
keizer Napoleon zich er door beleedigd zou gevoelen, als hij het
wist. Woedend richt daarop een soldaat het geweer op den
vader, maar het wapen weigert. Ondertusschen had men de
gendarmes te hulp geroepen, maar deze maakten gemeene zaak
met de plunderaars en eischten een grooten voorraad tabak.
Toen men zeide niets in voorraad te hebben, werd door een van
hen geantwoord : „wacht dan maar tot van avond, dan zullen
wij de geheele stad in brand steken".
Bij den vrederechter Fels drong men tot driemaal toe binnen
en nam zilver en geld mede; bij den heer Van Hasselt in de
Kerkstraat en in vele naburige huizen werd eveneens geplunderd.
Onder deze omstandigheden wist de luitenant-kolonel Jhr.
Willem De Vaynes van Brakell, gewezen commandant van Doesburg, door zijne flinke houding de Franschen van verdere plundering of te houden 1). Hij drong een winkel binnen, waar
soldaten aan het plunderen waren en vroeg hun of zij dit met
medeweten van hun commandant deden. Op hun antwoord, dat
zij kleéren, geld en levensmiddelen noodig hadden, dwong hij
twee half beschonken soldaten hem te volgen naar hun commandant Emmerich, dien hij bij den maire aantrof, en wien hij eveneens de vraag stelde of de plundering op zijn bevel geschiedde.
1 ) Deze gebeurtenissen zijn beschreven door Willem de Vaynes van Brake!!
in zijn „Gedenkschrift voor mijne nakomelingen", uitgegeven door zijn zoon
jhr. H. J. L. Th. de Vaynes van Brake!! (1872).
De Vaynes had zijne opleiding gehad op de militaire school te 's-Hertogenbosch en werd in 1780 officier der genie. Hij lag achtereenvolgens te Sluis, aan
de Grebbe, te 's-Hertogenbosch en Arnhem in garnizoen. Bij zijn tweede verblijf
te 's-Hertogenbosch in 1794 maakte hij bet beleg der stad door de Franschen
mede en was hij behulpzaam bij het ontvluchten van emigranten. In 1797
kreeg hij den rang van luitenant-kolonel. Onder koning Lodewijk Napoleon
was hij verbonden aan de militaire school te Hontsholredijk, en in 1807
werd hij commandant in Gelderland met de standplaats Arnhem. In 1809 werd
hij commandant van Doesburg, welke betrekking hij tot in 1810 bekleedde.

WILLEM DE VAYNES VAN BRAKELL IN
DE UNIFORM VAN KAPITEIN-INGENIEUR
ONDER PRINS WILLEM V. NAAR EENE
FOTOGRAFIE, opgenomen in het Gedenkschrift voor
miine nakomelingen van WILLEM DE VAYNES VAN
BRAKELL, uitgegeven door Jhr, H. J. L. TH. DE
VAYNES VAN BRAKELL (Arnhem 1872).
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De commandant antwoordde, dat hij het gedrag van zijne ondergeschikten ten sterkste afkeurde en dat hij de schuldigen met
den kogel zou doen straffen, zoodra de generaal gekomen was.
De Vaynes verzocht daarop aan Emmerich, om patrouilles
van nog nuchtere soldaten uit te zenden, en met een kapitein
en eenige manschappen begaf hij zich op weg, om de rust te
herstellen. Bij het huis van den heer Schiphorst, wien men geld
had afgeperst, werd eene sauvegarde geplaatst. In de nabijheid
ontmoette men een troep soldaten, die op den kapitein scholden,
waarop deze een der belhamels liet arresteeren. Hij bleek echter
niet in staat, om het verzet te bedwingen, want op de Vischmarkt werd hij door de muiters bedreigd en werd hem toegeroepen : „Wij hebben dezen morgen de stad genomen, terwijl gij U
achteraf hield en nu zult gij ons beletten te plunderen ?"
De Vaynes verliet daarop den kapitein en keerde met zijn
kolonelshoed met de Fransche kokarde, die hij tehuis was gaan
opzetten, terug. Eene opgewonden menigte ontmoetend, begaf hij
zich te midden van deze en gebood den soldaten hem te gehoorzamen. Velen nemen eene dreigende houding aan ; De Vaynes
noodigt hen uit op hem te schieten, maar voorspelt dat zijn dood
hun duur te staan zal komen. Hij tracht op het eergevoel der
muiters te werken en zegt, dat zij zich de Fransche natie onwaardig gedragen. Zijn woorden maken indruk ; de opgeheven
geweren worden afgezet ; enkelen zeggen: „vous dites bier, commandant : nous nous conduisons indignement ; ordonnez et nous allons
reparer nos torts !"

Met de goedwilligen wordt de orde thans in korten tijd hersteld ; uit verschillende huizen worden plunderaars verdreven en
sauvegardes ervocr geplaatst. Wel wordt De Vaynes met zijne
patrouille nog hier en daar begroet met den uitroep : „A mort
les brigands" de burgers moeten nog bedreigingen met moord
en brandstichting hooren, maar langzamerhand bedaart de storm.
Bij thuiskomst bleek aan De Vaynes, dat eenige Franschen, die
ook in zijne woning waren binnengedrongen, niets van waarde
ontvreemd hadden.
Plotseling werd de aandacht voor geheel andere zaken geeischt.
Tegen twee uur was een sterk detachement Franschen de Meijpoort uitgerukt, om de Kozakken te vervolgen en had deze ook
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van het kerkhof van Drempt, waar zij gekampeerd lagen, verjaagd. Bij de voortzetting der vervolging stuitte men bij de
herberg van Hoog-Keppel op eene Pruisische patrouille, die,
vereenigd met de Kozakken, de Franschen weer naar Drempt
terugdreef. Daar zat hun weldra een geheel Pruisisch regiment
ruiterij op de hielen, zoodat zij met moeite de Meijpoort van
Doesburg konden bereiken en de brug achter zich ophalen. In
de stad werd alarm geblazen , aan plunderen kon niet meer gedacht worden. Eerst werd niet veel geloof geslagen aan het
dreigende gevaar. Weldra bleek het echter, dat men met niet
gering te schatten aanvallers te doen had. Het was de voorhoede
van het korps van luitenant-generaal Von Oppen, die zich bij
Keppel vertoond had , weldra stond het eerste regiment Pruisen
voor Doesburg, spoedig door andere gevolgd.
Von Oppen besloot ondanks het vergevorderde uur van den
dag en niettegenstaande het bevel van generaal Von Billow om
Eerst den 24en de stad te bestormen, onverwijld tot den aanval
over te gaan 1). Waarschijnlijk had het gerucht, dat eene aanzienlijke versterking uit Arnhem in aantocht was, ook hem
bereikt. De ritmeester baron Von Eckartstein werd als parlementair afgevaardigd en nadat hij door eenige geweerschoten
was bedreigd, geblinddoekt voor den commandant Emmerich
gevoerd. Op zijne sommatie, om de stad over te geven, kreeg
hij ten antwoord, dat men haar tot den laatsten man zou verdedigen, waarna de parlementair onder het geroep van „ Vive
r empereur" weer werd uitgeleid. Von Oppen ging daarna met
het dragonder-regiment KOnigin en eene halve batterij rijdende
artillerie tot den aanval over. Het eskadron vrijwillige jagers
van het dragonder-regiment opende een tirailleur-vuur tegen de
verdedigingswerken aan de oostzijde, onder dekking waarvan de
andere ingangen der stad werden verkend. Om 4 uur kwam ook
de infanterie onder den bevelhebber van het Colbergsche regh
ment, luitenant-kolonel Von Zastrow, aan en werd de bestorming
bij de Meijpoort en aan de oostzijde tegelijk ondernomen , terwij1
de rijdende artillerie de stad met houwitsers beschoot, zoodat

1)

Crusius S. 42 fig.
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verschillende huizen werden getroffen 1). De verdedigers konden
slechts antwoorden met geweervuur; die aan de Meijpoort moesten
spoedig terugwijken en hiervan werd door den 17-jarigen luitenant
Von Schepke van het Colbergsche regiment en door luitenant
Von Schack van het Oost-Pruisische jager-bataljon gebruik gemaakt om de opgehaalde brug voor de Meijpoort met eene ladder,
uit de kerk van Drempt medegebracht, te beklimmen. Eene
tweede ladder wordt aan de andere zijde neergelaten en zoo
dalen de beide officieren, gevolgd door verschillende manschappen, af langs de brug, die thans wordt neergelaten.
Na deze gevaarlijke onderneming — uit de stad werd telkens
geschoten, hoewel niet van dichtbij — is de toegang vrij. Luitenant Von Schepke met zijne manschappen is het eerst in de
de stad, gevolgd door de jager-compagnie en door het fusilierbataljon van het Colbergsche regiment. Het vierde eskadron
dragonders krijgt bevel den vijand den aftocht over de IJsselbrug af te snijden. De Franschen, bij wie op het eerste geroep van: „les Prussiens sort la" overmoedig geantwoord was :
„N'importe, ils seront battus bientOt" , boden slechts weinig
tegenstand. Zij houden een oogenblik stand in de Meijpoortstraat, maar vluchten dan door de Verbrande straat, Gasthuisstraat en Kerkstraat naar de Markt en trekken zich daarna
door de Koepoortstraat naar de Koepoort terug. Verscheidene
Franschen worden gedood of gevangen genomen. De beer
Van der Hart Aberson, die aan de Pruisen den weg wijst,
dien de Franschen genomen hadden, wordt door een schot in de
hand gewond. De commandant Emmerich wordt bij het huis van
den advocaat Ketjen door een dragonder gevangen genomen.
Aan het eind van de Koepoortstraat wordt nog gevochten ; de
Franschen hadden er een quarrê gevormd bij de stijfselfabriek,
dat echter spoedig door de dragonders wordt uiteengejaagd. Thans
vlucht alles door de Koepoort en tracht, daar de schipbrug nog
niet gelegd is, met de veeren en booten, die bij de inmiddels
ingetreden duisternis moeilijk te vinden zijn, den IJssel over
te steken. Velen worden door de dragonders neergeveld of
1 ) In den noord-oostelijken gevel der Luthersche kerk zijn vier kogels
ingemetseld, ter herinnering aan de beschieting.
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gevangen genomen. Op het water heerscht groote verwarring,
daar de vaartuigen, overvol en door geweervuur bestookt,
den overkant niet kunnen bereiken. Met trommels en hoorns
wordt te kunnen gegeven dat men capituleeren wil en een aantal
dragonders halen de hulpeloos drijvende booten terug naar den
oever. In het geheel werden 108 man, benevens den commandant
en drie officieren gevangen genomen 1), terwijl een groot aantal
Franschen sneuvelden of verdronken. Een veertigtal waren bij
het binnendringen der Pruisen door de Ooijpoort gevlucht en over
het Rhedensche veer in de richting van Arnhem ontkomen. De
gevangenen werden in de nieuwe Roomsche kerk en in de Groote
kerk ondergebracht en den volgenden dag door den luitenant
der nationale garde D. Wilmerink naar de grenzen gevoerd. Verscheidene gewonden waren in den nacht reeds overleden. De Pruisische luitenant Von Somnitz was aan het eind van de Koepoortstraat
gewond en door de ruiten in het huis van mevrouw Van Schiphorst
geworpen, waar hij rum drie maanden verpleegd werd.
Om 5 uur was de strijd geeindigd. Des avonds marscheerden de
overige Pruisische troepen binnen ; generaal Von Oppen nam
zijn intrek in het Heerenlogement. De Kozakken waren met de
Franschen teruggekeerd en betrokken hun bivak weer op het
kerkhof. De overwinnaars gedroegen zich voorbeeldig en eigenden
zich niets toe, dat aan de burgers behoorde. Aileen de geroofde kostbaarheden, die bij de Franschen gevonden werden, mochten zij
behouden. Zoo vond een Pruisische jager tusschen de dubbele zolen
van een Fransch douanier een paar honderd gouden Napoleons.
Op den dag na de inneming van Doesburg werd ook Westervoort, waar een Fransche post lag, bij verrassing door de Pruisen
bezet. De onderneming was op den 23 en November al voorbereid,
Coen een officier zich bij den burgemeester van Duiven had
vervoegd, met het verzoek om eenige karren en een gids. Zonder
hun plan verder bekend te maken, waren de Pruisen naar het
1 ) Volgens Crusius S. 44. Langlois stelt het aantal der gevangenen op 120
en dat der gesneuvelden op '180. De Vaynes geeft 80 gesneuvelden op (blz. 87).
Het aantal '180 komt het meest overeen met de sterkte van het garnizoen,
ongeveer 350 man. Men heeft dan 180 gedood, 120 gevangen, 40 ontvlucht, dus
bijna 350. Het aantal ontvluch ten wordt in het Staatk. Dagblad van den
Boven-IJssel van 3 Dec. 1813 niet hooger dan 20 gesteld.
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dorp Het Loo, ten zuid-westen van Duiven, gereden, en hadden
zich vandaar in eenige schuiten den Rijn en den IJssel laten
afdrijven tot dicht bij Westervoort. Na den nacht in de Plei, aan
de linkerzijde van den IJssel, doorgebracht te hebben, waren zij
's morgens heel vroeg weer overgestoken, hadden den schildwacht
bij Westervoort overrompeld en gedood en de overige soldaten
van den post gevangen genomen. Deze overvalling werd uitgevoerd door eene afdeeling van het vrijkorps van majoor Von
Colomb, die op 23 November door Von Oppen rechtstreeks naar
Arnhem was gezonden, om de omgeving der stad te verkennen.
Eene poging, die luitenant Von Eberstein van hetzelfde korps
wilde doen, om eenige schepen met tabak, bij Huissen liggend,
te nemen, moest worden opgegeven, omdat tegen den middag
van den 23 en 1000 man Fransche cavalerie in het dorp waren
aangekomen. De snelle opmarsch van Von Oppen, het onverwijld
aantasten van Doesburg en het bezetten van de omgeving van
Arnhem kan hebben medegewerkt, om Macdonald van eene verdediging der IJssellinie te doen afzien. Alleen Arnhem heeft hij
nog tijdelijk kunnen bezetten. Den 24en November is eene afdeeling Franschen uit Arnhem opmarsch gegaan, om Doesburg
te hernemen. Bij Middachten werden zij echter tegengehouden
door een Pruisischdetachement, dat uit Doesburg tot verkenning
van Arnhem was uitgezonden, en nu in de nabijheid van Middachten bleef kampeeren.
Generaal Von Oppen had te Doesburg terstond de noodige
maatregelen genomen, om eene verrassing van de zij de der Franschen te voorkomen. Het bruggenhoofd werd ter verdediging
geschikt gemaakt en met 200 man bezet. De schipbrug werd in
alleriji hersteld, om de verbinding met de Veluwe te vergemakkelijken. Het dragonder-regiment KOnigin werd te Angerlo gedetacheerd, om de bewegingen van den vijand bij Arnhem in
het oog te houden, en na te gaan of versterkingen naar Zutphen
en Deventer werden gezonden.
Von Oppen vond het wenschelijk, deze vestingen niet in het
bezit van den vijand te laten en zond op den dag na de inneming
van Doesburg eene troepenmacht naar het Noorden, die bij
Brummen eenige Fransche voorposten verdreef en na eene kanonnade van de overzijde van den IJssel, Zutphen tot overgave

170

DOESEURG IN NOVEMBER

1813.

dwong. Deventer bleek echter te sterk bezet, om in een eersten
aanloop a te kunnen genomen worden. De verovering van Doesburg en Zutphen werd door Von Valentini, generaal-kwartiermeester van het korps van Von Billow op kernachtige wijze bericht aan de moeder van den pries van Oranje, die te Berlijn
vertoefde. Hij zond op 25 November een renbode, die niets dan
een Oranjelint met de woorden : „Doesburg — Zutphen — 23-24
November, Oranje boven !" , had over te brengen. Het was het
eerste bericht van het succes der Pruisen in Holland.
Den 25en November tegen 8 uur 's morgens verliet generaal Von
Oppen Doesburg met 3 bataljons van het Colbergsche regiment
onder overste Von Zastrow, 4 eskadrons KOnigin-dragonders en
eene rijdende batterij, terwijl alleen het eskadron jagers nog drie
dagen te Doesburg bleef. Op den marsch naar Arnhem werden
een paar eskadrons met eenige stukken geschut tot dekking
achtergelaten bij Ellekom ; bij Middachten vond Von Oppen de
aldaar achtergebleven afdeeling in gevecht met een 1000 man
Fransche infanterie en een vijftigtal gendarmen, die in twee
kolonnes aanrukten. De aankomst van de versterking voor de
Pruisen deed de Franschen spoedig omkeeren, en over de begroeide
terreinen bij Rozendaal een goed heenkomen zoeken. Zij werden
echter aanhoudend door tirailleurvuur vervolgd, zoodat zij langs
Klarenbeek naar de verschansingen bij de Rijnpoort vluchtten,
waar zij eindelijk bescherming vonden. De voorposten-gevechten
bij Arnhem hadden een aanvang genomen ; weldra zou de bestorming volgen.
Te Doesburg was het enthousiasme over de bevrijding voorloopig niet bijzonder groot ; geen wonder, waar de stad binnen
12 uren van de Kozakken in de macht van de Franschen en van
deze aan de Pruisen was overgegaan. Vooreerst was de burgerij
meer verschrikt dan verblijd ; eerst gaandeweg, toen de Pruisen
zich op voorbeeldige wijze bleven gedragen, en toen de zekerheid
verkregen was, dat de Franschen niet zouden terugkeeren, begon
men zich feestelijk gestemd te gevoelen. Voor feestvieren was
echter niet veel tijd, want nauwelijks was de voorhoede onder
Von Oppen afgemarcheerd, of de hoofdmacht der Pruisen kwam
bij gedeelten binnenrukken en verlangde, evenals vele afdeelingen
Kozakken, nachtkwartier.
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De brigaden van Von Thilmen en Von Krafft volgden elkander
snel op. Zij hadden 25 en 26 November te Doetinchem rustdagen gehad en vertoefden den 27en en 28 en te Doesburg, om
daarna door te marcheeren naar Arnhem, waar zij nog tijdig
genoeg aankwamen, om aan de bestorming deel te nemen. Von
Thiimen had zijn intrek genomen bij De Vaynes van Brakell,
die op den 29en November een diner had aangericht, waaraan
de generaal met zijn geheelen staf deelnam, terwijl ook generaal
Van der Plaat, die gekomen was, om Von Billow namens commissarissen-generaal van het Algemeen Bestuur te Amsterdam tot snel
oprukken te bewegen, mede aanzat. De Vaynes verhaalt, dat zich
aan tafel een gesprek ontspon over de plannen der Pruisen, waarbij
Van der Plaat namens de Amsterdammers aandrong op een
snellen doormarsch naar de hoofdsteden , van het land, terwijl
hij zelf het belang van de verovering van Arnhem trachtte
aan te toonen, met het oog op de nabijheid van het korps
van Macdonald, dat bij Nijmegen en Kleef stond. Wanneer
de IJssellinie zwak bezet was, terwijl Arnhem en Deventer nog in
handen der Franschen waren, zou niets een opdringen van
Macdonald naar het Noorden in den weg staan. Von Thiimen
was het met De Vaynes eens en generaal Von Billow, die na
afloop van het diner te Doesburg aankwam, besliste in dien
zin, dat nl. den volgenden dag tot de bestorming van Arnhem
zou worden overgegaan. De Vaynes verschafte vervolgens aan
Von Thiimen nog inlichtingen over de sterkte van Arnhem en
kaarten van deze stad, waar hij als oud-officier der genie en
later als commandant van Gelderland jaren lang in garnizoen
had gelegen. Verrnoedelijk stond het plan, om Arnhem niet in
handen der Franschen te laten bij Von Billow reeds vast, blijkens
het concentreeren van alle aankomende troepen in den omtrek
van die stad. De raad van De Vaynes viel dus in goede aarde.
Met betrekking tot het oponthoud van Von Billow te Doesburg is
de volgende anecdote in herinnering gebleven. Op den hoek van de
Meijpoortstraat en de Kerkstraat was hij aangesproken door eenige
burgers, die zich beklaagden over de schade, die zij bij de bestorming
hadden geleden. Von Billow had daarop het hoofd uit het portier
van zijn rijtuig gestoken en gezegd : „Ja meine Kinder, das ist der
Krieg, aber das ist auch die Wiedervergeltung; die Bolldnder haben es bei
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uns eben so gemacht ; die Hollander send eine schlechte Nation", waarbij

hij aan 1807 dacht, toen de Hollandsche regimenten in Pruisen zich
niet al te fraai hadden gedragen. Gelukkig voor de Hollanders
hadden deze regimenten meestal uit vreemdelingen en remplacanten bestaan, zoodat het verwijt van Von Billow niet geheel
juist was 1).
In de laatste dagen van November en de eerste weken van
December passeerde de divisie van den prins van HessenHomburg door Doesburg. Sommige afdeelingen van dit korps
hielden er eenigen tijd verblijf, zooals een korps grenadiers,
dat 14 December naar Gorinchem vertrok. Den 23en December
marcheerde het vrijkorps van majoor Von Hellwich de stad
binnen en bleef hier en in de omliggende dorpen gelegerd tot
27 December, toen de doormarsch van de divisie van generaal
Von Borstell begon, die van Wesel over Doetinchem aanrukte.
De doortocht van dit korps duurde tot 31 December. De lasten
van inkwartiering en fourageering werden hier niet minder dan
te Doetinchem gevoeld. Alle huizen waren vol ingekwartierden ;
hospitalen werden in gereedheid gebracht ; een magazijn voor
fourageering onder bestuur van den heer P. ter Maat en den
commissaris der requisition en leverantien A. Colenbrander werd
namens het departement van den Boven-IJssel ingericht ; levensmiddelen, dekens, pluksel, alles moest door de inwoners geleverd
worden ; De Vaynes zegt, dat hij soms voor 100 man moest doen
kooken. In meer dan een huffs werden 40 man ingekwartierd.
Nog eenmaal werd de burgerij opgeschrikt door het gerucht,
dat opnieuw Franschen in aantocht waren, die de stad wilden
heroveren ; doch gelukkig bleek men met een loos alarm te doen
te hebben. Den 14 en December ontving baron Van Gallera, die met
een 30 a 40 vrijwillige jagers als eenige bezetting te Doesburg
was achtergelaten, uit Emmerik bericht, dat de Franschen, die
onder Macdonald, hertog van Tarente, in de nabijheid van Kleef
stonden, in grooten getale den Rijn bij Emmerik en Spijk waren
overgestoken en dat Emmerik en Elten reeds in hunne macht
1 ) Deze uiting wordt vermeld door A. Hietbrink in eene uitgave van '1863
van de Doesburgsche Courant, getiteld: Doesburg in 1863. Behoort zij tot de
vele gezegden, die nooit zijn uitgesproken, maar die aan bekende personen
in den mond zijn gelegd ?
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waren 1). Een tweede koerier uit Elten berichtte, dat de vijand
plunderend en verwoestend op Doesburg aanrukte. Een paniek
ontstond in de stad, vooral toen tegen 10 uur 's avonds alarm
werd geblazen ; geheele gezinnen vluchtten in .alleriji naar
Dieren, Ellekom, Arnhem, Steenderen en andere plaatsen. Gelukkig verloren niet alien het hoofd. De Vaynes van Brakell,
de secretaris Langlois en de ontvanger Van Hamel besloten te
blijven en nauwkeuriger berichten of te wachten ; de Vaynes
was ook nu weer de man, die velen bemoedigde en tot blijven
wist over te halen ; renboden gingen naar Arnhem, Zutphen en
Zelhem waar, naar men vernomen had, dien dag een Pruisisch
bataljon was aangekomen, om versterking te vragen ; wachten
werden uitgezet. Inmiddels kwamen vluchtende boeren per wagen
en te voet in Doesburg eene schuilplaats zoeken ; bewoners van
Zevenaar gingen naar Arnhem, welks commandant graaf von
Wylich en Lottum een detachement van de bezetting naar
Doesburg zond. Eindelijk tegen 5 uur in den morgen kwam het
bericht, dat men misleid was door een troep deserteurs uit de
vesting Wesel, die zich te Arnhem overgegeven hadden. Degenen,
(lie de stad ontweken waren, keerden spoedig terug en de rust
werd hersteld. Het is de laatste maal, dat zij verstoord werd,
want noch het Fransche garnizoen, dat binnen de vestingmuren
van Deventer was opgesloten, noch de bewegingen van het korps
van Macdonald in de omgeving van Kleef en Nijmegen hebben
verder deze streken verontrust. Doesburg kon volstaan met het
leveren van een vijftig rnanschappen voor den landstorm en
zich verheugen in den zegen der bevrijding. Den 3 en December
was aan den toenmaligen Pruisischen commandant een collation
en bal aangeboden.
In 1814 gaven talrijke gebeurtenissen en herinneringsdagen
aanleiding tot het uitsteken der vlaggen, illumineeren en het
doen spelen van muziek op stadskosten. Ruim f 600 werd hiervoor uitgegeven, eene vrij groote som, in aanmerking genomen
de dure tijden, die waren voorafgegaan. De onkosten, die de
stad had moeten maken voor den doormarsch der vreemde
1 ) Konijnenburg blz. 408; Staatkundig dagblad van den Boven-IJssel
No. '148, '15 December '18'13; de Vaynes blz. 90.
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troepen, werden in 1819 door den burgemeester begroot op
ruim f 2500, blijkens eene declaratie, toegezonden aan den gouverneur van Gelderland voor de afrekening met de mogendheden.
Daarbij komen nog de aanzienlijke bedragen, die de burgerij voor
het onderhoud der ingekwartierde soldaten had moeten opbrengen.
Mogen al de gebeurtenissen die in de grootere steden, als Den
Haag of Amsterdam hebben plaats gehad, van meer algemeene
bekendheid zijn — de inwoners der kleine landstadjes en vestingen,
zooals Doetinchem en Doesburg en van de omliggende dorpen
hebben de lasten van den oorlog misschien meer gevoeld, en
wat zich hier heeft voorgedaan, verdient evenzeer in herinnering
gehouden to worden.
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Zutphen in 1813
DOOR

J. GIMBERG.

In het begin der 19e eeuw was Zutphen een door wallen
ingesloten landstadje, dat hoofdzakelijk met den Achterhoek
handelsbetrekkingen onderhield.
Het werd door dien Achterhoek nog steeds als de hoofdstad
van de Graafschap beschouwd, wier bewoners in Zutphen kochten,
wat zij in hunne onrniddellijke omgeving niet of slechts in eene
geringe verscheidenheid konden krijgen.
Over die stad Rep hun verkeer met de westelijke provincien.
Handel en industrie hadden overigens, met uitzondering van een
zeer uitgebreiden houthandel, in Zutphen niet veel te beteekenen.
In een tijd, toen men geen of zeer weinig concurrentie te
vreezen had, bezorgde dit handelsverkeer met den Achterhoek
aan vele winkeliers alhier een ruim bestaan.
Nog een andere factor werkte tot hunne welvaart mee. De
stad telde nl. onder hare ingezetenen vele vermogende burgers,
van wie de meesten 's zomers hunne buitenverblijven om Zutphen
opzochten, terwijl zij 's winters hunne woningen in de stad
betrokken.
Straks zullen we de namen van de meeste dezer notabele
burgers tegenkomen.
Wat zij voor hunne dagelijksche behoeften noodig hadden,
werd in de stad gekocht.
De talrijke partijen, welke zij gaven om het eentonige bestaan
in een landstadje vooral 's winters wat te veraangenamen,
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kostten veel geld, dat voor een groot deel in de zakken der
neringdoenden terecht kwam.
Zooals we reeds zeiden, deden de bewoners uit den Gelderschen Achterhoek hier hunne inkoopen. Vooral op marktdagen
was het daardoor zeer druk in de stad. Overigens was hier het
leven vrij eentonig. Slechts enkele malen werden er concerten
en tooneeluitvoeringen gegeven. De rijke burgers gingen evenwel
dikwijls naar Arnhem, om er goede muziek te hooren of eene
tooneeluitvoering bij te wonen.
De meest gewone gelegenheden tot uitspanning in die dagen,
herbergen en koffiehuizen, werden druk bezocht.
Dat zich de burgers niet dan noodgedwongen onder het Fransche
bestuur schikten, spreekt van zelf. Immers zij hadden zich vastgeleefd aan allerlei kleinsteedsche zeden en gewoonten en konden
zich dus kwalijk schikken in de tal van daarmee geheel strijdige
wetten en besluiten van het Fransche bestuur ! Dat de burgerij
daarom in het laatst van 1813 niet zonder welbehagen de fortuin
van Napoleon zag keeren, is wel begrijpelijk.
Terwijl in Holland stap voor stap alles werd voorbereid, om
op het juiste moment het Fransche bestuur op zij te zetten, bleef
men hier eene afwachtende houding aannemen.
Onmogelijk is het niet, dat enkele burgers in verstandhouding
hebben gestaan met de personen, die in Holland eene omwenteling
voorbereidden, doch niets is mij daarvan met zekerheid gebleken.
Wel staat het vast, dat velen zich in het openbaar in afkeurenden
zin over het Fransche bestuur uitlieten. Wanneer de toenrnalige
commissaris van politie, Evert Coenen Van der Stroom, niet veel
door de vingers gezien had, zouden velen hunne onvoorzichtige
woorden met gevangenisstraf hebben geboet 1).
November 1813 naderde.
De bezetting der stad bestond uit ongeveer 300 man, douanen,
dragonders en pupillen onder bevel van kapitein Latour, commandant d'armes (plaats-commandant). Kapitein Sommier was plaatselijk adjudant. In het begin van het jaar had het garnizoen onder
1 ) Dr. W. J. A. De Witt Huberts in de Zutphensche Courant van '17 November '1863, waarin hij een uitvoerig opstel over de hieronder beschreven
gebeurtenissen plaatste, voor een deel aan gegevens van ooggetuigen ontleend.
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bevel gestaan van den kolonel Biaunj d'Argentrê, baron de
l'empire, een man, van wien allerlei dwaze verhalen verteld
werden.
Door de talrijke wonden, welke hij in verschillende veldslagen
bekomen had, had hij een zeer gebrekkig lichaam en moest hij
in beugels loopen. Sommigen beweerden daarom, dat hij een
ijzeren buik had ! Ook werd verteld, dat hij de beenderen van
een gesneuvelden broeder met zich droeg.
In de laatste helft van October bespeurt men reeds onrust en
vrees in de besluiten, welke uitgevaardigd en in de brieven,
welke verzonden of ontvangen werden.
Zoo werd 20 October eene circulaire ontvangen van den prefect Van Andringa de Kempenaer ter begeleiding van een gedrukt
exemplaar „van de Motiven van het Senatus Consulte, wegens
de ligting van 280.000 Man".Telkens werden er ook levensmiddelen
gerequireerd ten behoeve der doortrekkende troepen en toen den
12 en November de eerste Kozakken zich voor Deventer vertoonden,
eischte de daar bevelvoerende generaal Schiner, dat men hem van
Zutphen onmiddellijk allerlei voorraden zou zenden. Dit bevel
kon Schiner geven, omdat kapitein Latour alhier onder zijn
commando stored. Toch werd het niet uitgevoerd, omdat het
gerucht liep, dat bier 1200 man in garnizoen zouden komen ter
verdediging tegen den naderenden vijand.
Kort na den 13 ell November hoorde de luitenant der gendarmes Guillegot alhier, dat zich Kozakken te Bathmen hadden
vertoond. Hij trok er 's morgens met zijne dragonders vroeg
heen, doch viel achter het Joppe (onder Gorssel) in eene hinderlaag der Russische troepen en werd gevangen genomen. Slechts
66n wachtmeester kwam 's avonds zonder paard weer binnen
Zutphen.
Den 17en November vertoonden zich de Kozakken, onder bevel
van majoor Van Brakell, te Warnsveld. Deze liet de stad
opeischen. De maire, W. R. Op ten Noort, vroeg den commandant
Latour, welk antwoord hij moest geven, waarop Latour te kennen
gaf „qu'il ne pouvait capituler et rendre la place qui lui est
confie, qu'a la vue d'une force supêrieure, mais nêanmoins
it demande 24 heures pour tenir conseil de decision".
Hierop wisselden de commandant en de maire „tot wederGedenkboek IV.
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zijdsche verantwoording bij alle voorkomende gelegenheden" de
beide volgende „certificaten".
Dat van den maire luidde : „Nous maire de la ville de Zutphen
certifions par la prêsente que la garnison actuellement a Zutphen,
command& par le capitaine Latour des gardes pupilles, s'est
parfaitement Men comport& pendant leur sejour dans cette ville
jusqu'a, ce moment, que des leur entree nous avons declare aux
messieurs les officiers que nous nous rendions responsables pour
la tranquillite dans la ville, que quoique persuades que nous
pourrions contribuer beaucoup et que nous ferons aussi tout,
lame au risque de notre vie pour remplir nos devoirs pour
maintenir la tranquillitê, nous ne pouvons nous rendre responsables qu'en cas d'une attaque de l'ennemi, qui a cernê la ville,
et meme exigê la reddition, que la populace vu les moyens
existants pourrait etre contenue de facon a ne pas Oiler les
operations de la garnison. Faite (a) Zutphen le 17 Nov. 1813
a trois heures de l'apres midi".
Het certificaat van den commandant Latour, mede geteekend
door zijne officieren, J. Sommier, Perignon, von Leschen, Dehit en
Dumas, was van den volgenden inhoud : „Les soussignês officiers
de la garnison de la place de Zutphen, certifions conforme a la
veritê que Monsieur le Maire de cette ville a fait pendant nos
sêj ours tout ce qui etait a son pouvoir pour soulager la troupe
et de concourir A ses besoins, qu'il a maintenu le plus bon ordre
dans la populace de la ville, et qu'il a fait tout ce qui êtait a son
pouvoir pour prouver son dèvouement au gouvernement Francais.
A Zutphen le 17 Novembre 1813".
Op denzelfden dag liet de maire „tot behouding der rust" de
volgende publicatie afkondigen :
„De Maire der stad Zutphen, overwegende het belang der
goede burgerij en alles willende toebrengen tot behoud van rust
en veiligheid van personen en goederen, maant bij dezen elk aan
om zich in alle voorkomende gevallen stil en gerust te houden,
geen attroupementen te doen welke door de gewapende Burgermagt en de politie zal geweerd worden — tot welke aanmaning
de maire zich verpligt rekent uit hoofde de ondervinding van
de twee vorige dagen hem heeft doen zien, dat elk zich van
huis begeeft en zich zelven bloodsteld aan gevaren en ongelukken,
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het geen hij vuurig wenscht te verhoeden als niets meer ter
harten hebbende dan het welzijn van de stad en burgerij.
Zutphen den 17en Nov. 1813.
De Maire voorn.
W. R. OP TEN NOORT."
De Kozakken, die op versterking wachtten, bleven om de
stad zwerven, dock beproefden volgens De Witt Huberts geen
aanval.
Karakteristiek is, hetgeen den 22 en- November gebeurde,
zegt dezelfde schrijver. Er kwam nl. een brief van den prefect
Van Andringa de Kempenaer om den maire aan te zeggen, dat
hij zorgen moest om hem het programma te zenden der feestelijkheden, welke plaats zouden hebben op 2 December, den
verjaardag van Napoleon's kroning.
De geemployeerden bij de tabaks-entrepots waren op denzelfden
dag reeds met alle aanwezige tabak naar Arnhem vertrokken.
De winkeliers klaagden erover, en 23 November autoriseerde
de maire de handelaars „om zoo volstrekt geen tabak van de
vereenigde regten kunnen bekomen zig van ander tabak van
de planters of andere persoonen te voorzien ten einde alle stremming in dit artikel te prevenieren".
Dit is het laatste besluit van het burgerlijk bestuur ander de
Fransche regeering genomen , want weinige uren later werd de
stad door Latour in staat van beleg verklaard bij een publicatie,
die de maire deed afkondigen.
Deze publicatie luidde :
De Maire van Zutphen brengt hiermede ter kennisse van de
Ingezeetenen dat volgens bij hem ontvangen order de Stad in
staad van beleg is gesteld — dat uit hoofde van die bepaling de
politie aan den Commandant der Stad is overgegaan — diens
halven elk en een iegelijk te kennen gevende, dat hij wie hij ook
zij de orders van den Commandant het zij door tusschenkomst van den Maire die alles op last van den Commandant
verricht, het zij direct moet observeeren en naarkoomen.
Wordende bij dezen namens gemelde Commandant elk en
een iegelijk ten strengsten verboden om in cas van alarm of
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aanval buiten hunne huisen of op de wallen te komen op poene
van als weerspannigen volgens krijgsregt te worden gestraft.
Zutphen, den 23 November 1813.
De Maire voorn.
W. R. OP TEN NOORT.
Latour had de stad in staat van beleg verklaard, omdat in
den namiddag van denzelfden dag Doesburg heroverd was en
men vertelde, dat Von Biilow reeds troepen aangewezen had
om den volgenden morgen naar Zutphen te trokken.
De morgen van den 24 en November brak aan. De Kozakken
uit Warnsveld trokken naar Zutphen op. Spoedig werd men
hier gewaar, dat er een groot aanval Kozakken en Pruisen op
de Marsch waren.
Van daar werd met geweren naar de stad geschoten.
„Van eene douanenwacht aan de brug," zegt De Witt Huberts,
„werden twee man door de Pruisische jagers doodgeschoten en
in de rivier geworpen: nu liet de kommandant onder den
luitenant Von Leschen 1) een uitval doen, welke de Pruisen
nog sneer verbitterde, daar een onder hen zeer geacht kapitein
door de Franschen werd gedood ; zelfs sneed een hunner den
doode een stuk uit het dikke van het been en droeg dat op de
punt van zijn sabel in triomf de stad binnen. Van de ingezetenen
was er ook reeds een gesneuveld, namelijk een door de diakonie
bedeelde jongen van 15 jaar, die in de Barlheze uit een zoldervenster naar de Marsch wilde kijken en toen door een geweerkogel in de Borst doodelijk getroffen werd.
„Aan de Larepoort had men eenige dagen vroeger de brug
afgebroken : de Pruisen, die van Doesburg langs den rechter
IJsseloever waren komen aanrukken, hadden die spoedig hersteld en wilden nu met bijlen de poort openhakken, doch werden
door de op de wallen staande pupillen met zulk een goed gericht
geweervuur ontvangen, dat zij bij gebrek aan geschut dezen aanval
moesten opgeven : menigeen was er in hunne gelekleren gewond
of gedood, hetgeen hunne wraakzucht niet weinig vermeerderde.
1 ) Deze officier is na de overgave der stad als Duitscher bij de Pruisen in
dienst gegaan, en bewees toen aan Zutphen's burgerij vele diensten. Hij werd
bier later plaats-commandant. Noot van De Witt Huberts.
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” Aan den rivierkant was de toestand echter veranderd : daar
was kort na den vermelden uitval, aan de overzijde op den
Kanonsdijk, eene afdeeling van Von Biilows leger verschenen,
welke uit Doesburg aanrukkende, onder bevel van den generaal
Von Oppen aan de zij de van den IJssel een aanval op de stad
wilde beproeven. Eene halve batterij veldartillerie onder bevel
van den luitenant Liebermann werd op de stad gericht, en tegen
twaalf uur begon deze haar vuur te openen : de kogels werden
in de richting van den Wijnhuistoren geschoten, zoodat deze, een
oogenblik te voren vol toeschouwers, thans in een oogenblik geheel
verlaten was, evenals de markt, waar de burgers in grooten getale
waren bijeengekomen om gewaar te worden hoe de kapitein
Latour, die in het logement de Kroon bij L. Beck zijn intrek
had genomen, over de overgave der stad dacht. Het geschut deed
weinig kwaad, het scheen meest gebruikt te worden om bang te
maken ; in een paar huizen vielen granaten en richtten daar
eenige schade aan ; in een paar andere bleven de kanonkogels
in de muren zitten, waar zij heden ten dage nog te zien zijn.
„Tegen twee uur kwamen twee Pruisische officieren als parlementairs aan de brug, welker wip door den bruggewachter
Ligtenberg werd neergelaten, waarop zij geblinddoekt in de
Kroon werden gebracht ; in een oogenblik was de markt weder
vol toeschouwers om den afloop der onderhandelingen te vernemen ; eindelijk vertrokken de parlementairs nogmaals met
blinddoeken voor de oogen, waaruit men opmaakt dat de overgave geweigerd was ; de maire toog naar Latour om hem daartoe
over te halen, later trachtten eenige burgers met den secretaris
Boers aan de Marschpoort staande, hem nog te overreden doch
hij bleef weigeren, en Coen tegen drie uur het geschut opnieuw
begon te bulderen, vluchtte ieder weder naar zijn huis. Nu verscheen er ook eene batterij artillerie in de Marsch, welke van
den kant van Bathmen oprukkende de stad van de noordzijde
begon te beschieten. Nu werd er reeds gemompeld, zelfs bedreigingen onder de burgers gehoord, zoodat de kapitein Latour
eindelijk, of bevreesd voor eene opgewonden bevolking tegenover
zijne geringe macht, Of de stad niet aan vernieling willende
blootstellen, terwijl er aan de krijgseer Loch voldaan was, verklaarde dat hij onderhandelen wilde. Nauwelijks echter werd
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de buiten-Marschpoort geopend om den parlementair er uit te
laten, of de Pruisische Uhlanen, die uit de Marsch op kwamen
zetten, stormden de poort binnen ; aan onderhandelen viel dus
niet meer te denken, alles vluchtte in de schromelijkste verwarring, de brug werd neergelaten, de Pruisische troepen rukten
binnen en stonden om 5 uur op de markt geschaard, de Berlijnsche jagers onder den majoor Von Reiche, een paar bataljons
der eerste brigade van de Neumarkische landweer onder den
majoor Von Treskow, de artillerie onder Liebermann en een weinig
ruiterij, alles te zamen ongeveer 4000 man. De Franschen werden
door de stad vervolgd, ontwapend en de meesten tot den volgenden dag in de Broederenkerk opgesloten, waarna zij naar
Duitschland werden gevoerd. Er was ook een deel der krijgsgevangenen in het Bornhof verpleegd, waarvoor de stad later
ongeveer f 36 betaalde".
Ter aanvulling van bovenstaande beschrijving door De Witt
Huberts geven wij hier nog het officieele „relaas van het gebeurde op den 24sten November en volgende dagen", zooals dat
voorkomt in het verbaal van den maire over 1813.
„Reeds zedert verscheiden dagen", begint het, „was de stad
geentoureerd geweest door parthijen Cosaquen en verscheidene
sommatien waaren afgeslagen door den Franschen Commandt
zoodat het ongedult van de goede Inwooners ten Top was gestegen te meer daar door eene behendige onderhandeling door
den Heer Boers met gevaar van zijn leven ondernomen de stad
bijna zonder slag of scoot aan de Cosaquen was overgegeven,
toen op den 24sten dezer des morgens vroeg reeds er zig een
Considerabel Corps Cavallerie en Jagers van Z. M. den Koning
van Pruissen vertoonde en de Stad heviglijk beschooten zulks
bleef evenwel zonder effect tot op het oogenblik dat tegen 1 uur
een nieuw Corps van den kant van Brummen naderde met 6
stukken Canon ; naauwelijks had hetzelve zig doen hooren of
alle Harten waren vervuld met de Hoop van spoedig van het
slaafsche Juk waaronder wij zoolang onder de regeering van
den Onderdrukker van Europa gezugt hadden bevrijd te worden,
na eene afgebrokene onderhandeling tot overgave der Stad het
beschooten van dezelve wederom begonnen zijnde, zoo was de
Indignatie der Burgers zoodanig van door eene verachtelijke
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Troep Douaniers en eenige weinige Fransche Militairen in gevaar te zijn gebragt van onze dierbaare Stad te zien verwoesten,
dat de Secretaris Boers aan het hoofd van eenige Burgers zig
na de Marschpoort begaf en aldaar den Heer .Commandant aantreffende van Hem dadelijk de overgave der Stad eischte met
dat gevolg dat oogenblikkelijk de Poort voor de Zeegenvierende
Wapenen der geallieerden onze verlossers wierden geopend, de
Stad op discretie overgegaan zijnde veroorzaakte zulks noodwendig
eenige Confusie, doch dank zij de voorzienigheid en de goede
Discipline van de Braave Troepes onze Stad wierd voor alle
ongeregeldheden bevrijd en door de goede wil van alle ingezetenen wierd al spoedig voorzien in het benoodigde voor een
Corps van circa 4000 man Cavallerie en Infanterie dat sedert
's morgens 3 uuren niets genoten had. Zedert is de geestdrift
algemeen, alles draagt de Couleur van Onzen Dierbaren Vorst,
deszelfs Vlag waait van de Tooren, en behalven eene generaale
Illuminatie welke de Inwoneren uit eigen beweging verlangde, zoo
heeft de Stad aan den Commandant en officieren van het Guarnisoen
een Bal gegeven, waar op de Toasten aan onze Hoogen Machtige
Verlossers en onzen Dierbaaren Vorst met dat gevoel zijn gedronken
dat zulk een onverwagt geluk moest inboezemen de Proclamatie
door de Heeren Van der Duin van Maasdani en Gijsbert Carel
Van Hogendorp in Naam van den Prins van Oranje gedaan, is
dadelijk na ontfangst alhier bekend gemaakt en ingevolge van
dezelve is door de Burgemeester dezer stad met voorkennis van
den Heere Commandt. dezer plaats een Publicatie in naam van
dien Vorst gedaan, waarbij alle Burgers worden opgeroepen om
zig vrij willig te wapenen tot bestrijding van den algemeenen
Vijand zijnde verders de Nationale Garde onder den naam van
Oranj egarde gereorganiseerd.
„Elk voelt zijne verpligting, om mede te werken tot consolideering van onze pas herkregene vrijheid ten einde ons het geluk
waardig te maken van onder de dierbare en zagte regering van
het Huis van Ora* te leven, en elk voelt ook de noodzakelijkheld om wanneer het wierd vereischt alles op te zetten om voor
te komen dat ons Land niet weder in handen van eene na wraak
dorschenden (sic) vijand gerake, die voorzeker hetzelve geheel en
al zoude verwoesten."
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Zoo was dan Zutphen op de Franschen veroverd.
leder droeg, zooals de boven medegedeelde beschrijving zegt,
„de Couleur van Onzen Dierbaren Vorst". De Oranjevlag werd
van den St. Walburgstoren ontplooid.
Dadelijk na de inname vervoegde zich de burgemeester bij den
commandeerenden Pruisischen officier „ten einde zijne plichtpleging bij hem af to leggen" en de stad benevens de burgerij
„in zijne protectie aan to bevelen".
De commandant verzocht den burgemeester eene door Von
Billow geteekende publicatie van 20 November 1813 af to kondigen.
In dit stuk werd aan de burgers gelast om alle Fransche
militairen, die nog in Zutphen verborgen mochten zijn, bij den
burgemeester aan to geven, benevens alle Fransche „eigendommen,
cassen, wapens, amunitie en deze laaste — to weten wapenen en
amunitie — aan de cappitein der Artillerie to overhandigen".
Op den 25en November mochten de burgers na bekomen toestemming van den burgemeester hunne huizen van zes tot twaalf
uur 's avonds illumineeren.
Het stadsbestuur hood den commandant en diens offi.cieren
den volgenden avond eene partij in de Groote societeit aan, waar
het zeer gezellig toeging. Men danste er tot in den morgen.
„Zij zullen", zegt De Witt Huberts, „wel niet zeer opgewekt
of frisch geweest zijn toen de meesten den volgenden middag
(Zaturdag 27 November) weder moesten oprukken om het beleg
voor Arnhem to slaan, waar menigeen der dansers, door Fransche
kogels getroffen, zijn jeugdig leven verloor".
De stad bleef nog eenige dagen in staat van beleg, omdat men
nog voor een aanval der Franschen onder Molitor bevreesd was.
De commandant, die alle burgers nog niet genoegzaam meende
to kunnen vertrouwen, liet daarom alle wapenen van hen opeischen.
Daarom bracht Zaterdag 27 November de burgemeester „op
order van den commandant" aan de ingezetenen ter kennis, dat
elk verplicht was om ten spoedigste „alle zijne geweeren, Pistolen
en Sabels" to bezorgen bij den officier der artillerie Von Liebermann.
Zelfs werd deze publicatie Zondag d.a.v. herhaald en er toen
aan toegevoegd, dat elk moest opgeven, hoeveel kruit hij nog bezat.
Den volgenden morgen werd hier de bekende proclamatie der
heeren Van der Duyn van Maasdam en Van Hogendorp, waarbij
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zij het bestuur in naam van den prins van Oranje aanvaardden,
overal afgekondigd.
In verband met deze proclamatie riep de burgemeester in overleg met den commandant alle burgers op om zich vrijwillig te
wapenen ter bestrijding „van den algemeene vijand". Tevens
deelde hij mee, dat de nationale garde onder den naam van
Oranjegarde was georganiseerd.
De kolonel en de officieren dezer garde boden den 8 e11 December aan
Z. K. H. den Prins hunne „personen en goederen met vreugde"
aan, „om wanneer de noodzakelijkheid zulks mogt vereischen
voor onzen dierbaren Souverain en het Vaderland te strijden" I).
Het was in dezen nieuwen toestand van zaken dringend noodig,
dat de financien en de administratie der gemeente weder in goede
banen werden geleid, alsmede, dat er behoorlijk toezicht gehouden
op en rekening en verantwoording gedaan werd van hetgeen
door de burgers aan de militairen werd verstrekt.
Daarom publiceerde de burgerneester reeds den 26 en November,
dat hij met den commandant overeengekomen was, „dat aan geene
requisitien van welken aart ook door de Burgers en Ingezetenen zal
behoeven worden voldaan wanneer dezelve niet door Hem Burgemeester zijn ondertekend zoo als tot nog toe is geschied".
Hij riep daarom „alle de Burgers en Ingezetenen binnen deze
Stad en Schependom op, OM gedurende de drie eerste dagen
van de volgende week, zijnde Maandag, Dinsdag en Woensdag
den 29 en 30 November en 1 December dezes Jaaps des
morgens van negen tot twaalf uur en ten kantore van den
Stedelijken Ontvanger Badon Ghijben eene schriftelijke opgave
te doen van al hetgeen door de Burgers en Ingezetenen gedaan
en geleverd is tengevolge van requisitien welke door den Burgemeester voorn. geverifieerd en goedgekeurd zijn.
,,Zullende deze opgave van ieder Soort van Leverantie of dienst
afzonderlijk moeten geschieden en tevens Specifiek daarbij moeten
worden opgegeven het montant in Hollandsch geld berekend,
en voorts moeten voorzien zijn van een kopij der gedane requisitien en van het bewijs van voldoening of aflevering voor zooverre het zelve daarvoor vatbaar is".
1 ) Verbaal van den minister van oorlog.
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Op denzelfden dag maakte de burgemeester bij publicatie bekend, dat hij met goedkeuring van den commandant eenige
commission benoemd had „om de zaken te helpen dirigeeren en
aan welke de Militairen en Ingezetenen zich voor dat geene waarmede de benoemde Heeren gechargeerd zijn kunnen adresseren".
Hij deelde daarom mee, dat in de commissie voor inkwartiering
waren benoemd de heeren : J. De Bruin, G. I. De Leeuw van
Coolwijck, Van Hopbergen en Boon ; in die voor de kleeding de
heeren : H. Kretschmer, Budde en A. Wijnveld Jzn. ; in die
voor de requisitie van paarden en stalling de heeren : Lulofs,
Laats en Van Spaen ; in die voor het afgeven van bons de heeren :
A. Ardesch en R. Mensink ; in die voor de opgave der gedane
requisitie de heer : Badon Ghijben, stadsontvanger ; in die voor
vuur en licht der wachten de heer : A. W. Langenberg A. Wzn.
Ook nam de burgemeester dadelijk maatregelen, om den toestand
der stadsfinancien, zooals die zich op het oogenblik van de overgave der stad bevonden, te kunnen constateeren. Dat hij ook
de leeraars der verschillende gezindten aanschreef, om in hunne
godsdienstoefeningen te bidden voor „onze Geallieerden en Bondgenooten" spreekt voor dien tijd wel van zelf.
Uit Den Haag werd aan den commandant der gewapende
burgerwacht den 28 en November de proclamatie toegezonden,
welke door de provisioneele regeering in naam van den prins
van Oranje aldaar was afgevaardigd.
Aan den commandant werd toegestaan daarvan eenige exemplaren te laten drukken en deze te verspreiden.
Van zijn kant liet de burgemeester eene proclamatie drukken,
waarin hij o.a. : 1. de burgers uitnoodigde zich onder de wapenen
te begeven en wel onder de orders van den majoor-commandant
Von Treskow „ten einde met vereende kragten onze herkregene
vrijheid te handhaven en ons voor eeuwig te ontrukken van die
dwingelandij, waaronder wij ruim 18 jaren gezugt hebben".
2. alle burgers oproept om de landslasten, welke tot dusverre
geheven werden en voorloopig, totdat daarover door de Hooge
Regeering zal zijn beschikt, blijven bestaan, bij de ambtenaren,
Hollanders zijnde, die deze lasten inden, te betalen en het achterstallige aan te zuiveren „ten einde in staat te zijn om de hoog
noodige uitgaven ter bestrijding onzer vijanden te kunnen vinden".
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3. alle Hollandsche ambtenaren opriep om dadelijk na de
afkondiging van deze publicatie hunne posten weder te aanvaarden. Zij zouden alien de noodige bescherming ontvangen.
4. aan alle ambtenaren, welke zonder „behering" waren, beval,
om hunne functie te blijven waarnemen en hem, den burgemeester, te gehoorzamen, tot zoolang door het „Generaal bestuur"
anders zou zijn beslist.
5. aan alle ambtenaren gelast om den Prins van Oranje als
hoofd te beschouwen en alles in Diens naam te verrichten.
Aan de ambtenaren, die zulks behoefden, zou door den burgemeester eene behoorlijke provisioneele aanstelling worden uitgereikt.
Aan het einde dezer proclamatie verzocht de burgemeester in
gevolge de publicatie van het Algemeen Bestuur aan alle „leeraren
van den Godsdienst" om behalve voor onze „Hooge Geallieerde"
ook te bidden voor Z. D. H. den Prins van Oranje en Nassau,
voor Diens Gemalin en Diens Huis.
De aanwezigheid van zooveel militairen in Zutphen gaf aanleiding, dat de goede verstandhouding tusschen hen en de burgers
wel eens werd verstoord.
De burgemeester deelde daarom per publicatie mee, dat de
commandant de noodige orders zal geven, dat de militairen zich
vergenoegen moesten met datgene, dat hun op „eene ordentelijke wijze" door de burgers, bij wie zij waren ingekwartierd,
zal worden gegeven. Vervolgens vermaande de burgemeester de
ingezetenen, om alles wat in hun vermogen was te doen om de
goede harmonie tusschen burgers en militairen te bevorderen en
hen vooral behulpzaam te zijn in het wasschen van hunne
kleederen en linnen.
Den 30en November deelde de burgemeester mee, dat hij in
overleg met den commandant op dien avond alle notabele ingezetenen had opgeroepen om met elkaar de geschiktste maatregelen te bespreken tot behoud van de pas herkregen vrijheid.
De door hem opgeroepen notabelen waren de heeren : A. E. Mackay,
A. H. J. Op ten Noort, Vrugt, A. Op ten Noort, Duim, Van Lamsweerde, M. Van LOben Sels, Hopbergen, Heeckeren van Molencate, De Veye junior, Ter Ville, generaal Voet, Wilbrenninck, P.
Haesebroeck, J. De Bruin, oud-majoor Ligtenvoorde, I. H. Van
Hasselt, Van der Dussen, Van Rhemen, Ardesch, subst. proc.
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Lulofs, E. Van Heeckeren, H. Kretschmer, G. S. De Leeuw, C.
Van Hamel, E. P. Sels, Hartsing Boon, oud col. Laats, A. Van
Spaen, Budde, Nederburgh, Retemeijer, De Bons, Plegher, Steenlack en A. A. Boers, seer. der gemeente.
Op die bijeenkomst schetste de majoor Von Treskow „op eene
waardige wijze", hoe nuttig en noodzakelijk het was, om volgens
het voorbeeld van de Pruisische en andere natien maatregelen
te nemen, om Zutphen in alle omstandigheden te beveiligen voor
het ongeluk „van weder onder de fransche dwingelandij te komen".
De vergadering was algemeen van gevoelen „om dadelijk een
Landstorm te organiseeren" en daarvoor op te roepen alle
mannelijke ingezetenen van 15 tot 60 jaar.
Voor de organisatie van dezen landstorm werd eene commissie
benoemd, bestaande uit de heeren : E. Van Heeckeren, Heeckeren
van Molencate, Duim, De Veye en J. De Bruin.
Het verhandelde op deze vergadering werd bij publicatie bekend gemaakt.
Den eersten December stelde de burgemeester provisioneel tot
notarissen aan de heeren J. S. Schluiter, G. Haesebroeck en I.
A. Van Hasselt, terwijl hij den vierden dier maand bekend maakte
de zekere tijding der komst van Z. D. H. den prins van Oranje
in Den Haag vernomen te hebben.
Dien avond illumineerden de burgers hunne woningen.
De burgemeester schreef de verschillende godsdienstleeraars aan,
om den volgenden dag, een Zondag, een Bede- en dankdag te
houden.
De burgemeester en de heer E. L. van Heeckeren werden
afgevaardigd, om namens Zutphen den Prins te complimenteeren
bij gelegenheid van Diens komst in de Nederlanden en Z. K. H.
„over de belangen van deze stad" te raadplegen. Beide heeren
hadden op 9 December eene audientie bij den Prins. De burgemeester verklaarde Z. K. H. „dat men zijne uitroeping tot Souverein Vorst van Nederland met genoegen gehoord had, en hij als
tolk van Zutphens burgerij Z. K. H. wegens de stad ook als
souverein uitriep".
De Prins antwoordde daarop „zeer sensibel te zijn wegens de
gevoelens van Zutphensch burgerij en nimmer zoude vergeten
dat Zutphen de vierde stad van Nederland en de eerste van
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Gelderland was welke hem als Souverainen Vorst van Nederland
had uitgeroepen". Uit Den Haag zond de burgemeester aan zijn
plaatsvervanger eene door hem opgestelde publicatie, gedagteekend
9 December, „weegens de erkenning en uitroeping van den Prins
van Oranje als Souverein der Vereenigde Nederlanden door
deese Stad".
De raad besloot :
1. om van deze publicatie dadelijk 100 exemplaren te laten
drukken ;
2. „om de notabele dezer stad bij een te roepen ten einde eene
commissie uit hun midden te decerneeren om bij de plegtigheid
der uitroeping van Onze Vorst als Souverein teegenwoordig te
zijn, welke Commissie zal bestaan uit de Heeren Van Lamsweerde,
Van Hasselt, A. Op ten Noort en B. H. Lulofs" ,
3. eene commissie aan den commandant der stad te zenden
om hem te verzoeken bij de plegtigheid tegenwoordig te zijn ,
4. den commandant der Oranjegarde te gelasten „om dat corps
reeds morgen teegens half Een voor het Stadhuis onder de wapenen te doen koomen, beneevens het Corps muzikanten".
Dadelijk onder dit besluit is de volgende beschrijving der
plechtigheid gegeven, welke Dinsdag 14 December plaats had.
„De Voorschrevene plegtigheid", lezen we aldaar, „heeft heeden
alhier onder de verzameling van eene ontzachlijke menigte aanschouwers plaats gehad en bij het uitroepen van den Vorst als
onze Souverein was de geestdrift zodanig dat er eene geruime
tijdt verliep eer het yolk tot bedaaren te brengen was, aandoening en Blijdschap was op elks gezigt te leezen bij het eindigen
van het Leezen der voornde publicatie van den Burgemeester Op
ten Noort door den Secretaris dezer Stad, in tegenwoordigheid
van -den adjt. Burgemeester en de Commissie der notabelen;
beneevens den Beer Commandant ; zijnde de voorn. publicatie
van den volgenden inhoud fiat insertio" 1).
De burgemeester zond een verslag van deze plechtigheid
aan de Haagsche en de Arnhemsche couranten op.
Het feit, dat hij in Den Haag den Prins ook namens Zutphen
als souverein had opgeroepen, bezorgde hem eene berisping van
1)

De publicatie is evenwel niet in het verbaal van den maire opgenomen.
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den gedelegeerden prefect van het departement, die hem onder
het oog liet brengen, „dat proclamation van dien aard niet nit
zijn kanaal maar van hoogere autoriteiten moeten emaneeren"
en hem liet . verbieden „den volke uit eigen motief eenige proclamatie of publicatie te doen, dan welke tot zijne huishoudelijke
administratie betrekking hebben".
In een uitvoerig schrijven, dato 16 December aan den provisioneelen commissaris van het arrondissement Zutphen, die hem
eene copie van den brief van den prefect had toegezonden, verdedigde de heer Op ten Noort, hetgeen hij gedaan had.
Naar aanleiding eener proclamatie van den Prins, waarbij alle
weerbare mannen werden opgeroepen de wapens op te vatten
tot verdediging van het vaderland en tot verdrijving van den
vijand, terwip zij, die daartoe niet in staat waren, uitgenoodigd
werden door ruime bijdragen de schatkist van het land te gedenken, werd eene kist op het gemeentehuis geplaatst, terwijl
er later ook met lijsten werd rondgegaan.
Met de financier der stad zelf zag het er echter verre van rooskleurig uit. De komst der troepen van de geallieerde mogendheden in de
stad had b.v. f 12000 gekost. Toen de stadsontvanger Badon
Ghyben uitgenoodigd werd, dit bedrag aan de commissie voor
de requisitie uit te betalen, bleek het, dat hij slechts f 3000 bijeen kon krijgen.
Zooals de heer Op ten Noort den Nen December aan den
commissaris-generaal voor de binnenlandsche zaken schreef, was
de stadskas uitgeput „door de passage van de troupes der hooge
bondgenoten, voor welke niet alleen het noodige onderhoud voor
manschap en paarden daargesteld, maar ook daarenboven eenige
noodwendigheden voor kleding moest gefourneerd worden". De
„aanvraag tot aflevering" van deze „laatste noodwendigheden,
behalve het gewone onderhoud van vivres en fourage" bedroegen
reeds eene som van 62000 s.c., „waarop echter nog maar voor
21000 is afgelevert".
Aan het slot van dien uitvoerigen brief verzocht de burgemeester aan den commissaris-generaal van zijne mededeelingen
bij den Vorst dit gebruik te willen maken als hij oordeelde
noodig te zijn om „mede te werken dat alle oorlogslasten door
het algemeen op een zoo veel mogelijke wijze worden ge-
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dragen". Den Men December publiceerde de burgemeester, dat
hij een brief van den commandant der stad, den heer Von
Hanstein, ontvangen had, waarbij deze uit naam van den generaal
Von Biilow zijne tevredenheid te kennen geeft „over de bereidwilligheid der ingezetenen om mede te werken om deze vesting
in een goede staadt van verdediging te brengen, als mede wegens
de zorg die men alhier voor de zieke en gekwetste in de Hospitaale heeft gedraage waarbij de Heer Stads Doctor Storck zeer
heeft uitgemunt".
Vermelding verdient nog, dat bier van rijkswege groote hoeveelheden geweren, scherpe patronen, enz., werden geborgen en
dat ingevolge eene resolutie van den commissaris-generaal van
het departement van den Boven-IJssel de burgemeester op den
denzelfden dag alle manspersonen van 17 tot 51 jaar opriep, om
zich in bet begin van Januari 1814 ten stadhuize te laten inschrijven, ten einde uit hen „eene generale landstorm en landmilitie te formeren".
Hoe gedurende de bezetting van Zutphen door de Pruisen de
verhouding was tusschen het burgerlijk en militair gezag, mag
ten slotte blijken uit den volgenden brief van den burgemeester
aan den commissaris-generaal van oorlog dd. 13 Januari 1814 :
Op heden is ingevolge U H. E. G. order van 7 Jan. 11. N°. 39
alhier aangebracht 60.000 Eng. scherpe patronen in 120 tonnen.
Op receptie van dezelve heb ik den luitenant van de Pruisische artillerie Von Liebermann, welke zich op order van den
Pruisischen commandant dezer stad den Lt.-Col. Von Reuss van
de sleutel van alle de Kruitmagazijnen, alsmede van de magazijnen zelve heeft meester gemaakt, laten verzoeken mij de
sleutels te geven ten einde die patronen te verzorgen, als zijnde
die ter mijner dispositie door U H. E. G. voor den landstorm
ter cerneering van Deventer gesteld.
Dan Z.Ed. heeft mij doen antwoorden, dat hij een onderoffr
zoude zenden om het magazijn te openen en de patronen te
bergen, doch dat dezelve onder zijne administratie bleven, en hij
daar uitdeeling van zoude doen als hij zulks noodig achtte. Hoezeer wel genegen 0111 die patronen daar niet te plaatsen, vond
ik mij echter genoodzaakt daartoe over te gaan, ten einde ongelukken te prevenieeren. Dit is slechts eene schets van het voor-
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gevallene met de andere mij toegezonden 4000 geweren met
toebehooren. 1k heb die opgeslagen en op last van den Generaal
Raesfelt aan den heer Yske 1000 er van afgeleverd en eenige
gedistribueerd aan de landstorm ten tijde der uitval der Franschen
uit Deventer.
Dan nauwlijks was dit geschied, of ik ontving een order van
den Pruisischen commandant om al die geweren aan den luit.
v. L. over te geven. Ofschoon Z.Ed. demonstreerende, dat ik
daar geen magt toe had, bleef hij daarop urgeeren, waarop de
Kapitein Yske, op last van Generaal Raesfelt hier arriveerde
om 2000 geweren of te halen. Mij toen bij den comm. vervoegende werd zulks eerst geaccordeerd, doch na verloop van een
half uur verweigert en ik wierd gelast om ten spoedigste alles
aan den heer v. L. over te geven. De macht in handen der
heeren zijnde moest ik succombeeren en heb dus aan de order
voldaan. Eindelijk ontving ik de order om de 1000 geweren
aan den Gen. v. Raesfelt over gegeven, terug to bezorgen. Hoe
onaangenaam het mij echter is dat ik de orders van een Oorlogsminister niet kan executeeren, maar dat een Pruisisch art.-luitenant daarover wil gebieden en mij de wet stellen zal UEd. ligt
bevroeden en ik neem daarom de -vrijheid U H.E.G. instantelijk
to verzoeken, mij voortaan to excuseeren met het ontvangen
van diergelijke zaken, ten ware de noodige orders aan de Pruisische troepen gegeven wierden dat mij over diergelijke zaken
ongemoeid lieten en de noodige localen weder ter mijner dispositie gesteld.
..... en ik vlije mij, dat door U H.E.G's. intercessie bij Z.K.H.
middelen beraamd zullen worden, dat de militairen niet geheel
en al alles doen wat zij verkiezen, en de magt door Onzen Souverein aan de civiele autoriteiten gedemandeerd niet meer mepriseeren, of met voeten treden, wijl dezelve voor de magt der
bajonnet moet bukken.
Aan „Oorlog" werd dit schrijven voor notificatie aangenomen.

Apeldoorn en Het Loo in November 1813
DOOR

P. A. VAN BUUREN.

Het schoutambt Apeldoorn was eene ver uiteengebouwde
plattelandsgemeente met landbouw als hoofdbedrijf ; behalve de
kom behoorden tot haar gebied eenige afzonderlijk gelegen
buurschappen of kerkdorpen.
De onderdeelen Loenen en Beekbergen waren toenmaals afzonderlijke gemeenten en zijn later bij Apeldoorn gevoegd ;
Apeldoorn met Het Loo had ongeveer 3300 inwoners.
Tot de burgerlijke gemeente behoorde de heerlijkheid Het Loo
op 3 K.M. benoorden de kom van het dorp, aan welke heerlijkheid grenst het paleis Het Loo, met tuinen, park en omgeving,
eigendom der vorstelijke familie van Oranje-Nassau.
Aan het hoofd der gemeente en van den municipalen raad
stond de maire den heer J. H. Gunningh, die, Nederlander van
geboorte, ook Nederlander in zijn hart, zich bij voorkomende
gelegenheden beijverde om botsing en moeielijkheden tusschen de
bevolking en de Fransche autoriteiten te voorkomen. De geest der
bevolking was over het algemeen gewillig en rustig ; men had
zich leeren schikken in het onvermijdelijke, dat de inlijving bij
Frankrijk had medegebracht. Hoewel de nabijheid der door
Fransche troepen bezette vesting Deventer wel eens eenige wrijving had doen ontstaan, onthield de bevolking zich van woelingen of betoogingen.
Onder de notabelen moet in het bijzonder genoemd worden
de luitenant-admiraal J. H. Van Kinsbergen 1), wonende op du
1 ) Geboren te Doesburg '1735, overleden te Apeldoorn 1819. Fen deel van
zijnen diensttijd bracht Z.E. door in de Russische marine en verkreeg da,a,r
den titel van admiraal.
Gedenkboek Iv.
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thans nog bestaande, maar nu geheel verbouwde buitenplaats
Welgelegen aan den weg Apeldoorn-Deventer. De naam van den
luitenant-admiraal leeft nog voort in de naar hem genoemde
school, opgericht uit gelden, oorspronkelijk bestemd voor een
gedenkteeken te zijner eere. Terecht heeft men ingezien, dat
geen waardiger monument kon gesticht worden dan eene inrichting
van onderwijs, aan hooge eischen voldoende, en in dit opzicht
is deze school van 1863 tot den huidigen dag een sieraad voor
de gemeente en een waardig gedenkteeken voor een man van
beteekenis gebleven.
Door hoogen rang, ruime middelen en een warm vaderlandlievend hart was de admiraal Van Kinsbergen bij zijne medeburgers in hooge eere ; in de dagen der omwenteling van 1813
trad hij herhaaldelijk op als welwillend, verstandig en voorzichtig
raadgever. Steeds had de bewoner van Welgelegen tijd, moeite
en persoonlijke toewijding — somtijds met gevaar voor eigen
veiligheid — over voor ieder, die hem in 't algemeen belang
kwam raadplegen ; waar noodig wist hij ook met de daad te helpen.
Een eigenlijk garnizoen had Apeldoorn niet, maar een detachement Fransche gendarmes onder een onderofficier (kwartiermeester) had er zijne vaste standplaats, als rijkspolitie voor de
ijl bevolkte naaste omgeving ; in sommige werken uit dien tijd
is dit detachement als bezetting betiteld.
Het paleis Het Loo was voor 1806 door de Franschen voor
verschillende doeleinden gebruikt, maar bij voortduring schromelijk verwaarloosd, zelfs bedorven en vernield. Gedurende het
bestuur van koning Lodewijk had het eenige verbouwingen
ondergaan (waarschijnlijk geen verbeteringen), om het te doers
dienen tot zomerverblijf voor dezen worst, die er in 1808 en 1809
inderdaad eenigen tijd heeft doorgebracht. In October 1811 heeft
keizer Napoleon met keizerin Maria Louisa er een dag vertoefd.
In 1813 werd het gedeeltelijk gebruikt als hospitaal en reconvalescentenverblijf.
Als rentegevende bezitting, als landgoed, werd Het Loo
beheerd en bestuurd door den heer F. J. Van de Wall, inspecteur
verificateur der keizerlijke kroondomeinen in het zuiden van
Holland, tevens rentmeester van Het Loo en wonende aldaar.

DE R1DDER

VAN

KINSBERGEN .

ad_ lieczeicfzet ,,.?,,Q(Z1/14:2tta/
ZWARTE-KUNSTPRENT VAN CH. H. HODGES NAAR EEN
DOOR F. J. BURCHMANN GESCHILDERD PORTRET.
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Deze inspecteur-rentmeester had onder zijn toezicht andere rentmeesters, o.a. die van Yelp en Dieren, en stond onder de bevelen
van den heer Dedel, intendant der keizerlijke kroongoederen
in Holland, ridder in de orde van de Reunie, commandeur der
militaire orde van Wurtemberg, gevestigd te Amsterdam.
Uit eene correspondentie tusschen deze ambtenaren — ontleend
aan het rijksarchief en hieronder in hoofdinhoud weergegeven —
blijkt, hoe in dezen tak van dienst de naderende gebeurtenissen
werden voorgevoeld. Ter bekorting laten wij de ietwat wijdloopige
titels weg en duiden de correspondenten aan met D. en v. d. W.
Den 8e1i November '13 schrijft D. aan v. d. W. dat er ongerijmde
en ongelooflijke geruchten loopen omtrent de nadering van den
vijand naar de grenzen van het gouvernement Holland. D. draagt
v. d. W. echter op „mesures" te nemen voor mogelijk gevaar en
wel door aan zijne ondergeschikte rentmeesters mondeling den
strikt geheimen last te verstrekken, om op de eerste requisitie
van hem, intendant, of te geven alle de gelden, boeken, charters,
registers en papieren, kortom alles wat transportabel en van
waarde is voor het kroondomein. Nogmaals wordt nadruk gelegd
op strenge geheimhouding, maar tevens aanbevolen om bij vermeend gevaar voor de kroongoederen terstond aan den intendant te Amsterdam kennis te geven.
Den 10en November antwoordt v. d. W., dat hij met zijne
onder-rentmeesters te Arnhem samenkwam, en aldaar de Fransche
ambtenaren in „Confusie" gevonden heeft. De directeuren der
registratie, der vereenigde rechten, der tabaksregie en nog
anderen, die kassen onder zich hadden, zonden deze geldswaarden reeds weg; sommigen hadden ook hunne vrouwen en kinderen
Arnhem doen verlaten. Men wist daar met zekerheid, dat de
militaire commandant op dienzelfden dag zijne goederen tegen
contante betaling zou verkoopen ; er werd verhaald dat de vijand
(Pruisen en Russen) van alle kanten naderde en dat de brug bij
Arnhem, evenals de IJsselbruggen bij Westervoort en Doesburg
zouden worden weggenomen.
Een en ander doet v. d. W. den toestand ernstig inzien en,
na rijp beraad met zijne drie onder-rentmeesters, besloot hij Maandag
15 November, de in kas zijnde gelden, papieren en verdere
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archiefstukken, tot zijn rentambt behoorende, naar Amersfoort
te doen overbrengen, waarheen ook de overeenkomstige stukken
uit de onder-rentambten zouden getransporteerd worden.
Op de spoedigste en minst kostbare wijze zal v. d. W. dan
zorg dragen, dat dit belangrijke administratieve materiaal op het
bureau der intendance te Amsterdam wordt ingeleverd. Mocht
dit plan niet worden goedgekeurd, dan verzoekt v. d. W. tegenbevel, maar laat tevens doorschemeren, dat hij wellicht niet meer
tot den 15 en zal mogen wachten. Onder vermelding van het
bovenstaande, verbeidt hij de bevelen van zijn chef. Aan dezen
brief voegt hij nog toe de mededeeling van een in Arnhem loopend „onwaarschijnlijk" gerucht, nl. dat de Keizer van Wesel
naar Arnhem of Nijmegen zou komen, hoewel daar op 't oogenblik slechts weinig Fransche troepen zijn.
Den li en op Het Loo teruggekeerd, kan v. d. W. zijn brief
nog aanvullen met het jongste, aldaar verspreid gerucht, en wel:
dat de Pruisen Munster ontruimd hebben en dat de IJssel door
generaal St. Cyr den 13 en Nov. met een belangrijke troepenmacht zal worden bezet en verdedigd. Dit stemt den rentmeester
weder eenigszins geruster, en hij meent nu met de overbrenging
zijner stukken te kunnen wachten tot hij stellige bevelen van
D. hebben zal.
Spoedig wordt hem duidelijk dat het niet rustig blijft in de
omgeving van Apeldoorn. Nog voor hij den gereedgemaakten
brief aan D. verzenden kan, ziet hij in handen van den maire
Gunningh een brief van den majoor, commandant der genie in
Deventer, houdende bericht dat die stad, wegens de nabijheid des
vijands, in staat van beleg verklaard is.
Voorts wordt in dit schrijven eene klacht geuit dat de door
de genie gerequireerde boomen 1) uit Apeldoorn, voor de versterking der vesting, niet spoedig genoeg aankomen en de bedreiging dat, zoo dit niet terstond verandert, de maire door Fransche
1 ) Een bewijsstuk dat eene dergelijke requisitie plaats had, hebben wij niet
gevonden , mogelijk is die zaak mondeling behandeld. Uit boven aangehaalden
brief blijkt echter dat de Fransche militaire autoriteit in Deventer den maire
van Apeldoorn niet gunstig gezind was, en dat op het pad van hoofd eener
gemeente, in de nabijheid dezer Fransche vesting, lastige struikelblokken lagen.
Wij komen hierop terug.
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gendarmes uit Apeldoorn gehaald en exemplair gestraft zal worden.
Eindelijk vindt v. d. W. op zijn eigen bureau een schrijven
waarin de in staat van beleg verklaring van Deventer bevestigd
wordt, aangevuld met de mededeeling dat de wandeling „de
Worp" zal worden opgeruimd voor den aanleg van een bruggenhoofd. Hieruit blijkt dat de vesting-commandant de insluiting
der stad ook op den linkeroever waarschijnlijk achtte, zooals dan
ook werkelijk later geschied is.
Op deze berichten krijgt v. d. W. den 13 en (Zaterdag) antwoord van D. en wel het verzoek om provisioneel het zenden
van archieven en geldswaarden uit te stellen. Mochten echter de
omstandigheden van dien aard worden, dat de rentmeester een
en ander niet veilig meer acht op Het Loo, dan wordt hij bij
dpzen gemachtigd, de expeditie naar het hotel der intendance
te bewerkstelligen.
De loop der gebeurtenissen ging intusschen voort ; te 9 uur
v.m. van den 13 en kreeg v. d. W. bericht dat Deventer den vorigen
dag door den vijand bijna is verrast (vergelijk de feiten uit het
beleg van Deventer), dat Zwolle genomen is, en de Franschen over
het Katerveer gevlucht zijn. Te 10 1/2 uur heeft hij omtrent die
feiten genoegzame zekerheid en — bevreesd voor de veiligheid
van zijne kas, zijn archief en zijn' goeden naam als verantwoordelijk ambtenaar — pakt v. d. W. de belangrijkste administratieve bescheiden bij elkahr, om ze per estafette naar Amsterdam
te doen overbrengen.
Hij ondervindt nu de teleurstelling dat de postmeester geen
enkel paard ter dispositie heeft, zijnde alle beschikbare paarden
door de „vlugtelingen geemployeerd" 1). V. d. W. kan echter per
rijtuig zelf naar Amersfoort komen en zijn stukken medenemen.
Hij komt aldaar den 13 en 's avonds aan . en bericht dit den 14en
aan D., met verzoek te Amersfoort bevelen te mogen ontvangen,
en met vermelding van het laatste nieuws uit de IJsselstreek,
nl. dat eene colonne van 6000 man Pruisen, Russen en Zweden
in de stad Zwolle binnengerukt is. (!)
Deze brief, per estafette verzonden, is per keerende beantwoord,
1 ) Welke vluchtelingen dit geweest zijn wordt niet nader aangeduid , waarschijnlijk waren het Fransche ambtenaren en inwoners van Deventer, die, een
beleg dier stad voorziende, zich nog in veiligheid wilden stellen.
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want men vindt een brief van 14 November van D. aan v. d. W.
als volgt :
„Ik ontvang heden uw brief van den 13 en, houdende berigt
dat volgens bij U ingekomen informatie de vijand de stad Zwolle
zou zijn binnengerukt, en dat UEd. derhalve vermeend hadt
uw bureau naar Amersfoort te moeten overbrengen. Ik verzoek
U, uw bureau provisioneel in Amersfoort te laten blijven, doch
dadelijk na receptie dezes, in persoon naar Het Loo, op uw post
terug te keeren. Zoodra UEd. echter met zekerheid verneemt
dat de vijand de rivier de IJssel is gepasseerd, zal UEd. alle
gelden, boeken, charters, enzv., met een woord alles wat het
Rentambt Het Loo regardeert en transportabel is, hetzij hetzelve zich op Het Loo of te Amersfoort bevindt, herwaards aan
zijn adres expedieeren".
Tusschen de regels leest men eene afkeuring omtrent het verlaten van Het Loo. Dedel gelooft nog niet aan dringend gevaar
en drijft v. d. W. naar zijn post terug Deze heeft aan den last
van zijn chef voldaan, en is de eerstvolgende dagen door geene
booze tijdingen verontrust.
Den 19en November (Vrijdag) verneemt hij met zekerheid dat
de „vijand" (de Geallieerden) in Velp is gezien, dus inderdaad
de rivier is gepasseerd; met anderen hoort hij in oostelijke
richting klein geweer- en kanonvuur, waaruit hij afleidt dat eene
poging wordt gedaan om ook op een noordelijker punt den IJssel
over te gaan. Van den maire van Apeldoorn verneemt hij dat de
vijand reeds in Hattem is gezien, weshalve de maire een transport
gerequireerde goederen naar Deventer niet durft afzenden wegens
de onveiligheid van den weg daarheen.
Op deze alarmeerende berichten heeft v. d. W. geen rust meer,
en gevolg gevende aan de aanwijzing van zijn chef in diens
laatsten brief, schrijft hij aan dezen hoe de toestand is, pakt de
onder zijne hoede staande stukken in twee daartoe vooraf gereedgemaakte kisten en stelt zich voor, dit alles den 21 en (Zondag)
naar Amsterdam te zenden.
Hij voorziet echter de mogelijkheid dat hij, op Het Loo blijvende,
bij eventueele bezetting door den vijand gedwongen zou kunnen
worden tot maatregelen, die hij als rentmeester niet kan verantwoorden of goedkeuren, terwijl een transport van waardevolle
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stukken, buiten zijn persoonlijk toezicht, hem onder de gegeven
omstandigheden niet geraden voorkomt. In zijn begeleidend schrijven aan D. (gedateerd 23 November) zet hij de redenen uiteen,
waarom hij zich niet van zijn archief wil scheiden en derhalve
besluit er zelf mede op reis te gaan en alles in persoon aan het
hotel der intendance of te leveren.
Alzoo is geschied. Waarschijnlijk is hij Maandag 22 November
in den namiddag van Het Loo vertrokken, want in zijn schrijven
van 23 Nov. (zoo even bedoeld) maakt hij nog melding van de
gebeurtenis, die den 22en op Het Loo plaats had, en die wij
straks zullen vermelden. In den avond van 23 November heeft
v. d. W. inderdaad alle stukken, waarvoor hij zich verantwoordelijk acht, behoorlijk aan het hotel der intendance te Amsterdam gedeponeerd.
De getrouwe rentmeester is echter nog niet uit de zorg, want
hij heeft aan het bureau der intendance geen recu of ander, hem
clêchargeerend bewijsstuk kunnen machtig worden de intendant
Dedel heeft zijn bureau en Amsterdam verlaten, naar het schijnt
zonder bevelen achter te laten of aanwijzingen te geven. V. d. W.
wendt zich nu tot den chef van het bureau, onder overlegging
eener kopie van zijn rapport en verzoekt dezen ambtenaar hem,
althans voorloopig, bewijs van ontvangst te willen verstrekken.
Inderdaad ontvangt hij van dezen een provisioneel bewijs van
aflevering, waarmede v. d. W. zijne verantwoordelijkheid ten
voile gedekt kan achten.
De heer Van de Wall, overtuigd dat willekeur en hardhandigheid vaak den gewapenden inval in vreemd gebied kenmerken,
had het allerminst begrepen op de „Cosacquen", zooals hij ze een
paar maal in zijne correspondentie noemt. En daar zijn geheele
streven er op gericht was, de onder zijne hoede staande bescheiden te houden uit de handen van ongerechtigden, had hij reden
om zich met zijne maatregelen geluk te wenschen. Op den dag,
waarop v. d. W. met zijne zaken de reis naar Amsterdam aanvaardde, verschenen de Kozakken voor Het Loo.
Geheel afgescheiden van het hierboven besproken administratief beheer, was sedert 1811 ter handhaving der orde op het
paleis Het Loo gevestigd een detachement veteranen van de
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garde, sterk ongeveer 25 man, van de compagnie, welke, onder
bevel van kolonel Noot, belast was met de bewaking van de
paleizen te Amsterdam en te Apeldoorn 1). Dit detachement
op Het Loo stond onder toezicht van den kapitein J. B.
Lambrechts, die vermoedelijk de gedragsregelen van dezen
troep op staatkundig en militair gebied te besturen had,
blijvende het inwendig beheer ten laste van den eigenlijken
commandant. Bij voorkomende gebeurlijkheden moest de kapitein dus op eigen initiatief handelen. Eene dergelijke zelfstandigheid kwam dezen jongen veteraan, Jean Baptiste Lambrechts, zoon van generaal Lambrechts, wel toe, krachtens zijn
staat van dienst onder Napoleon's vanen; wij vinden hem daar
op roemrijke wegen. In 1805 nam hij deel aan den veldtocht
tegen Oostenrijk en behoorde hij tot de insluitingstroepen van
Ulm, in 1806 streed hij tegen Pruisen en Zweden, in 1809
wederom tegen Oostenrijk in de periode Lobau-Wagram ; in
hetzelfde jaar trok hij met andere Hollandsche troepen in bet
korps van koning Jerome van Westphalen naar Noord-Duitschland en behoorde hij tot de afdeeling, die den heldhaftigen maar
ongelukkigen majoor Von Schill in Stralsund insloot. Bij de
gelukte bestorming dier stad verloor Lambrechts het rechter
been, en zoo is te verklaren dat wij hem, in de kracht van zijn
leven, in de zoo rustige functie op Het Loo aantreffen, in een
tijdperk waarin keizer Napoleon alle beschikbare krachten noodig
had om de aanrukkende Russen en Pruisen te weren.
Kapitein Lambrechts begrijpt dat in de dagen van midden
November 1813, op staatkundig terrein, iedere handeling van
militaire zijde beteekenis krijgt, en dat hij moet rapporteeren
wat bij zijn detachement voorvalt. Daar hij niet weet of zijn
onmiddellijke chef, kolonel Noot, wellicht door den loop der
gebeurtenissen Amsterdam heeft verlaten, rapporteert hij den
1 ) In het gemeente-archief van Apeldoorn bevinden zicli nog de bons
(ontvangbewijzen) voor levensmiddelen en brandstoffen aan dit detachement,
gedurende 12 jaar verstrekt, alle geteekend door den commandant van het
detachement, den sergt.-majoor Van Goethem; uit die administratief keurig
bijgehouden bons blijkt dat of en toe veteranen van Het Loo met anderen
uit Amsterdam van standplaats verwisselden ; de sterkte bleef altijd om en
bij 25 onderofficieren en minderen.
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7en December 1813 rechtstreeks aan den commissaris-generaal
van oorlog, baron Bentinck van Buckhorst, omtrent zijne ervaringen der laatste weken. Dit rapport en daaruit gevolgde correspondentie geeft veel licht omtrent de gebeurtenissen der omwenteling in de omgeving van Apeldoorn en Het Loo.
Een even belangrijk document, waaraan wij een en ander
ontleenen, is een proces-verbaal aan den commissaris-generaal
van binnenlandsche zaken, gedagteekend 9 December 1813
en opgesteld door den heer J. C. Van Lichtenberg, sedert 23
November 1813, president van het bestuur van Apeldoorn. Uit
het volgende zal blijken, hoe de aangestelde maire, de reeds genoemde heer Gunningh, op laatstgemelden datum buiten de
mogelijkheid geraakte, zijne functie uit te oefenen , hoewel daaromtrent terstond naar den prefect te Arnhem werd gerapporteerd, bleef men hier zonder wederbericht van die autoriteit,
zoodat voorshands geen officieel erkend hoofd der gemeente aanwezig was.
De heer Van Lichtenberg nam nu voorloopig die functie op
zich, na vooraf overleg gepleegd te hebben met den admiraal
Van Kinsbergen. Met dezen oud-marine-chef communicatief handelende, riep de heer Van Lichtenberg bij alle noodige gelegenheden, en telkens wanneer een besluit van eenig belang moest
genomen worden, de voornaamste ingezetenen op, in plaats van
den municipalen raad, om met hen in overleg te handelen en
assumeerde hij zich eenige notabelen om zijne eigene verantwoordelijkheid te steunen. Hij noemde deze vergadering „de Provisionneele Regeering van Apeldoorn" (van of 22 November was
hier nl. de nieuwe koers gevolgd) en onderteekende stukken en
proclamation onder de benaming van burgemeester. Door deze
uiteenzetting in zijn proces-verbaal op te nemen, voorkomt de
heer Van L. elke beschuldiging van aanmatiging of gezagsmisbruik. Hij blijkt te zijn een bescheiden en plichtgetrouw man,
die in het onderhavige geval handelend optreedt, daar er iemand
moet zijn, die de koe bij de horens grijpt.
Reeds vOOr het begin der staatkundige omwenteling, had men
in Apeldoorn de nabijheid van Fransche troepen op somtijds
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min aangename wijze bespeurd. Uit het nabijgelegen Deventer
werden meermalen benoodigdheden voor het onderhoud der bezetting gerequireerd, aan welke vorderingen men niet altijd met
den verlangden spoed had kunnen voldoen (Zie bladz. 197).
Zoo was ook weder den M en November door den plaatselijken
commandant of Zen bevelhebber in Deventer, den majoor Maymat,
aan de gemeente Apeldoorn de eisch gesteld tot onmiddellijke
levering van 200 K.G. hooi, 100 H.L. tarwe, 80 vademen brandhout, 10 varkens en 2000 K.G. aardappelen. Met veel moeite
kreeg men het hooi en de aardappelen bijeen, maar Coen ontbrak het aan transportmiddelen. De maire Gunningh verzocht
daarom aan den commandant van Deventer, dat de gereedgehouden benoodigdheden zouden worden afgehaald, daar in Apeldoorn geen gelegenheid was om ze te doen brengen.
Daarop volgde een in barschen toon gesteld antwoord van
den majoor Maymat, waarvan de hoofdinhoud was, dat al het
opgevorderde binnen 4 dagen in Deventer moest geleverd zijn,
onder bedreiging dat men er anders den yen dag meer van zou
hooren en met bijvoeging „dat het nu geen tijd van tegenspreken was."
Men deed intusschen in Apeldoorn wat men kon om op tijd
te leveren; beducht voor geweldmaatregelen van Fransche zijde,
wist men Zondag 21 November '13 een transport samen te
stellen met hetgeen men bijeen had en zond dit naar de stad ').
Ongelukkiger wijze werd dit plan verijdeld door de ontrouwe
karrevoerders zeif, die, wellicht bevreesd dat de bezetting hunne
paarden en voertuigen in beslag zou nemen, halverwege Deventer
hun last afwierpen en zich met kar en paard uit de voeten
maakten.
Daardoor had de levering niet op den vastgestelden tijd
plaats (ook later niet zooals wij zien zullen); eene ernstige
ontstemming der militaire chefs te Deventer tegen den maire
van Apeldoorn, aan Wiens goeden wil men niet geloofde, was
daarvan het onvermijdelijke gevolg. wij moesten dit bier ver1 ) Maire Gunningh wist den 'en, dat zich Kozakken omstreeks Hattem
hadden vertoond, en, den weg Apeldoorn—Deventer niet meer veilig achtende,
had hij het transport der gerequireerde artikelen nog uitgesteld, misschien
wel met het vooruitzicht dat uitstel tot afstel kon leiden.
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melden omdat de mislukte requisitie van 15 November invloed
had op latere gebeurtenissen.
Zooals men weet, waren alle bruggen over den IJssel den
15e11 November nog in handen der Franschen ; wel waren Kozakken
den 13 en Nov. in Kampen geweest maar die zijn toen de rivier
niet overgegaan. Doesburg en Zutphen kwamen eerst 23 en 24
November, Arnhem en Kampen (definitief) den 30 en in het bezit der Geallieerden, terwijl Deventer eerst in April 1814 overging. Eene noodschipbrug tusschen Fortmond en Veessen
(4 K.M. ten z.w. van Wijhe), door schippers met gewoon schuitenmaterieel geslagen, ten behoeve van de oeververwisseling der
Kozakken, kwam waarschijnlijk eerst den 26 en November gereed. Het staat echter vast, dat Kozakken zich van 19 November
af op den linker oever van den IJssel hebben vertoond ; den 22en
was een hunner afdeelingen onder Marklay in Nijkerk, den
24en waren Kozakken in Amsterdam. Zij zijn dus, onafhankelijk
van de bruggen, met de gewone pontveeren of zwemmende de
rivier overgegaan en hebben de geheele Veluwe overzwermd.
Men mist alzoo in Apeldoorn, dat zich op weinige kilometers
van daar, in de richting naar Zwolle en Kampen, Kozakken bevonden en, begeerig het Fransche juk af te werpen, verlangde
men naar aanraking met deze als bondgenooten binnengerukte
vreemde troepen. Dit verlangen zal wel versterkt zijn door de
hooge eischen der Fransche autoriteiten in Deventer en de
weinig tegemoet komende manieren, daarbij door hen betoond.
Onder deze omstandigheden begaf zich een inwoner van Apeldoorn, Jan ten Harmsen, heimelijk in den nacht van Zaterdag
20 op Zondag 21 November, op weg naar Zwolle, om aanraking
met de troepen der Bondgenooten te zoeken, en, zooals men het
toen noemde, eene beschermwacht van Kozakken naar Apeldoorn
te krijgen. Geheel zonder gevaar was dit voor den boodschapper
werkelijk niet, daar de in het dorp gestationneerde gendarmen
in den omtrek surveilleerden en tegen verraad van de zijde der
bewoners moesten optreden.
Te Heerde aangekomen werd deze Apeldoorner door den maire
Meurs in aanraking gebracht met een militair, Gaguine genaamd,
die als officier der Kozakken optrad en blijkbaar wel geneigd was
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met troepen naar Apeldoorn te komen, maar zich vooraf omtrent
de gelegenheid en ligging gegevens wenschte te verschaffen. Hij
is daartoe denzelfden dag, (d. dus Zondag 21 November) in
burgerkleeding op een boefenwagen met J. ten Harmsen naar
Apeldoorn gekomen en schijnt met den maire Gunningh en ook
met den luit.-admiraal Van Kinsbergen in diens woning een
onderhoud te hebben gehad. Het bleek daarbij dat zijne positie
als Russisch officier eenigszins twijfelachtig was, dat hij niet over
troepen onder zijn bevel kon beschikken en dat hij slechts kon
aanbieden den Russischen prins Narischkin, den naastbijzijnden
korpscommandant der Kozakken, over de bezetting van Apeldoorn
te willen spreken.
Begrijpelijkerwijs achtte men in Apeldoorn dit element niet
volkomen betrouwbaar, zoodat men het veiliger vond hem denzelfden avond nog naar Heerde te laten brengen, en het geld&
daarvan op te dragen aan zekeren voerman Aalt Hendriks, die in het
dorp als „bijzonder vertrouwd en onverschrokken" bekend stond.
Men moet aannemen, dat deze Gaguine toch spoedig den persoon gevonden heeft, bevoegd om eene afdeeling Kozakken naar
Apeldoorn te zenden, want reeds den volgenden dag, Maandag
22 November, des morgens voor 8 uur, verscheen een troep
Don-bewoners, 60 man sterk, aan Het Loo en wel aan den oostelijken vleugel langs den weg, die van Vaassen komt.
In het boven genoemde rapport van kapitein Lambrechts
staat, dat hij door deze Kozakken geattakeerd werd ; gevochten
is er echter niet ; op grond der reeds te voren gehouden besprekingen schijnt men het over de voorwaarden tot capitulatie
spoedig eens te zijn geworden. Tusschen den Kozakken-chef en
kapitein Lambrechts, na raadpleging met den admiraal Van
Kinsbergen, kwam onder de navolgende bepalingen eene overeenkomst tot stand 1):
1 ) De mededeelingen in het werk van Konijnenburg '1813, bladz. 430 en
Nadere toelichtingen op idem bladz. 56, zijn niet eenstemmig en laten ruimte
voor de opvatting, dat de commandant der 60 Kozakken toch Gaguine zelf
geweest is. In laatstgenoemd werk laat K. den kapitein Lambrechts naar
Elspeet en Nijkerk reizen om de capitulatie te sluiten, hetgeen, met de terugreis naar Het Loo, een afstand vertegenwoordigt van 75 kilometer. Zelfs al
neemt men aan dat Lambrechts, met een been, lang en in nel tempo te
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10. Het paleis en de onderhoorige gebouwen worden geeerbiedigd ;
2°. De geemployeerden van hetzelve blijven ongehinderd hunne
functien verrigten ;
3°. De concierge wordt bovendien van eene schriftelijke sauvegarde voorzien ;
4°. Het detachement onder kapitein Lambrechts' orders blijft
den dienst aan het paleis verrichten, tot het behoorlijk door een
detachement Russische of Pruisische troepen wordt afgelost, kan
zich alsdan ongestoord op de compagnie te Amsterdam replieeren
en zal gedurende dezen oorlog niet meer tegen de gecoaliseerde
mogendheden dienen.
Het detachement Fransche gendarmen in Apeldoorn heeft zich
op dezen dag, bij de nadering der Kozakken, teruggetrokken.
Aan gezegde capitulatie is het behoud van het paleis, de bijgebouwen, de parken en tuinen van het lusty erblijf te danken. Het
schijnt dat kapitein Lambrechts van den militairen (Franschen)
chef te Arnhem bevel had, om bij de nadering van vreemde
troepen het paleis in brand te steken, de omgeving te verwoesten
en met zijne veteranen achter den Rijn terug te trekken. Gelukkig heeft die kapitein, onder vreemde vanen toch Nederlandsch
gezind gebleven, den toestand juist beoordeeld, en, gesteund door
het oordeel van verstandige en kalme personen, eene gedragslijn
gevolgd, waardoor eene bezitting van zoo hooge waarde voor ons
vorstenhuis intact bewaard gebleven is. Te dezen opzichte is
Lambrechts naast Van de Wall met eere te noernen.
Men heeft zich blijkbaar van weerszijden aan de bepalingen
der capitulatie gehouden , de veteranen zijn nog geruimen tijd
„het paleis" blijven bewaken, en in zijn rapport van 9 December
lascht Lambrechts de geruststellende verzekering in, dat paleis
en meubilair zich in de beste orde bevinden.
Intusschen hadden zich ook Kozakken in het dorp vertoond,
paard kon rijden, zou hij toch eerst laat in den middag in Apeldoorn kunnen
zijn teruggekomen. Hier moet een misverstand zijn; het waarschijnlijkst komt
ons voor, dat de capitulatie door L. en den Kozakken-officier op Het Loo zelf
en reeds tamelijk vroeg in den morgen gesloten werd, en dat terstond daarna
het dorp zich feestvierend gedroeg.
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waar zij door de goede ingezetenen met geestdrift en toejuiching
werden ontvangen. De Oranjevlag verscheen op den toren, ieder
tooide zich met de geliefde Oranjekleur en de dag ging verder
voorbij in vroolijkheid zonder de minste wanorde. Misschien is de
onderstelling niet gewaagd dat Apeldoorn's ingezetenen, na geestdriftige toejuiching der Russische bondgenooten, hen ook in de
feestvreugde hebben doen deelen en hen hebben onthaald, zooals
ook in Elburg was geschied. De dag van 22 November — Kozakkendag — is dan ook door de ingezetenen van Apeldoorn beschouwd
als het heugelijk tijdstip, waarop de gemeente het Fransche juk
afwierp en weder Nederlandsch werd, of, zooals wij het noemden
„de nieuwe koers gevolgd is".
Heel lang mocht de onverdeelde vreugde over de herwonnen onafhankelijkheid niet duren, want nog denzelfden avond liepen er
booze geruchten, die de deels bivakkeerende, deels ingekwartierde
Russen noopten, tegen den morgen van 23 November het dorp
te ontruimen en de bewoners in den steek te laten.
Uit Voorthuizen (25 K.M. ten w. van Apeldoorn) woei het
bericht over dat Fransche militairen, op marsch van Amersfoort
naar Apeldoorn, zich des avonds aldaar vertoond, huizen geplunderd, goederen geroofd, personen mishandeld en bedreigingen geuit
hadden tegen plaatsen, die zich aan Fransch gezag meenden to
kunnen onttrekken.
Het eerste gevolg van dit gerucht was dat in Apeldoorn de
vlag van den toren en de Oranjekokardes van de hoeden verdwenen, en zeker hebben de ingezetenen, die over den toestand
nadachten, met zorg den 23 en November zien aanbreken.
Te 11 uur v.m. kwamen inderdaad Fransche troepen uit
Amersfoort in de buurschap Het Loo aan, en wel infanteristen
(Zwitsers) onder bevel van kapitein Constans, en cavaleristen
van de bezoldigde Amsterdamsche gardes onder bevel van den
ritmeester Van Staedel 1) te zamen 150 man. Deze vertegenwoordigers van het Fransch bestuur werden begrijpelijkerwijze minder
feestelijk ontvangen dan de Kozakken den vorigen dag, en daar
die feestelijke ontvangst den nu aangekomenen niet onbekend
1 ) In andere bronnen wordt hij Stedler genoemd.
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gebleven was, bestond er reeds dadelijk reden tot ijverzucht en
achterdocht. De Franschen begonnen dan ook met op barschen
toon en onder bedreigingen brood en wijn voor de soldaten,
haver, hooi en stroo voor de paarden te eischen, waarbij vooral
de ritmeester Van Staedel veeleischend en ruw optrad. Tegen deze
aanmatigende handelwijze werd door den toevallig in de nabijheid komenden maire Gunningh krachtig geprotesteerd, welk
protest nieuwe onbeleefdheden van Fransche zijde en heftige
woorden van beider zijden uitlokte. Hoewel de maire toezegde
aan billijke eischen te willen voldoen, kwam men toch op zeer
gespannen voet met elkander de maire verzocht de verlangde
levering te bewerkstelligen in het dorp, de militaire bevelhebbers
wilden met hun troep Het Loo niet verlaten 1).
Eindelijk stelde de Fransche commandant, kapitein Constans,
den eisch dat de maire zou medegaan naar Amersfoort om voor
den daar aanwezigen generaal te verschijnen. Men stond hem
zelfs niet meer toe naar zijn huis te gaan, om orde op zijne zaken
te stellen, noch om voor de reis naar Amersfoort zijn eigen rijtuig
te bezigen. Verzoeken noch betoogen van den verrasten magistraatspersoon mochten baten op een gezadeld rijpaard, tusschen
beide officieren in, moest de heer Gunningh met den Franschen
troep te 3 uur n.m. den weg naar Amersfoort afleggen.
Een oogenblik voor den afmarsch ontmoette het gevangen
gemeentehoofd den heer Jannes Mulder, inwoner van Apeldoorn
en lid van den municipalen raad, die den welgemeenden maar
vrij gevaarlijken voorslag deed de alarmklok te luiden, de bevolking op te roepen, en de wegvoering van den maire met den
sterken arm des yolks te beletten. De heer Gunningh, voorziende
dat een dergelijke geweldmaatregel, zonder uitzicht op voldoenden steun der eigen partij, eene zee van ellende over zijne gemeente
brengen zou, wist bedoelde oproeping te voorkomen, maar liet
nog aan zijn gezin weten wat er gaande was, met verzoek hem
zijn kopieboek en de notulen van den raad der gemeente na te
zenden. Aan dit verzoek voldoende, voegden zich omstreeks Milligen de bovengenoemde Jannes Mulder en de zoon van den heer
1 ) Vermoedelijk om aan den weg Amersfoort—Het Loo te blijven, die bij
mogelijken aanval van Kozakken meer veiligheid aanbood dan de open heide.
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Gunningh bij den stoet, met het stellige voornemen den maire
niet meer te verlaten.
Zoowel de maire als zijn gezin hebben gemeend, dat hier een
misverstand heerschte en dat de gedwongen afwezigheid slechts
van korten duur zou zijn ; de gevolgen waren echter van veel
wij der strekking en — met verbreking der chronologische volgorde in ons verhaal — willen wij eerst den ontvoerden maire op
zijne niet gewenschte reis volgen.
Met de beide hem vergezellende personen kwam de heer G. in
den nacht van 23/24 November in Amersfoort, den 24en in Utrecht,
waar hij een kort verhoor bij den generaal Molitor onderging,
om daarna den nil naar Gorcum voor den generaal Rampon
gebracht te worden ; deze hield hem aldaar tot den M en in
arrest en expedieerde hem toen, met een kort oponthoud in
Breda, naar Antwerpen waar de gevangenen (zij werden geheel
als zoodanig behandeld en bewaakt) den 10 en December 1813
aankwamen. In alle genoemde plaatsen was een voorloopig en
vluchtig verhoor voor de militaire autoriteiten ingesteld, maar
standvastig vond elke autoriteit den verhoorde juist schuldig
genoeg om hem naar een hoogere autoriteit door te zenden.
Voor het eerst in Antwerpen onderging Z. Edelachtb. een
geregeld en stelselmatig onderzoek en verhoor voor den generaal
Belmare, echter wederom met het resultaat dat hij over Brussel,
Valenciennes, Cambray en Senlis naar Parijs werd getransporteerd,
waar men eindelijk 19 December aan het einde der reis kwam.
Hier werd het verblijf zonder verdere toelichting of uiteenzetting verlengd, terwijl naar beslissing noch afdoening werd
gestreefd. De inaanden Januari en Februari 1814 bleven de twee
oudste gevangenen (den zoon had men losgelaten) in een vrij
streng arrest, waarbij men wel eens van arrestlokaal en bewaking,
maar niet van toestand veranderde.
Eerst in Maart 1814 gelukte het door twee tusschenpersonen
(den staatsraad Appelius en den hervormden leeraar Marron) de
belangstelling van ex-koning Lodewijk Napoleon te wekken voor
een geval, waarbij de maire van Apeldoorn betrokken was, aan
welke plaats de vorst aangename herinneringen had. Aan de
voorspraak van dezen ex-koning was het te danken dat de toestand van werkelijke gevangenschap verzacht werd tot eene soort
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van stadsarrest en dit gold nog toen den n en Maart 1814 de
Geallieerden Parijs binnenrukten. Eerst toen kwam een einde
aan de willekeurige en langdurige vrijheidsberooving, ofschoon
de nog niet geregelde overgangstoestanden in de eerstvolgende
weken het reizen in Frankrijk onmogelijk en onraadzaam maakten. Het duurde tot half Mei eer de voorgeschreven reispassen
op regelmatige wijze konden worden uitgereikt en eerst den 29e11
Mei '14, alzoo na eene afwezigheid van ruim 6 maannen, kwamen maire Gunningh en zijn trouwe begeleider Mulder in
Apeldoorn terug 1).
Behalve over het gemis der vrijheid op zichzelf hebben zij zich
ernstig te beklagen gehad over onheusche bejegening, dikwijls
slecht onderkomen en voedsel, en hoogst willekeurige geldafpersing, daar reis- en verblijfkosten, zoo voor zich als hunne bewakers, op de meest vexatoire wijze in rekening werden gebracht.
Wat de beteekenis van den marsch der troepen onder Constans
en Van Staedel naar Apeldoorn geweest is, hebben wij niet met
zekerheid kunnen vaststellen ; het blijkt niet of zij eene bepaalde
opdracht hebben gehad, ook niet of zij van den aanvang of het
plan hadden, den maire naar Amersfoort mede te nemen. Wij
merkten reeds op, dat dit detachement in de buurschap Het Loo
slechts van 11 uur v.m. tot 3 uur n.m. heeft verblijf gehouden,
gedurende welken tijd het niet door troepen der Geallieerden
is bedreigd of bemoeielijkt ; ook is niet wel aan te nemen,
dat men een detachement van 150 man gedurende twee dagen
en een nacht zal hebben laten marcheeren, met geen ander zichtbaar resultant, dan het gevangen nemen van 66n persoon, het
hoofd der gemeente Apeldoorn. Het waarschijnlijkst komt ons
voor, dat de geheele troep waarvan hier sprake is, uit Amersfoort
afgezonden werd om het garnizoen van Deventer te versterken,
zooals ook den 21 en November deze vesting nog eene garnizoensversterking kreeg van een marschbataljon en eene afdeeling
pupillen. In den loop van 23 November kan de commandant in
de nabijheid van Apeldoorn, door zijne cavalerie, of op andere
wijze bericht hebben gekregen, dat de weg Apeldoorn—TwelloDeventer niet meer vrij was, en dat hem dus niets overbleef,
dan naar Amersfoort terug t3 keeren.
1)

Vergelijk de noot op bladz. 408 IIIe deel van dit werk.

Gedenkboek IV.
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Omtrent de reden van den maatregel, tegen den heer Gunningh
genomen, vindt men een sleutel in het werk van professor Jorissen
1813, deel II, 2 e stuk III, bladz. 107. Daarin komt een document voor van einde November 1813, nl. :
— Etat de quinze individus, tant Otages que prisonniers
evacuês des prisons de Gorcum. — Onder deze individuen komen
voor : J. H. Junningh, maire d'Appeldoorn et Johannes Mulder
Conseillê (!) Municipal d'Appeldoorn 1), en als motief der arrestaties
vindt men in dien staat aangeteekend :
— „Refus d'obtempêrer au () requisition (!) du Commandant
de Deventer" 2).
De toedracht der zaak schijnt ons nu de volgende geweest te zijn :
De commandant van Deventer, hevig ontstemd tegen den maire
van Apeldoorn, zooals wij vroeger hebben aangeduid, heeft aan
den chef der troepen, tot versterking naar Deventer afgezonden,
opgedragen den onwilligen maire mede te brengen ; Coen laatstbedoelde chef geen kans zag Deventer te bereiken, heeft hij den
maire medegenomen naar Amersfoort, waaruit het verdere verloop
vanzelf volgde.
Wij weten hoe de heer J. C. Van Lichtenberg in de ontstentenis van den maire heeft voorzien.
Na het vertrek der Franschen, in den namiddag van 23 November, heeft men in Apeldoorn eerst militaire hulp gevraagd
aan de insluitingstroepen voor Deventer op den linker IJsseloever ;
men weet echter dat deze insluiting in November, nauwelijks
dien naam mocht dragen en uiterst zwak was, zoodat 1 wachtmeester met 20 man, die van de blokkadetroepen ter bescherming
naar Apeldoorn werden afgezonden, eigenlijk voor Deventer niet
gemist konden worden, en dan ook niet in Apeldoorn zijn gebleven. Wij zullen zien hoe men daar getracht heeft, zichzelf
te helpen.
Wij verlieten kapitein Lambrechts met zijne veteranen, door
1) De zoon wordt bier niet genoemd.
2) Misschien is bedoeld „requisitions", waarbij dan ook aan de vroeger
besproken boomen kan gedacht worden.
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de capitulatie bevestigd in zijne bewakingsfunctien van het
paleis Het Loo. De kapitein liet het echter daarbij niet berusten,
maar ging kort daarop eene belangrijke schrede verder, waarschijnlijk na de landing van den Prins te Scheveningen. Hij
ontsloeg nl. zijne veteranen van hunnen eed van trouw aan keizer
Napoleon, en nam hun den eed of van gehoorzaamheid aan den
prins van Oranje; waarschijnlijk zijn de 23 veteranen van
Lambrechts alle Nederlanders geweest.
Voorts vermeldt L. in zijn rapport, dat de insluiting op den
linkeroever van den IJssel zwak was ; uit het zinsverband blijkt,
dat bedoeld is, de blokkade van Deventer, welke vesting, aanvankelijk weinig ernstig, door de Geallieerden was ingesloten.
Nadat het in den avond van 12 November aan een troep Kozakken bijna gelukt was, gelijktijdig met Fransche bezettingstroepen
langs de Brinkpoort binnen de vesting te geraken, kwamen na,
20 November, op ongeregelde tijden, groepen Kozakken zich vOOr
de wallen vertoonen, maar dit was als insluitingslinie weinig
afdoende. Herhaaldelijk hebben de Franschen in de maanden
November en December uit de dorpen Terwolde, Twello, en Wilp
levensmiddelen binnen de vesting gehaald, zelfs in Januari 1814
was de mogelijkheid, om uit de vesting met een troep Apeldoorn
te bereiken, niet uitgesloten.
Die mogelijkheid noopte den luit.-admiraal Van Kinsbergen
eene oproeping te doen, ten einde een troepje vrijwilligers bij
elkatir te krijgen, dat den vijand naar behooren zou kunnen
ontvangen, ingeval het hem gelukken mocht, de blokkade-troepen
terug te werpen, en in de omstreken van Apeldoorn door te
dringen.
Dit vrijwilliger-korps is inderdaad tot stand gekomen ; in het
dorp, en ook in de buurscliap Het Loo werd eene Oranje-compagnie-schutters georganiseerd, onder de bevelen van A. M. Ten
Hoove en J. Ten Hoove, als kapiteins-compagnies-commandanten,
terwijl de vice.-admiraal Van Kinsbergen den heer J. C. Van
Lichtenberg als chef over dit korps aanstelde, „met den tytel van
mad oor".
In het proces-verbaal van dezen vindt men aangeteekend, dat
deze compagnieen gewapend waren met geweren, pistolen, houwers
en hooivorken; het zal ons straks blijken, dat deze beschrijving
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van de bewapening der vrijwilligers rijkelijk optimistisch was,
maar in elk geval was er gereede aanleiding voor Z. Exc.
Van Kinsbergen, om aan kapitein Lambrechts te verzoeken,
met zijne gediende veteranen tot hulp en steun voor het opgerichte korps te willen dienen, waartoe deze zich terstond ten
voile bereid verklaarde.
Opmerkelijk is hierbij dat leapt. Lambrechts en de heer Van
Lichtenberg, die beiden dit vrijwilligerskorps bespreken, zich op
eenigszins verschillend standpunt stellen. Eerstgenoemde ziet
slechts vijandelijke ondernemingen, d. z. dus ondernemingen van
de Franschen uit de vesting. De burger- en regeeringspersoon
Van Lichtenberg ziet nog wat tinders in het verschiet, nl.
„Kozakken in de buurt" en spreekt van „het tegengaan van
strooperijen". Inderdaad was het vooruitzicht van een. zestigtal
Kozakken, die in Twello hunne vaste bestemming als deel van
het insluitingskorps schenen te zullen erlangen, voor de
nabijliggende plaatsen geen aangenaam vooruitzicht, terwiji
men hen toch als vrienden en bondgenooten diende te blijven
beschouwen.
Het blijkt niet dat de Oranje-compagnieen tegen strooperijen
zijn opgetreden, 66k niet toen de Kozakken er achter gekomen
waren, dat in Apeldoorn veel begeerlijks te krijgen was en daarvan een ruim deel verlangden. Misschien was dit voor de rust
en veiligheid der inwoners nog de gelukkigste oplossing.
Het spreekt van zelf dat Apeldoorn, gelegen op 15 K.M. van
eene bezette en later belegerde vesting, den invloed ondervond
van de daar aanwezige troepen. Reeds vermeldden wij de requisitie van 15 November, wier mislukking den maire zulke moeielijke maanden op den hals haalde. In zijn proces-verbaal van
9 December spreekt de heer Van Lichtenberg 66k over deze to
zware vordering, en voegt er bij, dat men door uitstellen van
de levering vrijkwam.
Dat de militaire autoriteiten in Deventer deze aangelegenheid
niet vergeten hadden, blijkt uit het hier volgend schrijven, dat
de plaatselijke commandant, majoor Maymat, in het begin
van Januari 1814 aan den maire van Apeldoorn zond :
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Deventer, 5 Janvier 1814, en êtat de siege.
Le Major, Commandant la Place de Deventer, officier de la Legion d'Honneur a Monsieur le Maire de
la Commune d'Appeldoorn.
Monsieur la Maire,
J'eus l'honneur de vous addresser (!) le 15 November dr
une requisition de grains et d'autres denrêes ci-apres
designes, et vous n'avez point obei.
J'ai l'honneur de vous prevenir que si dans 24 heures
vous n'avez pas fait conduire a Deventer les quantitê's
prescrites votre commune sera execut6e militairement.
100 H.L. de froment.
200 K.G. de foin.
80 steres de bois dur
10 pores.
2000 K.G. de pommes de terre.
J'ai l'honneur de vous saluer.
(w.g.) MAYMAT.
Certificeerende ik wijders, dat op dato dezes aan de
requisitie door mij niet is voldaan.
(w.g.) VAN LICHTENBERG,
Burgemeester.
Verbaal van 15 Januari 1814.
aan den comm.gen. van oorlog.
Uit dit schrijven blijkt, dat den 15en Januari '14 de insluiting van
Deventer, althans op den linker oever, zoo zwak was, dat niet alleen
brieven uit de stad naar Apeldoorn overkwamen, maar dat ook
eene militaire executie mogelijk geacht werd. Ook ditmaal is het
den burgemeester gelukt door uitstel tot afstel to geraken, maar
zonder gevaar voor de gemeente was dit alles niet.
Welken indruk de algemeene roerigheid van het Fransche
garnizoen van Deventer en de zoo even genoemde bedreiging in
het bijzonder maakten in de omgeving, blijkt uit een laatsten
brief van den ons bekenden rentmeester Van de Wall aan den
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chef de bureau, waarnemend intendant der goederen, voormaals
genoemd „van de Kroon" in Holland 1).
In dit schrijven, gedateerd Voorthuizen 6 Januari 1814, vermeldt v. d. W. dat hij, den 5 en van Den Haag naar zijn post
op Het Loo reizende, te Utrecht reeds vernam, dat aan mevrouw
de prinses van Oranje en Nassau (bedoeld H. K. H. Wilhelmina
Frederika Louisa, echtgenoote van den lateren koning Willem I)
op hare reis van Duitschland naar 's-Gravenhage den raad gegeven was, niet over Zutphen te reizen maar over Arnhem, zijnde
de omgeving van Apeldoorn door de Fransche bezetting van
Deventer niet volkomen veilig.
Den 6 en zijne reis voortzettende, ontmoette hij in den omtrek
van Voorthuizen en Milligen talrijke vluchtelingen uit Apeldoorn
met hunne gezinnen en goederen , aanvankelijk schenen dit meest
onontwikkelde lieden, handelend onder den invloed van een schrik,
zonder dat zij zich van den juisten toestand rekenschap hadden
gegeven. Maar naarmate hij Apeldoorn naderde kwam hij hem
bekende, meer bedaarde en nadenkende personen tegen en eindelijk ook de admiraal Van Kinsbergen met zijn gezin, die zijn buitengoed Welgelegen had verlaten en op weg was naar Voorthuizen.
Van deze uitgewekenen vernam v. d. W. nu bijzonderheden
over den bekend geworden dreigbrief uit Deventer , het schrikbeeld in dien brief opgeroepen : „execute militairement", heeft
de inwoners zoo beangst, dat velen de vlucht namen.
Daar v. d. W. in zijn rijtuig, behalve vele administratieve
stukken, ook een aanzienlijk bedrag aan geldswaarden bij zich had,
heeft hij dit niet aan gevaar willen blootstellen en besloot hij
die zaken eerst in veiligheid te brengen (waarschijnlijk in Voorthuizen waar hij van 6 op 7 Januari bleef overnachten), en
daarna den 7 en naar Het Loo te gaan, om aldaar naar bevind
van zaken te handelen. Hij meldt verder, dat hij zijn bureau
voorloopig — tot Deventer van den vijand zal zijn ontlast —
1 ) De intendant Dedel was intusschen in Gorinchem gevangen genomen
en naar Frankrijk gevoerd. 29 November 4813 schreef De Stassart aan Montalivet o.a. : „M. le general comte Rampon a fait arreter hier ä Gorcum M.
Dedel, intendant des biens de la couronne en Hollande. Tout annonce qu'il
avait des projets orangistes en venant ici : sa conduite a Amsterdam avait
ete plus que suspecte".
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in Amersfoort vestigen zal, van waar hij, zoo noodig, eenmaal
per week naar Het Loo zal gaan.
Hierbij is in het voorbijgaan op te merken, dat het woord
„vijand" sedert zijne vroegere correspondentie geheel van beteekenis is veranderd, en nu op de Fransche troepen ziet.
Terwijl alzoo een deel der bevolking van Apeldoorn, in schrik
over de ruwe bedreiging van den Franschen commandant te
Deventer, op de vlucht sloeg, heeft vermoedelijk hetzelfde feit
krachtig medegewerkt om bij het bestuur der gemeente den
geest van verzet tegen de Fransche geweldenarij te doer vaardig
worden. Men besloot, niet op eene aanvallende beweging der Franschen te wachten, maar zelf het initiatief te nemen, waartoe de in
November opgerichte Oranje-compagnieen nu moesten optreden.
Den G en Januari op het middaguur weerklonk de alarmtrom op
last van den burgemeester, en de burger Oranje-compagnie, onder
bevel van den Kapitein A. M. Ten Hoove trad onder de wapenen.
Het doel was eene „serieuse recognitie" op den weg naar
Deventer tot de herberg de Zwaan (2 uur afstands), waarbij zwakke
vijandelijke troepen moesten aangevallen worden, voor sterkere
zou met voorzichtigheid worden uitgeweken men nam de zaak
ernstig op, de voorhoede op 200 pas voor den troep, marcheerde
met het geweer geveld, den haan overgehaald.
Nabij Twello kwam het valsche bericht, dat in het dorp een
aantal Pruisen, die toen de stad op den linker rivieroever heetten
in te sluiten, door de Franschen gevangen gemaakt was. Het
bleek echter dat, juist omgekeerd, de Pruisen op dit oogenblik
het dorp in hun bezit hadden en eene onderneming op touw
zetten om de insluitingslijn dichter bij de stad te brengen de
Pruisische commandant noodigde den kapitein Ten Hoove uit,
met zijne mannen aan die voorwaartsche beweging mede te werken.
Van de 80 Apeldoornsche schutters zijn toen twee detachementen
gevormd hoofdzakelijk met de opdracht de wegen te bewaken
1 ) In zijn eigenhandig verslag (gemeentelijk archief) aan den burgemeester
teekent hij zich als hierboven in andere bronnen vindt men hem vermeld
als ten Hove.
Officieren der compagnie waren : Zevenhuizen, Landaal, Gerretsen, Bloemink.
Onderofficieren : Bolland, Busman, Wegerif en Ebbink; voorts 4 tamboers en
80 schutters.
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langs welke de Franschen, om de vleugels der vooruitrukkende
Pruisen heen, hen in den rug zouden kunnen aanvallen. Een
dezer detachementen bij de Biel, ongeveer tusschen de schipbrug
en De Wilp ten z. w. van de stad, naast Pruisische troepen ;
de andere ten n. w. van de stad bij de Valle Hand, ander zelfstandig bevel van den luitenant Gerretsen ; de rest, met Pruisische
afdeelingen gecombineerd, zou eene stelling innemen bij de buitenplaats Het Zand, welke stelling echter niet bestemd was om tot
het uiterste te worden verdedigd, maar ingeval van ernstigen
aanval verlaten zou worden voor eene achterwaartsche concentratie bij den Korenmolen van Twello, welke positie men voor
sterker hield. Uit deze gegeven bevelen blijkt wel, dat de voorwaartsche beweging niet zeer ernstig gemeend was.
Uit het verhaal der belegering van Deventer is bekend,
dat de manoeuvres van den belegeraar in 't begin van.
Januari eigenlijk slechts oefeningen waren, om nieuw aangekomen Westphaalsche landweer aan den vijand en het vuur te
ge.wennen ; een uitval der Franschen, juist op dezen dag, die aanvankelijk eene paging scheen te zijn om den insluitingsgordel te
doorbreken, kwam neer op het inhalen van eenige benoodigdheden
uit de omliggende gehuchten en hofsteden.
Het is verklaarbaar, dat tusschen de niet geschoolde Apeldoornsche schutter-compagnie en de slechts ten deele geoefende
Pruisische troepen weinig samenwerking bestond ; ook door het
verschil in taal schijnt men elkander niet goed te hebben begrepen.
Het resultaat van een en ander was, dat Pruisen en Apeldoorners voor den druk uit de vesting terugweken, waarbij kapitein
Ten Hoove zelfs geen gelegenheid meer vond zijne detachementen
bij zich aan te trekken ; dat van de Biel maakte een eenigszins
excentrischen terugtocht, door eerst naar de Wilp en daarna in
westelijke richting uit te wijken. Met een gedeelte zijner anderofficieren en schutters bleef de kapitein nog, naast Pruisische
afdeelingen, de nieuwe stelling bezetten en verdedigen. De uitgezonden detachementen, meenende voldoende gedaan te hebben,
en ook na het innemen der tweede stelling niet meer van bizonder
veel nut, trokken op eigen gelegenheid gaande weg op Apeldoorn
terug (welke font zij bij meer oefening niet zouden gemaakt
hebben), terwijl kapitein Ten Hoove met hetgeen hij ander de

THEODOR FEODOROWITCH GAGARIN.
NAAR EEN IN 1833 UITGEVOERDE MINIATUUR
VAN VOLKOFF in het bezit van de prinses N. TROUBETZKOI to Moscou.
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hand had, eerst bij volslagen duisternis in Apeldoorn terugkwam.
Menschenlevens of verwondingen door de vijandelijke wapenen
waren bij de expeditie niet te betreuren.
In zijn rapport aan den burgemeester verklaart de commandant
der compagnie zich zeer tevreden over den goeden geest en de
gewilligheid zijner onderhebbenden, die met bijzonderen ijver al
zijne bevelen hebben uitgevoerd ; daarentegen beklaagt hij zich,
terecht, bitter en scherp over de ellendige uitrusting zijner compagnie ; nog geen derde gedeelte zijner mannen had geweren,
van deze wapens waren meerdere z4:56 slecht dat er geen schot
mede te doen was; wanneer er inderdaad gevochten had moeten worden, zou men slechts over een paar patronen per man
beschikt hebben. Van pistolen of houwers (sabels) wordt in het
rapport in het geheel niet gesproken, het grootste deel der manschap was gewapend met gavels (hooivorken).
Het is wel vreemd, dat de brave kapitein met dien gebrekkig
uitgerusten troep uitgerukt is ; hij moet Loch bij den afmarsch
wel gezien hebben hoe droevig het met de bewapening gesteld
was ; zonder kans op succes werden hier een tachtigtal burgers
aan levensgevaar blootgesteld.
Van eene militaire executie tegen Apeldoorn is verder geen
sprake geweest, maar wij kunnen geen vrijheid vinden orn dit
toe te schrijven aan de onderneming der Oranje-compagnie op
6 Januari 1814.
Het waren niet alleen de Franschen, die voor levensonderhoud
van menschen en paarden een zwaren druk legden op de omliggende dorpen ; ook de Kozakken, die herhaaldelijk vasten voet
in Twello verkregen, requireerden van daar uit en waren in hunne
vorderingen al niet veel bescheidener. Een dwangmiddel, dat 4ij
wellicht van de Franschen hebben afgezien, was het meevoeren van
het hoofd der gemeente naar hun militairen commandant. Zoo
werd ook de burgemeester van Apeldoorn, de hoer Van Lichtenberg, medegenomen naar Twello, om voor den daar commandeerenden Kozakken-officier, prins Gagarin, to verschijnen. Van Lichtenberg verklaart, dat dit onderhoud een zeer good gevolg heeft
gehad voor de gemeente, waarschijnlijk to begrijpen in dien zin
dat er wat minder en wat minder ruw gerequireerd werd.
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Toch bleef Apeldoorn veel last ondervinden van doortrekkende
Russische en Pruisische troepen. 0.m. wordt (proces-verbaal Van
Lichtenberg) speciaal melding gemaakt van een korps van 1000
Kozakken, die in het dorp erg huisgehouden moeten hebben en
meerdere woningen geheel leegplunderden 1). Bij die gelegenheid
had de burgemeester voor het buitengoed Welgelegen (admiraal
Van Kinsbergen was afwezig) sauvegarde verkregen, wat echter
niet kon beletten dat ook hier afpersingen en geweldenarijen van
allerlei aard zijn gepleegd.
Het doortrekken van koeriers, patrouilles enz. houdt nog geruimen tijd aan, de requisition ten behoeve dezer troepen blijven
aan de orde van den dag. Daarbij werd dikwijls meer gevraagd
dan gegeven kon worden, paarden en wagens werden soms aangehouden en kwamen nooit aan den rechtmatigen eigenaar terug.
In het algemeen gedroegen zich de bondgenootschappelijke troepen
tegenover de gemeenten en de bevolking als in een vreemd land.
Zij hadden veel noodig en requireerden ook veel van de gemeenten, maar de betaling aan de gemeenten girig minder geregeld,
waardoor ook de betaling aan de leveranciers vertraagd werd.
Vooral in het laatst der maand November waren de dorpen
Loenen en Beekbergen sterk met Pruisische en Russische troepen
belegd ; in Januari en Februari 1814 liep de stroom bijzonder
sterk over Apeldoorn, door verplaatsing van Duitsche troepen,
to Kampen over de IJsselbrug getrokken, naar het zuidelijk deel
van Gelderland.
Ware niet Deventer tot April in Fransche handen gebleven,
dan zou ook de troepenverplaatsing van oost naar west, over den
pas aangelegden weg Utrecht—Het Loo, nog veel sterker en de
last voor Apeldoorn nog veel grooter geweest zijn.
Door dit alles werden aan de gemeentekas eischen gesteld
waaraan zij niet altijd kon voldoen ; buitengewone uitgaven en
ongeregelde inkomsten, brachten het financieel evenwicht soms
in gevaar. Het was ook nu weder de admiraal Van Kinsbergen,
die uit zijne particuliere middelen in een critiek oogenblik f 300 2)
1) Dit is dus geweest reeds voor 9 December.
2) Van Lichtenberg zegt f 400; volgens stukken in. het gemeente-archief
f 300 ; dit laatste cijfer komt in een-officieel afrekeningsstuk voor als bate
en zal dus wel juist zijn.
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beschikbaar stelde om in de meest dringende uitgaven te voorzien.
Toen een volgend jaar bij de regeling en vereffening van financieele gemeente-aangelegenheden dit voorschot aan de beurt
kwam deed Z.Exc. er afstand van ten voordeele der gemeentekas.
In het gemeente-archief van Apeldoorn bevinden zich talrijke
bewijsstukken (rekeningen met aangehechte mandaten, door voldaanteekening tot quitantien geworden) omtrent leveringen door
de gemeenten Apeldoorn, Loenen en Beekbergen 1) aan den
burgemeester gedaan, ten behoeve der Pruisische en Russische,
soms ook genoemd geallieerde troepen uit die stukken blijkt
dat o.a. in Loenen wel sterke inkwartiering van Pruisen en van
Russen geweest is, maar dat 66k nog leveringen van vleesch,
brood, rogge, aardappelen enz. plaats hadden. In Apeldoorn zelf
hebben de vreemde troepen naast inkwartiering veel eigen huishouden gedreven, en daar het in het midden van den winter
was, zullen zij wel geconcentreerd gehuisvest zijn geworden dit
blijkt b.v. ook uit de levering van brandhout. De leverantien
van dit dorp loopen over meer artikelen, behalve de bovengenoemde, b.v. in Februari over 1500 rations brood, verder over
fourages, brandhout, boekweit, paardenbeslag, levend vee, bier,
wijn, zout en niet het minst jenever.
Die versnapering werd gevorderd bij tientallen flesschen, maar
ook wel bij halve en soms bij heele vaten, waarvoor berekend
werd 54 gulden en 16 stuivers. Zoo vinden we in eene rekening
van 16 Januari '14 dat voor geallieerde troepen een dergelijk
vat gerequireerd is, en dienzelfden dag nog eens dezelfde hoeveelheid voor de Kozakken 2).
Het zou niet moeielijk vallen nit die rekeningen eene vrij
lange lijst op te maken van winkeliers die in de drie dorpen
in dien tijd sterken drank verkochten. Van de vergunningswet
had men natuurlijk geen „blasse Ahnung", maar er schijnt altijd
voorraad genoeg geweest to zijn.
Te Arnhem moet eene tijdelijke militaire bakkerij gevestigd
zijn geweest, want de gemeente Beekbergen leverde in Januari
brandhout aan de „Pruisische" bakkerij to Arnhem.
1 ) Beide laatste, toen afzonderlijk, zijn later bij Apeldoorn ingelijfd.
2 ) Ter verhooging van het pikante, gebruikten de Kozakken de jenever.
met peper er in.
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Reeds werd opgemerkt, dat wel eens ebbe ontstond in de
gemeentekas en betalingen moesten uitgesteld worden ; dit komt
eerst langzamerhand weder in het reine. Contant betaald is er
voor de vele leveringen aan de geallieerden zoo goed als niets ;
de troepen betaalden niet aan de gemeentekas, en de gemeenten
in den regel 66k niet aan de leveranciers. Van 1814 af beginnen
de vereffeningen der rekeningen met particulieren, maar dat
duurt jaren achtereen. Blijkbaar is het rijk bijgesprongen ; de
burgemeester of de gemeente-ontvanger werd van tijd tot tijd
opgeroepen naar Arnhem 1 ), vanwaar zij contant geld medebrachten, ter afdoening van rekeningen uit de jaren 1813—'14. Die
geldtransporten liepen vaak over meerdere duizenden. Zoo wordt
in Maart 1816 uit Arnhem in de gemeentekas gestort 6930
gulden, waarvan 3632 gld. 19 stuiv. en 8 penningen direct weder
aan verschillende leveranciers van 1813—'14 uitbetaald werden.
Aan de gemeente Beekbergen b.v. wordt nog in 1817 720
gulden betaald voor inkwartiering en levering in 1814. Die
afrekeningen hebben vrij lang geduurd, er zijn nog sporen van
tot 1826; naar wij meenden te kunnen opmaken uit eenige betalingsstukken van dat jaar, uit het gemeente-archief, werd voor
vorderingen uit de jaren 1813-14, die in 1820 nog open stonden,
63/4 percent 's jaars betaald, terwijl bij vroeger afgedane betalingen van het verschuldigde somtijds 5 0/0 gekort werd, wanneer
de crediteuren bespoedigde betaling verlangden.
De geest der bevolking wordt bij dit alles door verschillende
schrijvers hoogelijk geprezen en in het bijzonder vermeld, dat
zij met bereidwilligheid de lasten van den dag heeft gedragen
en met goedwilligheid is tegemoet gekomen aan de behoeften
van doortrekkende troepen. Ook was ieder zeer bereid in die
dagen mede te werken tot heil van het vaderland; velen boden
zich aan het Paleis Het Loo, eigendom der vorstelijke familie,
1 ) Die reizen naar Arnhem geschied den per fourgon (wagen) en duurden
heen en terug twee dagen. Omtrent de vergoeding van reis- en verblijfkosten
ontstond wel eens wrijving. Er waren groote verliezen geleden en het geld
was schaarsch ; niet iedereen lion weerstand bieden aan de verzoeking van
den geldstroom, hier bedoeld, een klein sprankje naar zijne eigene beurs af
te leiden.
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te verdedigen. Wij weten dat dit niet noodig is geweest ; de meergenoemde veteranen van kapitein Lambrechts hebben het bewaakt
zoolang zij in de omgeving waren, en toen zij later eene andere
bestemming volgden, was ieder spoor van gevaar voorbij.
Omtrent dit detachement veteranen en hun commandant is
nog het volgende te melden. Naar aanleiding van het meermalen
aangehaald rapport van 7 December, ontving de kapitein reeds
11 December d.a.v. een waardeerend schrijven van het departement van oorlog : „. . . . Mijnheer, Met uwe missive van den 7en
van deze maand ontving ik rapport van de capitulatie door U
den 22 en November jl. met een detachement Kozakken nopens
de inneming van het Loo gesloten, zoomede van hetgeen door
U verder in overleg met den Heer Admiraal Van Kinsbergen
is geconcerteerd tot afwering van elke vijandelijke agressie, nadat
Gij uw detachement hebt genomen in eed en dienst van Z.K.H.
den Prins souverein.
„Het gedrag door U en uw onderhebbend detachement in deze
omstandigheden gehouden, volkomen apprecieerende, informeer
ik U dat de Kolonel Noot 1) zich met zijne compagnie te Woerden bevindt, aan wien gij U diensvolgens bij voorkomende gevallen, den dienst betreffende, zult kunnen adresseeren.
„De goede geest der jongelieden, zoons van veteranen composeerende uw onderhebbend detachement, prijzenswaardig door
u aangekweekt, en hunne geneigdheid om te treden in dienst
van den Prins Souverein, kan niet anders dan mij aangcnaam
zijn. Zij Welke den ouderdom van 17 jaar 2 ) bereikt hebben,
kunnen zich aanmelden bij den gouverneur der stad Amsterdam,
hetzij bij de Kolonels belast met de werving te Arnhem of
Utrecht".
De Commissaris-Generaal van Oorlog
(w.g.) BENTINCK VAN BUCKHORST.
De brave veteranen konden zich Loch maar half schikken in
het rustige verblijf op Het Loo, zoolang nog iets gedaan kon
1) lie hiervOOr bl. 200.
2) Slechts 2 van die jongelieden waren '18 jaar.
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worden tot bevrijding van den vaderlandschen bodem. Op korten
afstand van Het Loo werd nog min of meer gestreden om
het bezit der vesting Deventer en die laatste rest van oorlogsgewoel trok hen onweerstaanbaar aan.
Toen de Erfprins (de latere koning Willem II) eene rondreis door de provincien maakte, kwam Z.K.H. den 26 en Februari
1814 van Zwolle uit naar Het Loo, waar door de veteranen
aan Z.K.H. het verzoek gedaan werd te mogen deelnemen aan
de blokkade van Deventer. De Erfprins schreef daaromtrent
aan zijn koninklijken vader, den Souvereinen Vorst, in een
brief, gedateerd uit Twickel 1 Maart 1814: „La compagnie des
Veterans de la Garde qui se trouvait au Loo sous les ordres
du Capitaine Lambrechts, s'est offerte d'aller devant Deventer
et croyant clue l'apparition de quelques troupes aurait un tres
bon effet sur le Landstorm je l'ai accepté et pri g le Colonel
Busch (bedoeld is luitenant-kolonel von dem Bussche) qui commande pour le moment le blocus de ce cote-ci de les emploier
a ce service".
Dat aan den wensch der veteranen inderdaad is voldaan
blijkt nit het volgende schrijven van den meergenoemden
kolonel Noot aan zijne excellentie, den commissaris-generaal
van oorlog 1).
Woerden, 6 Maart 1814.
heb de eer uwe Excellentie rapport te doen dat de
Kapitein Lambrechts, commandeerende het detachement van de
compagnie op het Loo, mij kennis geeft dat hij en zijn detachement
Z.K.H. den Erfprins verzogt hebben om in het beleg van Deventer
geemployeerd te worden, en dat het detachement, voorzien van
eene order van Z.K.H., den 27en Februari naar het beleg is gemarcheerd, met agterlating van drie man. Voorts dat de burger
oranje-compagnie den dienst op het Loo zal verrigten".
(w.g.) Kolonel NooT.
1 ) De Erfprins is teruggereisd naar Zwolle en van daar naar Coevorden,
zoodat Z.K.H. zich niet verder met de bestemming der veteranen zal hebben
beziggehouden.
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De veteranen hebben dus nog ongeveer zeven weken aan de
krijgsverrichtingen voor Deventer kunnen deelnemen.
Ten slotte nog een enkel woord over den waarnemenden
burgemeester, den herhaaldelijk genoemden heer Van Lichtenberg.
Ook deze had de voldoening de door hem genomen maatregelen te zien goedkeuren ; den M en December 1813 ontving hij
van den commissaris-generaal van binnenlandsche zaken een
goedkeurend schrijven, waarbij de door hem (Van Lichtenberg)
gevolgde gedragslijn en bepaaldelijk zijn overleg met den
luitenant-admiraal Van Kinsbergen volkomen worden geapprobeerd ; tevens wordt hem daarbij, als antwoord op zijne klacht
over te hooge eischen aan de gemeente gesteld in den vorm
van leveringen en inkwartieringen aan de troepen der Geallieerden, de toezegging gedaan, dat de commissaris-generaal den
doormarsch van troepen naar vermogen zal beperken. Wij hebben
gezien dat Apeldoorn en omgeving toch op den duur door den
goeden wil van den commissaris-generaal niet afdoende tegen
overlast is kunnen worden beveiligd.

Nijmegen
DOOR

L. W. VAN HOEK.

„Het is waar, Nijmegen is niet gebombardeerd, niet verdedigd
en de omwenteling is vrij geleidelijk tot stand gekomen; maar
dit neemt niet weg, dat de toestand bedenkelijk genoeg was om
aan het gebeurde niet alle belangrijkheid te ontzeggen."
Met deze woorden aan zijn „mede-Nijmegenaren" gericht, leidde
de heer 1E. baron Mackay van Ophemert in 1864 een boekje
in, dat belangrijke bijdragen bevat voor de geschiedenis van
Nijmegen's herstelling in 1814 en dat wend samengesteld uit
gegevens, voorkomende in de papieren, door des schrijver's vader :
B. J. C. baron Mackay, nagelaten.
Om dezelfde redenen, die den heer Mackay er toe brachten,
zijn boekje te schrijven, mag een korte mededeeling van hetgeen
in de dagen der omwenteling in Nijmegen voorviel, in dit gedenkboek niet ontbreken.
Bij het tractaat van 16 Maart 1810 was Nijmegen van Gelderland en van het koninkrijk Holland losgemaakt; waarna het,
met het land van Maas en Waal en de Bornmelerwaard, het
arrondissement Nijmegen vormde van het departement van de
Monden van den Rijn.
Geldersch bleef intusschen de geest der inwoners, en de prefect
van het departement, Fremin de Beaumont, laat niet na, in zijn
correspondentie met den minister van binnenlandsche zaken, den
graaf de Montalivet, herhaaldelijk daarop te wijzen.
Zoo schrijft hij o.a. „On reinarque une grande disparitê entre
le caractere de ces derniers (les habitans de Nimêgue) et celui
des habitans de Bois-le-Duc. Pendant les troubles de la Hollande
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deux partis se disputaient la domination : les orangistes et les
patriotes. La ville de Bois-le-Duc, habit& par des nêgocians, des
marchands, êtait patriote , les proprietaires de cet arrondissement,
retires dans leurs terres, êtaient orangistes. Dans 1' arrondissement de Nimegue, les riches propriêtaires habitent la ville une
partie de l'annee, et passent l'autre dans leurs terres. Its êtaient
tous orangistes. La premiere classe de la societe y est composee
d'anciens nobles gueldrois, et l'on y trouve par consequent des
prejuges bien anciens. Its se souviennent des Etats de la Gueldre
et meme que Nimegue êtait autrefois une ville souveraine".
Over den geest in het departement was Fremin de Beaumont
tevreden , alleen in Nijmegen, schrijft hij, was er wel eens oppositie tegen noodig geoordeelde maatregelen, die niet met de oude
gewoonten overeenstemden.
Geen wonder dat er oppositie was, de invoering van de conscriptie, de aanwijzing van gardes d' honneur 1), de verhoogde
belastingen waren maatregelen die veel verder gingen dan alleen
„niet met de oude gewoonten overeenstemmen," en die het Fransche
bestuur dan ook in alle kringen der bevolking gehaat maakten.
Groote armoede, ellende, zooals van andere plaatsen wordt vermeld, kwam echter in Nijmegen niet voor. Ware dit het geval geweest, dan zou het stadsoctrooi over 't jaar 1812 niet, zooals de maire
— Otto van Randwijck — in de vergadering van den municipalen
raad 2) van 22 Januari 1813, kon verklaren, „een nogal aanzienlijk exedent" hebben opgebracht , dan zou het boekjaar 1812
niet hebben gesloten met een batig saldo van 35.658.35 francs.
Veel voordeel trok Nijmegen echter niet van die gunstige financieele uitkomsten. Zoo meende de maire „dat het schoonste gebruik
1) Lit Nijmegen trokken '18 gedesigneerde gardes d' honneur en 9 vrijwilligers, o.a. baron Van Balveren, Boeses, De Bruijn, jhr. Dommer van Poldersvelt, Van Druijnen, Pieck, Van Schevichaven, baron Sweerts de Landas , zij
werden ingelijfd bij het 2° regiment to Metz, waar 23 depots in garnizoen
lagen. 6 Juni 18'13 begon het vertrek in escouades van 14 man.
2) De municipale raad bestond uit: J. G. van Nijvenheim, adjunct-maire,
Ch. van der Brugghen, De Bruijn, De Man, B. J. C. Mackay, W. S. J. Moorrees,
Manders, J. W. Pels, H. Mulders, Van Rappard van Balgooi, J. M. Singendonck
van Dieden, A. F. van den Steen, Schenck van Nijdeggen, A. J. C. Brouwer,
A. van Elsbroek, Van Loin, J. Vermasen, H. P. G. Quack, H. Hagers, H. M.
Derks, J. Kopp en A. Manders. Secretaris was W. Engelen van Pylsweert.
Gedenkboek IV.
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hetwelk de stad ervan (van het exedent) zoude kunnen maken,
zoude zijn het aan de voeten des Croons van Zijn Keizerlijke en
Koninglijke Majesteit aan te bieden, ten einde zij aan de stad
wilde toestaan 't te mogen gebruiken tot equipement van zes ruiters"... „terwijl" zegt de maire later, „de Raad zich verzekerd
houdt, dat niettegenstaande de enorme verliezen, die de stad sinds
jaren ondergaan heeft, 't deficit tot 't noodige, door vrijwillige
giften zoude kunnen bestreden worden".
Nijmegen schikte zich met gelatenheid in zijn lot ; wellicht
droeg daartoe bij het bezadigd optreden van den onder-prefect
de Bonnechose 1), wiens welwillende houding tegenover de burgerij
o.a. blijkt uit de volgende mededeeling van den heer Mackay :
„Reeds na den slag van Leipzig voorzag de sous-prefect te Nijmegen, de heer Bonnechose, het verlaten van Nederland door
de Franschen.
„Mijn vader was met dien heer zeer bevriend en hij heeft mij
meermalen mondeling medegedeeld, gelijk het ook is opgeteekend
in eene korte notitie orntrent zijn openbaar leven, door hem
zelven opgesteld, dat de Sous-Prefect hem in het geheim kennis
had gegeven van het voornemen der Franschen om zich terug
te trekken.
„Hij vroeg aan mijn vader of hij iets voor hem doen konde ?
waarop dadelijk ontkennend werd geantwoord, maar een drieledig verzoek in het belang dex stad gedaan.
„Mijn vader verlangde namelijk, dat de Sous-Prefect zorg zou
dragen :
1° dat er verlof werd verleend om eenige burgers in stilte
te wapenen, om bij het vertrek der Franschen terstond de
wachten in de stad te kunnen bezetten ;
2° dat het vertrek der Franschen, al ware het in het geheim,
24 uren te voren werd medegedeeld, om alle maatregelen to
nemen tot handhaving van orde en van rust ; en
3° dat er eenige ruimte van tijd zoude zijn tusschen het vertrek der Franschen en den intogt der geiillieerden, om botsing
tusschen de twee legers te voorkomen.
1 ) De echtgenoote van De Bonnechose was eene Nederlandsche vrouw,
mejuffrouw Schas.
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„De Sous-Prefect stond dit alles toe. a veronderstel dat die
mededeeling ook aan weinige andere heeren en bepaaldelijk aan
den heer Maire 0. van Randwijck gedaan zal zijn.”
Gemoedelijker plan voor een omwenteling is moeilijk denkbaar ! Jammer dat het vertrek der Franschen eerst zooveel later
dan De Bonnechose gedacht had, plaats vond.
Zooals bekend is, was het Napoleon's voornemen, Holland tot
het uiterste tegen de Verbondenen te verdedigen. In verband
daarmede was de IJsselverdediging opgedragen aan maarschalk
Macdonald 1), die den 27e11 November zijn hoofdkwartier te
Nijmegen vestigde, terwiji een gedeelte zijner troepen naar Arnhem
was gezonden. Toen Von Billow echter, door zijn oprukken, een
IJsselverdediging onmogelijk had gemaakt en de Pruisische generaal Arnhem stormenderhand had ingenomen, trokken de daar
aanwezige Fransche troepen, voor zoover zij niet gevangen genomen waren, op Nijmegen terug en verzamelden zich in en om
die vesting.
Nijmegen had toen echter, als vesting, slechts een zeer geringe
waarde. Nadat koning Lodewijk, bij besluit van 25 Juli 1808,
tegen een betaling van f 35.000, de overgave van twee kerken
en eenige andere voorwaarden, de buitenwerken met den ondergrond aan de stad had afgestaan en de vesting Nijmegen als
zoodanig had opgeheven, waren die werken gesloopt, de grachten gedempt en groote perceelen vestinggrond aan particulieren verkocht. Alleen de hoofdwal en de bruggen waren blijven bestaan. „Naar men beweert — zeggen de schrijvers van :
Ontwikkeling en uitleg der stad Nijmegen 2) — zou Napoleon
bij de annexatie van Nederland bij het Fransche Keizerrijk, den
door zijn broeder gedanen afstand hebben ingetrokken, doch
daaromtrent is in de stadsbescheiden geen woord te vinden.
Het is een feit evenwel, dat onder 's Keizers regeering men
niet verder ging met het sloopen der vestingwerken."
Dat echter aan een krachtige verdediging van de vesting, waar
zich geen enkele vuurmond be y ond, niet gedacht kon worden,
is duidelijk en aan koning Lodewijk heeft Nijmegen het dus
1) Zie l e deel bladz. 130.
2) H. D. J. van Schevichaven en J. J. Weve.
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waarschijnlijk te danken, dat de stad voor een beleg of een
bombardement is bewaard gebleven.
Terwiji Von Bulow met zijn hoofdmacht in de richting van
Utrecht oprukte, liet hij een kleine afdeeling onder graaf Van
Lottum tegenover Nijmegen achter. Deze bezette de dorpen Lent
en Elst en het om die dorpen gelegen terrein. Zoolang echter
het sterke Fransche 1) garnizoen in het door de Waal gedekte
Nijmegen bleef, waren de Pruisen niet in staat de stad ter hulp
te komen en zagen de inwoners te vergeefs naar verlossing nit.
De maand December was voor de stad vrij rumoerig. Ten einde
de Geallieerden, wier verkenners langs de oevers van de Waal
zwierven, te misleiden en de vertooning van een groote legermacht te maken, rukten de Fransche troepen herhaaldelijk de
stad uit, bezochten eenige dorpen in Maas en Waal en keerden
daarna weder in de stad terug; somtijds bepaalden zij zich, met
het zelfde doel, alleen maar tot het verlaten van de vesting door
de eene poort om er, onmiddellijk daarna, door een andere weder
in terug te keeren.
Omtrent den toestand in de stad gedurende de laatste weken
van 1813 wordt vermeld 2 ): „Nijmegen bleef dus zuchten onder
zijn Fransche bezetting en daar het gouvernement niet onbekend
was met den geest der Nederlanders, werd er streng gelet op
de houding der ingezetenen. Op een der laatste zondagen in
November vermat zich Ds. Kannegiesser, predikant der Luthersche gemeente alhier, bij de godsdienstoefening het gewone gebed voor Z. NI. den Keizer achterwege te laten. De straf bleef
niet uit : reeds den volgenden dag werd de kerkeraad uitgenoodigd hem of te zetten en een anderen predikant te beroepen.
Het was slechts, dank aan de welwillendheid van den onderprefect, M. de Bonnechose, dat aan Ds. Kannegiesser gelegenheid verleend wierd, zijn omissie te verklaren ; tot zijn geluk
vertrokken de Franschen voor de zaak beslist was.
„Drukkend waren de vorderingen, die in de laatste weken
1) De sterkte der troepen in en om Nijrnegen werd geschat op 6000 man.
2) Nijmegen in de laatste dagen van het Fransche bewind, Penschetsen
uit Nijmegen's verleden door H. D. J. van Schevichaven, gemeente-archivaris.
Nijmegen. Firma H. ten Hoet 4904.
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van 1813 op de stad gemaakt werden ; allerlei eischen werden
gedaan van levensmiddelen en andere behoeften, niet alleen voor
het garnizoen, maar ook voor dat van 's-Hertogenbosch en zelfs
voor Wezel. Grave, dat tot dekking der rivier de Maas scheen
te moeten dienen, werd in allerijl versterkt. Het aandeel dat
Nijmegen daartoe moest opbrengen, bedroeg 21.598.52 frs. volgens
besluit van 10 November 1813, te namen uit de : fonds libres
de toute nature.
„Daarbij kwam nog een buitengewone belasting op het mobilair
en het personeel van 1 1/2 sou per franc. Dit alles geschiedde
op last van M. Fremin de Beaumont, prefect van de Monden
van den Rijn, die, vreezende in 's-Hertogenbosch, zijn standplaats,
te zullen worden ingesloten, zich herwaarts begeven had.
„Ook het schoone geboomte in den omtrek onzer stad, werd
niet gespaard, deels voor palissaden en blindeeringen ten behoeve
der vesting Wezel.
„Wel ondervonden de Nijmegenaars, dat de laatste loodjes het
zwaarst wegen".
Intusschen liepen er allerlei geruchten omtrent een spoedig
vertrek der Fransche troepen en toen op 15 December de onderprefect ontslagen werd, of zooals het besluit van den prefect luidde,
hij : „genoodzaakt was zich tijdelijk te verwijderen" en diens
functien aan den maire werden opgedragen, verzocht deze aan
een vijftal leden van den municipalen raad bijeen te komen,
om met hem de noodige maatregelen te beramen, die bij het
vertrek der Franschen zouden genomen moeten worden.
De heeren die deze „Eerste Commissie," zooals zij later werd
genoemd, vormden, waren : mr. A. F. Van den Steen, mr. J. M.
Singendonck van Dieden, mr. M. W. De Man, Joh. Vermazen
en B. J. C. Mackay.
In den namiddag van denzelfden dag nog — 15 December —
kwamen deze heeren bijeen en werd, nadat nog een zesde lid,
C. Van der Brugghen, was benoemd, besloten tot het wijksgewijze
oprnaken van lijsten „van personen van welke men, tot het
maintien van de rust en tot wering van ongeregeldheden, gebruik zou kunnen maken".
In de volgende vergaderingen werden deze lijsten, die de
namen van een 400-tal „notabelen en voorname burgers" bevatten,
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besproken en bleek het uit de genomen informaties, dat alien
met den besten geest bezield waren.
Voorts werd „overwegende dat, ter vermijding van alle verkeerde interpretation, het volstrekt noodzakelijk is een ander
dan den tegenwoordigen commandant aan het hoofd der burgerij
te plaatsen" besloten „zonder daardoor eenig wantrouwen omtrent
den tegenwoordigen commandant der gewapende Burgermagt te
willen aan den dag leggen, een ander hoofd der burgerij te
kiezen uit de zoodanigen, die zich zoowel door hunne algemeene
achting als militaire kunde daartoe aanprijzen". In een volgende
vergadering werd als zoodanig gekozen : J. N. A. baron van
Wassenaer 1), die zooals de commissie, die hem had uitgenoodigd, mededeelde : „op de gracieuste wijze zich de verkiezing had
laten welgevallen".
Terwiji van een en ander per publicatie 2) aan de inwoners werd
kennis gegeven, wachtte men rustig het vertrek der Franschen af.
In den morgen van den 5 en Januari, reeds te zes uur, hield
de commissie haar eerste vergadering als vrije Nijmegenaars.
In die vergadering deelde de maire mede, dat een half uur geleden de Fransche troepen de stad hadden verlaten, en dat de
aangewezen burgers op de loopplaatsen werden samengeroepen ,
voorts werd den heer Van Wassenaer verzocht de poorten te
doen bezetten en de reeds vroeger aangewezen gecommitteerden
uitgenoodigd naar Lent en Maas en Waal te vertrekken, ten
einde den inmarsch der Pruisische troepen op de best mogelijke
wijze te regelen.
„Het uur der verlossing had dan eindelijk ook voor Nijmegen
geslagen! Velen — schrijft de heer Mackay in 1864 — zullen
zich dit oogenblik nog herinneren, hoe zij zich des avonds als
overheerschten ter ruste begaven en des morgens onverwacht
als bevrijden ontwaakten, hoe alien dadelijk zich met oranjelinten
versierden, hoe alien juichten, hoe men liep naar de Waal om
de reeds Nederlandsche overzijde te begroeten !"
1) Deze was oud-kolonel van de lijfgarde van den prins van Oranje.
2) De publicatie is behalve door de reeds genoemde heeren mede onderteekend door den heer Schenk van Nijdeggen, die ook in de notulen der
laatste vergaderingen van de commissie als lid voorkomt.
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Denzelfden dag trokken de eerste Pruisische troepen onder
kolonel Von Lottum de stad binnen. Deze vestigde zijn hoofdkwartier ten huize van den peer Van Rappard van Balgooi
terwij1 de wachten door militairen bezet werden. De eerste commissie, trad, na nog eenige noodige maatregelen genomen te
hebben, op 7 Januari af.
Zeer zeker is de hulde verdiend, die de geschiedschrijver van
die, voor Nijmegen, zoo moeilijke dagen — baron 2E. Mackay
brengt aan de zeven mannen, die, als lid dezer commissie,
zooveel hebben bijgedragen, om de rust in de stad gedurende
die dagen te be waren.
Toen de eerste commissie was afgetreden, moest op andere
wijze in het bestuur worden voorzien. De maire, tevens waarnemend onder-prefect in het arrondissement, Van Randwijck, vond
„in deze tijdsomstandigheden, zwarigheid" om den last van het
bestuur alleen te dragen. Hij assumeerde zich daartoe de heeren
M. W. De Man, A. F. Van den Steen, J. M. Singendonck van
Dieden en B. J. C. Mackay ; met hen vormde hij tot 12 Januari
het provisioneel bestuur van het arrondissement.
Een afzonderlijk stadsbestuur schijnt niet te zijn ingesteld.
Het provisioneel bestuur vaardigde onmiddellijk eene deputatie
af naar 's-Gravenhage, om den Souvereinen Vorst te huldigen
en tevens om te verzoeken : „weder tot het oud kwartier van
Nijmegen en de provincie Gelderland te worden teruggebracht,
of, indien men eene nieuwe verdeeling verkieselijker mogt oordeelen, alsdan de aloude en door deszelfs goede gezindheden
beroemde stad Nijmegen tot hoofdplaats te makers" 1).
De deputatie bestond slechts uit de leden De Man en Singendonck van Dieden, „alzoo de veelvuldige en gewigtige werkzaamheden, welke vooral in den aanvang zich voordoen, de
presentie der overige leden gebiedend vorderen".
En werkelijk, als men de notulen der vergaderingen, die dagelijks, soms tweemaal per dag werden gehouden, doorleest, moet
men erkennen, dat er veel te regelen viel en veel geregeld werd.
Zoo was een voornaam punt het onderhoud der troepen, waartoe
1 ) Zooals hiervoren (bladz. 145) is medegedeeld, werd aan dit verzoek reeds
bij besluit van den Souv. Vorst van 26 Februari 1814 gevolggegeven.
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een magazijn in de stad werd aangelegd. Toen echter aan de
omliggende dorpen verzocht werd de fourage daarvoor te leveren
stuitte men op allerlei bezwaren. Hernen schreef: „de Fransche
cavallerie kost aan ons ongelukkig en arm dorp, gedurende
14 dagen 300 francs daags", Leeuwen had naar St. Andries gezonden en verzocht geexcuseerd te worden. Leur kon niet alles
zenden, Bergharen zond weinig, want er was reeds zooveel geconsumeerd en de Franschen hadden nog 10 paarden medegenomen.
Het provisioned bestuur schijnt echter de leveringen tot
genoegen van alle partijen geregeld te hebben.
In de laatste vergadering, 12 Januari, droeg de voorzitter het
bestuur van het arrondissement over aan den, door den Souvereinen Vorst benoemden commissaris, J. C. E. baron van Lijnden
tot Hoevelaken 1) en werd het provisioned bestuur ontbonden.
Boven de notulen van eene vergadering van het stadsbestuur van den 29en Januari is gesteld : „Vergadering van den
Burgemeester en Gecommitteerden uit den Municipalen Raad".
Hieruit moet dus opgemaakt worden, dat dit college aanvankelijk
het bestuur der stad heeft gevoerd. Als bij die vergadering
tegenwoordig worden opgegeyen : „De heer Burgemeester en de
leden der commissie : De Man, Van den Steen, Singendonck,
Schenk, Van der Brugghen, Vermasen en Mackay, alsmede de
heer Commissaris in dit Arrondissement". Eerst in April werden
vergaderingen van den gemeenteraad gehouden, zooals blijkt nit
het boek der raadssignaten der gemeente Nijmegen. Op de
vergadering van den municipalen raad van 30 October 1813,
waar rechts het verslag in 't Hollandsch en links het verslag in
de Fransche taal is geschreven, volgen de notulen van de
1 ) J. C. E. baron Van Lijnden, later benoemd tot gouverneur van Gelderland, werd in 1798 door de Geldersche Oranje-partij naar het Pruisische hof
afgevaardigd om den koning en de ministers te herinneren aan de akte van
guarantie en hunne hulp tot herstel van het stadhouderlijk huis in te roepen. Zie omtrent den invloed, die Van Lijnden heeft uitgeoefend op het
voornemen tot de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland: G. J.
W. Koolemans Beijnen: De invloed van de Oranje-partij in Gelderland op het
voornemen tot de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland in
1799. (Handelingen en rnededeelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden '1899-1900).
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„Eerste vergadering van den gemeenteraad op 13 April 1814".
In de bovenvermelde vergadering van 29 Januari werd een
besluit genomen tot het oprichten van vier compagnieen gewapende burgers „teneinde — zooals de publicatie aangaf — gebruikt te worden tot behoud van de rust en afwending van den
vijand voor deze stad, in zoodanige gevallen, als dezelve zich
zonder garnizoen mogt bevinden, en zulks totdat de landstorm
zal zijn georganiseerd".
De aanleiding tot dezen maatregel was de volgende : de commandant der Pruisische troepen had bericht, dat hem bevolen
was met het garnizoen de stad te verlaten ; ofschoon spoedig
daarop de mededeeling volgde, dat er contra-order was gekomen,,
wilde het voorloopig bestuur Loch op alles voorbereid zijn.
Tot kolonel-commandant werd benoemd J. N. A. baron van
Wassenaer, tot kapiteins : A. F. Van den Steen, Schenk van
Nydeggen, B. J. C. Mackay en C. Van der Brugghen. De keuze
der overige officieren en onderofficieren werd aan elk der cornpagnieen zelve overgelaten.
In de instructie voor deze „Provisioneele gewapende Burgerij"
kwam o. a. voor dat zij „niet anders dan tot verdediging van
deze stad" gebruikt mocht worden „en nimmer dan vrijwillig,
tot het cerneren of bezetten van andere plaatsen".
Reeds op 1 Februari kon de commissie, die met het formeeren
dezer burgerwacht was belast, rapporteeren „dat er zich een
meer dan voldoend getal vrijwilligers heeft aangediend, om de
vier provisioneele burger-compagnien te formeeren".
Deze burgerwacht werd inderdaad georganiseerd en heeft naar
het schijnt goede diensten bewezen na het vertrek der Pruisen.
Ook in andere oprichten toonden de Nijmegenaars zich goede
vaderlanders. Aan de collecte, door den Souvereinen Vorst uitgeschreven, droeg Nijmegen bij voor een bedrag van f 20,000,
waarbij een gift van den heer Staalman ad f 9000, van de jonkvrouwen Engelen ad f 1000 en van den beer Schas ad f 1000
„of wel. twee geequipeerde cavalleristen".
Nijmegen was dus weder een Nederlandsche stad geworden,
de Fransche ambtenaren waren door de Holland sche vervangen,
maar in het Valkhof prijkte nog het borstbeeld van den Franschen
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Keizer. Dit beeld, dat in 1811 door den municipalen raad voor
een som van '2700 francs was besteld en dat vervaardigd zou
worden „van marmer van Carara", schijnt de verontwaardiging
van vele Nijmegenaars opgewekt te hebben, want toen de heer
Moorrees in de vergadering van den gemeenteraad van 13 April
1814 in overweging gaf, „of 't niet noodzakelijk zoude zijn, om
het monument af te breken, 't geen bij raadsresolutie van 6 Mei
1811 op den grond van Karel de Groote, ter eere van Napoleon,
onzen gewezen Souverein opgerigt was", besloot de raad : „den
heer Burgemeester te verzoeken om alle overblijfselen van den
geweldenaar te laaten wegnemen, en op die grond voor de kapel
te plaatzen, hetgeen hij, Burgemeester, 't dienstigst zal oordeelen".
Uit bescheiden, berustende in het stedelijk archief van Nijmegen,
blijkt dat het borstbeeld niet van marmer, maar van gips is
creweest !
Een enkel woord omtrent den inhoud dezer bescheiden moge
hier nog een plaats vinden. Zij hebben betrekking op een tot
koning Willem I gericht verzoek van den heer G. Van Hasselt
te Daalhuizen bij Velp, om op de plaats waar het beeld gestaan
had, een medaille van reusachtige afmeting te mogen plaatsen.
Genoemde heer Van Hasselt was, zooals hij zelf in 1817, toen
hij het verzoek deed, schrijft : „d'eenigste van d'oude Geldersche
Rekenkamer die dat gebouw (de Burcht) bestierde voor en toen
het van 't Hof van den laatsten Heer Erfstadhouder bewaard
wierd". Hij verzocht : „dewijl door de beeltenisse van den Gruwel van 't Menschdom, Uw Majesteits voorganger, 't oudste
gebouw van Gelderland, zelfs van 't Gansche Rijk verontrijnigd
en dit nog niet gewijd wierd" een medaille, volgens een bijgevoegd model, met het opschrift „Deus transfert et constituit
Regna" (God stelt de Rijken af en aan) en aan de andere zijde :
Guil. Fred. Araus. Nass. Rege. C. „aldaar of naar Uwe Majesteit
zal gelieven te gebieden, ten toon te hangen".
De medaille zou vervaardigd worden „van oud egt Geldersch
Muntmateriaal en duizendmalen grooter en zwaarder" zijn, dan
de bijgevoegde munt.
Op de vraag van den opzichter van het kon. kabinet van
penningen, in Wiens handen het verzoek was gesteld om daarover te rapporteeren, om nadere inlichtingen, antwoordde de
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heer Van Hasselt o.a., dat de spreuk, die hij voorstelde,
voorheen op Geldersche munten voorkwam en dat deze spreuk :
„eerst door d'afzetting der Buonaparte's en aanstelling van onzen
Koning een meer dan duidelijk begrip eener vervulde voorzegging verworven hebbende", hem op de gedachte had gebracht :
„die op een medaille van Geldersch ijzer, dus een der vroegste
muntmaterialen te laten brengen en die medaille aan het overoud overblijfsel van den Nijmeegschen Burg, op die plaats waar
een gipsche beeld van Napoleon Buonaparte onder zijn bestier
geeerbiedigd wierdt, toe te wijden".
Veel succes had de heer Van Hasselt echter niet , hij ontving
van den comm.-gen. voor het onderwijs enz. de mededeeling,
dat Z.M. het verzoek, zooals het was ingediend, moest afwijzen.
onder meer werd opgemerkt, dat de nakomelingschap, de medaille
ziende, en de opschriften lezende, moeilijk jets van de bedoeling
er van zou begrijpen en alleen zou zien dat zij onder de regeering
van den tegenwoordigen koning was vervaardigd „zij zal — zegt
de commissaris — „zich van derzelver verbazende grootte nog
moeilijker een uitlegging kunnen geven, ook zal zij, alleen de
spreuk en daarbij den naam des tegenwoordigen konings ziende,
wellicht aanleiding nemen om het doel van dezen penning in
tegenovergestelden zin uit te leggen".
Het voorstel van den commissaris om op een ijzeren plaat
een kort opschrift te stellen en deze in de muur van de nog
bestaande kapel op het Valkhof te metselen, verwierp de beer
Van Hasselt, omdat hij het te gewaagd vond de „overoude
muren van die kapel aan inhakkingen en veranderingen bloot
te stellen" , een reden, die zeer zeker instemming zal vinden,
bij ieder die lets voelt voor de instandhouding van merkwaardige
oude gebouwen.

Winterswijk's beyrijding in 1813
DOOR

B. STEGEMAN.

Hoewel de ellende van den zgn. Franschen tijd ook in den uitersten oosthoek der Graafschap in al hare verschrikkingen gewoed
heeft, mag Loch worden geconstateerd, dat de bewoners haar met opmerkelijke gelatenheid gedragen hebben. Van onheilspellend gernor,
geheime comitê's, e. d. geen spoor, maar veeleer zelfs een officieele
gedienstigheid en trouwe plichtsbetrachting ten opzichte van de
nieuwe wetten en voorschriften, hoezeer die ook drukken mochten.
Maar daar bestonden hier dan ook bijzondere redenen voor.
Men was niet alleen bevreesd voor den machtigen indringer,
wiens wil eenvoudig wet beteekende, maar Borst het ook in de
verste verte niet weer wagen openlijk of zelfs in het geheim
eene beweging te steunen, die op een ommekeer van zaken zou
moeten uitloopen. Al anmaal had men zich terdege gebrand, en
voor eene herhaling daarvan zou men zich wel wachten.
De mislukte inval der Orangisten in onzen Achterhoek in 1799
lag immers als een schrikbeeld in het geheugen. Toen had men
hier in Winterswijk, Aalten, Bredevoort en Dinxperlo gevoelig
moeten boeten voor eene vreugde van slechts enkele uren ; 't
gansche district was in staat van beleg verklaard ; de schuldigen
waren opgespoord en gestraft ; een monsterachtige militaire rechtbank was te Winterswijk opgericht en de ongelukkige freule van
Dorth, beschuldigd van het uitsteken eener Oranjevlag van haar
kasteel te Harreveld, had men jammerlijk zien worstelen met den
dood, Coen zij op 22 Nov. 1799 op last van genoernde rechtbank
te Winterswijk „met den kogel" was gevonnisd 1).
1 ) Zie : Geschiedenis van den Gewapenden Inval der Uitgeweken Nederlanders. Arnhem J. H. Moeleman, 1801; alsook B. Stegeman : Uit Winterswijks
Verleden, bladz. 123-148. Winterswijk G. J. Albrecht, 1907.
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Was het wonder, dat na die angstwekkende dagen, vooral hier
te Winterswijk, en overheid en burgerij het raadzaam oordeelden
voortaan de kat maar liever uit den boom te kijken !
Men kon het hun niet euvel duiden, al liet de algemeene toestand der plaats, de maatschappelijke gesteldheid der bewoners
ook nog zooveel te wenschen over.
De jaren 1809-1811 waren voor Winterswijk slechte tijden
geweest. Hagelslag en misgewas, benevens eene ernstige veeziekte
hadden den boer verarmd en een gevreesde volksziekte, de „Roode
Loop", een soort cholerine, had velen ten grave gesleept, in 1811
zelfs zOOvelen, dat het gebruikelijke overluiden der dooden tijdelijk
gestaakt moest worden. Aan de eerste voedingsmiddelen, als aardappelen, koren, enz., bestond gl'oot gebrek, zoodat de maire zich
genoodzaakt zag, ondersteuning aan de regeering te vragen
voor den aankoop van eenige lasten rogge, ten einde die onder
de behoeftigen te verdeelen.
En dan daarbij nog de ellende der inlijving; de conscriptie
niet te vergeten ! Een 120-tal jongelingen (naar ruwe schatting)
werden van 1810—'13 aangewezen, om in Napoleon's legers te
dienen en ..... vaak den dood te vinden. Van een 40-tal
althans is het zeker, dat zij in de velden van Rusland of elders
gebleven zijn.
Welk een droefheid daardoor gebracht werd in tal van gezinnen,
laat zich denken, maar, zooals wij boven reeds zeiden : het leed
werd bier geduldig gedragen.
Het bestuur der gemeente werd in die moeilijke dagen behartigd door den maire H. Willink Azn., bijgestaan door mr. F. W.
J. de Haes, die als adjunct-maire fungeerde.
Eerstgenoemde was ook reeds onder de Bataafsche Republiek
en later tijdens het koninkrijk Holland in die functie werkzaam
geweest, zoodat het niet behoeft te verwonderen, als wij zeggen,
dat hij toen openlijk en beslist de zijde der omwentelingsgezinden
had gekozen. Maar hij toonde zich in alles een gematigd man en
wist misschien vooral daardoor de rust in de plaats voorbeeldig te
handhaven. De van hem uitgegane stukken bewijzen, dat hij zijn
post nauwgezet en onpartijdig vervuld heeft, hetgeen hem het volle
vertrouwen van den onder-prefect van Zutphen deelachtig deed worden en waardoor het hem mogelijk was steeds ook de belangen der
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ingezetenen tegen al te harde maatregelen in bescherming te nemen.
Uit niets blijkt, dat hij of eenig ander invloedrijk persoon in
deze gemeente lets gewezen heeft van de geheime planne a in
Holland gekoesterd. De als overtuigd Oranjeman bekende heer
B. A. Roelvink, in 1795 door de omwenteling van zijn post als
rentmeester der heerlijkheid Bredevoort (stadhouderlijk domein)
ontzet, de eenige, van wien men verwachten mocht, dat hij elke
gelegenheid mede zou helpers aangrijpen, om den staat van zaken
om te keeren, was reeds overleden en diens neef J. B. Roelvink,
gewezen advocaat-fiscaal, was door „vergevorderde jaren en ongezondheid", zooals ergens een aanteekening luidt, niet meer geroepen om zich nog met het openbare leven en de quaesties van
den dag ernstig in te later, zoodat de gewichtige gebeurtenissen
van Nov. 1813 voor de ingezetenen van Winterswijk, niemand
uitgezonderd, allicht eene volkomene verrassing zijn geweest.
De zaken hadden hier dan ook een normaal verloop. Nog in
't laatst van October en in 't begin van November schreef de
maire, alsof er geen wolkje aan de lucht was en deed hij zelfs
nog zaken voor de toekomst af.
Wonder genoeg echter stond de officieele machine den 4 en November eensklaps stile Geen stuk ging er meer van de secretarie
nit en wij moeten wachten tot den 4en December alvorens de
maire weder een letter aan het papier toevertrouwt.
Uit die stagnatie mag worden afgeleid, dat ook onze maire
Coen de kluts kwijt was geraakt en een zekere zenuwachtigheid
ingetreden was door de nadering van de troepen der Geallieerden.
De 14e November bracht dan ook voor Winterswijk reeds
de blijde mare der bevrijding.
's Morgens omstreeks elf uur, terwiji de kerkdienst nog in
vollen gang was — want 't was Zondag — kwamen eensklaps
vier Pruisische huzaren door de Ratumsche straat het dorp binnenrijden en ijlings sloegen de Fransche ambtenaren op de vlucht.
In minder dan een ommezien was het groote nieuws door het
dorp verspreid, zoodat in ongelooflijk korten tijd eene reusachtige
menigte op de markt verzameld was. De dienstdoende predikant
zag zich genoodzaakt zijn preek af te breken, daar het gerucht
ook in de kerk doorgedrongen was en de kerkgangers plots van
hunne zitplaatsen waren opgerezen en naar buiten waren gestormd.
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De blinkende wapenrusting der Pruisische ruiters stak scherp
of tegen de zwarte kleedij der kerkgangers, die al zwaaiend
met hoeden en handen de reddende herauten omstuwden en
begroetten. 't Was een gejuich en gejubel, een blijde kreet van
verlossing en vreugde, die deden zien, hoezeer die kalme gelatenheid der laatste jaren slechts droeve schijn was geweest.
Maar al waren de gehate gendarmen en ambtenaren verdwenen,
al zag men in de telkens in grooteren getale aanrukkende Pruisen
en Kozakken redders en beschermers in den flood, de ware
vreugde was er nog niet, zoolang daar nog ruimte gelaten
werd voor de vrees, dat elk oogenblik de kansen weder keeren
konden. En die onzekerheid bleef hier bestaan tot den 3 en December, Coen eindelijk het eerste officieele bericht van de grootsche
gebeurtenissen in heel het land ter kennis van den maire en de
burgerij werd gebracht.
H. Willink Azn. memoreert dit belangrijke feit in een sehrijven aan den onder-prefect van Zutphen, gedateerd 4 Dec. 1813,
op de volgende wijze 1) :
„Door de nog niet reguliere gang der voetboden is UHoogwelGeb.
aanschrijving van den 1 deezer maand mij gisteren eerst gewarden. De daarbij ontvangen Proclamatie uit naam van Zijne
Hoogheid den Heere Prince van Oranje door het Algemeen
Bestuur der Vereenigde Nederlanden in den Haag den 21 November jl. gearresteerd, heb ik ingevolge UHWGeb. order
dadelijk doers publiceeren en affigeeren. En is dezelve over het
algemeen met zOOveel geestdrift ontvangen, dat de dag van
gisteren hier in een algemeene vreugde is doorgebracht, zonder
dat daarbij echter de minste ongeregeldheid heeft plaats gehad.
Voorts heb ik de eer ter voldoening aan den verderen inhoud
van UHWGeb. aanschrijving to rapporteeren, dat alhier sedert
den 14 Nov. dagelijks grater en kleiner corpsen en patrouilles
van de geallieerde Troupes geweest of gepasseerd zijn, waardoor
een dagelijksche inkwartiering heeft plaats gehad, egter op
verre na zoo stork niet als op verscheidene naburige plaatsen.
Doze gemeente heeft echter aan vele en zware requisition
moeten voldoen." Enz.
1 ) lie notulen der gem. Winterswijk 1813.
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Verder deelt de maire terloops nog mede, dat de ontvanger
der belastingen (droits reunis), reeds voor de eerste
patrouille der geallieerde armee „met de daartoe gehorende geemployeerden", zonder hem iets te zeggen waren vertrokken en
dat de ontvanger der registratie en domeinen, S. J. Van Talma,
zijn comptoir gesloten had.
Den volgenden dag, 5 December, zendt de maire een spoedbrief aan den onder-prefect, met een klacht over de zware
requisition. Dringend vraagt hij, Winterswijk in dit opzicht te
sparen, daar de bevolking tot niet meer in staat is. De plaats
is uitgeput en aan vele artikelen is groot gebrek. Hartelijk hoopt
hij daarom, dat ter plaatse, waar het behoort, last worde gegeven,
dat deze gemeente van requisition wordt vrijgesteld. In 't bijzonder wijst hij de troepen op de grens van Munsterland aan,
die al vele leverantien opeischten en van welke korpsen hij
spoedig nieuwen overlast vreest, wijl volgens de Dorstensche
Courant generaal Von Borstell zijn hoofdkwartier van Dorsten
naar Borken (dus dichterbij) verlegd heeft.
En dat die vrees niet ijdel bleek te zijn geweest, volgt uit
het naschrift nog aan dienzelfden brief toegevoegd:
„Na het schrijven dezer werd hier reeds een groote requisitie
van Fourage gedaan door den heer Majoor Vrijheer van Romberg van het Pruisische Uhlanen-Regiment, gestationneerd te
Weseke, 2 uur van hier. 1k heb uitstel verkregen tot morgenavond
den 6 deezer om UHWGebn order in dezen te kunnen hebben,
dewelke met de Expresse, die deze overbrengt, solliciteere".
H. Willink Azn. nam dus ook nu weer de leiding der zaken
op zich, zooals hij 't gedaan had in 1795, onder koning Lodewijk
en onder zuiver Fransch regime. En hij deed het, blijkens den
inhoud zijner correspondenties, met onverflauwden ijver en
accuratesse. Blijkbaar hadden de bittere teleurstellingen, gevolgd
op de Patriotten-zege van 1795, hem tot het inzicht gebracht,
dat de allernieuwste wending van zaken toch nog maar de
verkieslijkste was. En Jan Ter Pelkwijk en Jan Berend Roelvink,
die als vice-burgemeesters werden aangesteld, zullen het in dezen
hartgrondig met hem eens zijn geweest.
Met het algemeen landsbestuur werd dadelijk contact gezocht,
getuige de brieven, die reeds in December met vertegenwoor-
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digers van dat lichaam gewisseld werden. In de vrijwillige gift
ter voorziening in de behoefte aan algemeene wapening werd
aanstonds spontaan deelgenomen, getuige het aanzienlijk bedrag
van f 2338-5-8, dat volgens de eigen verklaring van den maire
met buitengewone geestdrift werd bijeengebracht. Honderd man
van den landstorm en vier volledig uitgeruste militairen werden
op het eerste verzoek terstond toegezegd, om zoo noodig
deel te nemen aan de blokkade van Deventer. Ook de
plaatselijke rustbewaring werd aanstonds geregeld door de vorming van een bataljon weerbare manschappen onder bevel van
een luitenant-kolonel.
Den 13en Juni 1814 mocht dit korps voor het eerst in het
openbaar zijne bedrevenheid in de exercitie toonen met een
soort parade op het toen gevierde vreugdefeest van den vrede
van Parijs (30 Mei 1814), bij welke gelegenheid wij tevens
omtrent de gezindheid van den maire nopens de nieuwe orde
van zaken vrij onomwonden worden ingelicht. De gevoelvolle woorden, waarmede hij het heuglijk nieuws ter kennis
van de ingezetenen brengt, laten geen twijfel meer over. „Nimmer
heb ik aangenamer tack vervuld als in dit oogenblik" schrijft
hij, „nu ik het blijde bericht openlijk mag verkondigen. Het is
vrede ! .... Laat ons dan in afwagting van een door onzen
geliefden Souverein te bepalen algemeenen dankdag, thans
door een gepaste vroolijkheid toonen, hoeveel aandeel wij in
dit gelukkig vreugdefeest nemen. Leve Willem de Eerste,
Prince van Oranje en Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde
Nederlanden !"
De vlag wapperde van den toren, de manschappen van den
landstorm vermaakten zich met schijfschieten, de meeste huizen
en openbare gebouwen waren geillumineerd en tot laat in den
nacht heerschten allerwege vreugde en vroolijkheid.
Grootscher nog was de viering van het zgn. feest der verlossing en van den verjaardag der Vorstin op 18 November 1814.
De Oranjevlag woei van den toren en uit de huizen van bijna
ale ingezetenen, de klokken beierden des voormiddags van 8-9
en van 11-12 on des namiddags van 4-5 uur, terwijl het
juichend geroep van: „Leve Nederlands Souverein en Hoogstdeszelfs gemalin" overal in de straten weerklonk. Van 12-1
Gedenkboek IV.
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uur wend in alle kerken Gode innig dank gebracht voor de
groote verlossing. De landstorm, van militaire geweren voorzien
en door een muziekkorps voorafgegaan, marcheerde door de straten,
en 's avonds was het gansche dorp verlicht door eene schitterende
illuminatie. Een geanimeerd bal in de societeit en danspartijen
in de verschillende herbergen hielden tot laat in den avond een
vroolijke schare bijeen, terwijl de armen smulden van eene extra
uitdeeling en tractatie, door vrijwillige giften bekostigd. In an
woord, het was een heerlijke dag, een feest, dat verlichting en
cooed schonk aan de harten, die zoo lang in drukkende ellende
verkeerd hadden.
Was het wonder, dat de emotie-volle tijden ook tot dichterlijke
ontboezemingen aanleiding gaven ? Het spreekt bijkans vanzelf.
Lubbert Derk Kobus, overleden 17 October 1848, schoolmeester
in de buurtschap Brinkheurne, had zijn feestlied gereed, toen
de blijde herinneringsdag aan deze verlossing was aangebroken ;
honderden kelen stemden er van harte mee in en jubelden 't uit :
't Was op den dag des Heeren
Als men zat in de kerk,
Den l4 en November,
Te luistren naar Gods werk :
Vier Pruisische Huzaren,
Die namen ons Winterswik in;
Dat was naar ons begeeren
En recht naar onzen zin.

Komt, waarde landgenooten !
Schept nu maar nieuwen moed :
Wij zijn nu uit de handen
Al van dat Fransch gebroed,
Alwaar wij negentien jaren
Van zijn gekweld geweest ;
Roept nu : „Oranje Boven !"
En zijt maar niet bevreesd.

Komt, waarde landgenooten,
En hebt maar goeden moed :
Wij zijn nu in de handen
Van 't lieve Oranjebloed.
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En van den Pruisen Koning
En Alexander de Groot ;
Die zullen ons wel redden
En helpen uit den nood.
Wij roepen : „Oranje boven !"
Al in ons Winterswik ;
Wij doen het al blijmoedig
En dragen 't Oranjestrik,
Ter eere van Prins Willem
De zesde van ons land,
Aan Wien wij ons verbinden
En geven hem de hand.
Wilhelmus van Nassauwen,
Weleer van God gebeen,
Blijf op den Heer vertrouwen
Hij is ons heil alleen !
Betoon U kloek in 't strijden,
Een dappre Gideon,
Een Job in al uw lijden,
Een wijze Salomon !
Dit eenvoudige lied, waarschijnlijk gezongen op de wijze van
het oude Wilhelmus, werd voor de laatste maal hier te Winterswijk aangeheven bij gelegenheid der 75-jarige herdenking van
Nederland's bevrijding in 1888, maar vOOrdien ook bij de 50-jarige
viering in 1863 en nog vroeger telkenmale bij de verlossingsfeesten, die aanvankelijk ieder jaar plaats hadden. Of het reeds
gezongen zal zijn op den 14en December 1813, toen de eerste
patrouille ons dorp bereikte (zooals sommigen meenen), dan wel
op 66n der vreugdefeesten in 1814 (gelijk wij vermoeden), vermogen wij niet te beslissen, maar doet ook weinig ter zake. Zeker is
in elk geval, dat Kobus' bevrijdingslied aan het bevrijdingsfeest
historisch verbonden is en om die reden eeren en erkennen wij
het. Dat het ook in 1913 weder uit voile Borst weerklinke !

Harderwijk
DOOR

MR.

J. A. VAN PESCH.

Het begin van de negentiende eeuw was voor deze plaats al
even weinig voorspoedig als voor de meeste steden van Nederland. Kenmerkte het Fransche bestuur zich door hooge belastingen,
het stil liggen van den handel maakte het betalen nog moeilijker. Geen wonder dat een havenstad als Harderwijk daar in
de eerste plaats onder leed. Zwaar viel ook de opheffing der
academie te dragen. Het beste blijkt dit wel uit de aanteekeningen van tijdgenooten, die een en ander aan den lijve gevoelden. Zoo de professoren van de academie, die 22 October 1811
opgeheven werd (Alle dingen die geld kostten, in plaats van opbrachten, beleefden toen een somberen tijd). Bij de inwijdingsrede van 's Lands-athenaeum te Harderwijk (dit athenaeum kwam
in de plaats van de hoogeschool) op den 23 en van Louwmaand
1816 sprak B. Nieuhoff, A. L. M. phil. doct. et prof. :
„Naauwlijks zal er, in de Nederlandsche gewesten, gne stad,
of vlek, — dorp of gehucht gevonden worden, waar men onder
den aangematigden keizerscepter, in het knevelend beheer der
Franken van onzen tijd, op welvaart en bloei kan roemen. Maar,
voorzeker ! men zal niet ligt eerie noemen, die, onder den korten
duur dier glorierijke inlijving in het rijk der groote natie ! —
naar de hoonende grootspraak dier overweldigers, meer leed,
spoediger en schroomelijker verviel, dan deze. Het hongerige
douanendom bekommerde bier de scheepvaart schier tot bezwijkens toe, en reed den koophandel den rug in. De magtspreuk
van den Corsikaanschen dwangraad deed onze Pallas verdwijnen.
Van deze bronnen van stedelijken welvaart, en burgerlijk be-
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staan, was de laatstgenoemde geheel gedempt : de anderen hield
men, niet zonder groote opofferingen, en drukkend verlies, worstelende tegen een naauw herstelbaar verloop, kwijnend aan den
gang. De welvaart van ons stedeken smolt dag aan dag weg,
gelijk de sneeuw voor den zomerzon.
En hoe veeg was onze toestand bij den — hoezeer ook gewenschten, — dan Loch ook hoogst zorgelijken, aftogt der Franken, die, min opgeruimd, langs onze kusten de wijk moesten
nemen ! — Hoe zorgelijk dezelve, bij den intogt der Cozakken,
die hen, in ons verfranscht landje, op de hielen nazaten ! Angstvolle dagen beleefden wij hier. Te bekommerlijker viel ons dit,
altoos denkwaardig, beslissend tijdstip, daar men schaars, en dan
niet zonder veel moeite noch zonder gevaar, echte berigten van
elders kon magtig worden.
Maar ook to hartelijker was onze verheuging, toen ons de
blij de nieuwmaar verzekerde, uit de klaauwen der fransche overweldiging gered to zijn. De strijd van dit en dat besef in het
gevoelvolle gemoed deed tranen van blijdschap vloeijen. — Niet
minder blij en openlijk was hier het genoegen, toen de Vorst
der Nederlanden zijne goedgunstigheid paarde met de schoone
en welberekende gelegenheid dezer stad voor een coloniaal
Depot, en het herstel van een, hier meer dan eens vereeuwd,
leergesticht voor het hoogere onderwijs.
Onder de gelukkige dagen van mijn leven, en dezen, van toen
ik deszelfs zon ter kim uit zag rijzen, tot ,den nu kimwaarts neigenden avond, mag ik, — met een der goddelijke Voorzienigheid dankbaar hart, ondanks meer dan eenen treurdag, niet
weinig tellen, — tel ik vooral ook dien, waar op ik mij vereerd
zag met de uitnoodiging van den heer curator J. C. F. de Vries,
en door Z.W.E. Gestr. mede uit naam der overige H.H. Curatoren, orn, bij de plegtigheid der inwij ding van het Athenaeum
alhier eene redevoering to doen.
Hoewel de plegtige feestviering van dien heugelijken dag reeds
uitvoerig, schier onmiddellijk na derzelver afloop, vermeld is,
vinde ik mij echter genoopt, nog iets des aangaande to vermelden.
Toen Neerlands yolk, onder het beleid van een Nederlandschen Vorst, die het oppermagtig bewind, in dat zorgelijk en
strijdzuchtig tijdstip, moedig aanvaardde, het hoofd weer verhief,
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en als een vrij yolk in den volkenrei optrad, was, onder de
eerste zorgen van 's Vorsten zucht, ten welzijn zijner Nederlanders, ook die, welke het herstel van de hoogere scholen
behartigt.
Hoogstdeszelfs besluit daaromtrent werd, in het begin van
1814, opgedragen aan het kloek beleid van zoo doorkundige als
welgezinde Vaderlanders. En deze kweten zich daarvan onverpoosd ; des men reeds in Mei deszelfden jaars, hun verslag over
de inrigting van een vernieuwd hooger onderwijs den Vorst te
zijn aangeboden, vernam."
Soberder maar niet minder treffend waren bij diezelfde gelegenheid de woorden van zijne excellentie den luitenant-admiraal Van Kinsbergen :
„Het is mij, en mijne geachte mede-curatoren een bijzonder
genoegen, dat wij dezen plegtigen dag hebben mogen beleven,
waarop de wetenschappen weder in Karen ouden tempel zullen
worden ingeleid. Op mijnen leeftijd, die over het perk der tachtig
jaren geklommen is, durfde ik mij met dit genoegen niet vleijen.
a heb er zeer naar verlangd, want onder de velerlei ongelukken,
welke mijn vaderland heeft ondergaan, was ook de vernietiging
dezer hooge school, mij zeer zwaar en drukkend.
1k, die zoo veel ik konde, nuttig was aan de vorming der
jeugd, moest ook dit ongeluk zeer ter harte nemen. Trouwens
mijn vaderlandsch hart heeft in dezen droeven tijd veel, zeer
veel geleden. Dezelve is voorbijgegaan ! en nu is het aangenaam,
na dat leed, van dat leed te spreken ; daar wij, onder het
bestuur van onzen zeer geliefden en geeerbiedigden koning, de
weldaden van zijne regering dankbaar gevoelen."
Werd het gymnasium niet opgeheven, de leeraren ontvingen
echter geen salaris. Rector Frieseman teekent in het album
Gymnasil over 1812 aan :
„Academia eversa, omnia ad Gymnasium pertinentia immutata atque eversa fuerunt. Post medium anni praecedentis 1812
nulla stipendia Rectori Conrectori vel Praeceptori sunt soluta,
adeo ut nos omnes miseria et egestate brevi interire oporteat,
quod tamen Numen supremum aliter faxit."
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Over 1814 kon hij echter al schrijven :
„Tandem Tyrannide Gallorum excussa, aurora salutis exorta
est reditu in patriam serenissimi principis Arausionensis, libertatis proaviti vindicis rediit et Musis animus."
In „de stichting van het Nassau-Veluwsche gymnasium te Harderwijk herdacht op 18 Juli 1872", vertaalt de toenmalige rector,
Dr. F. G. B. van Bleeck van Rysewijk deze ontboezemingen
als volgt :
De Hoogeschool is vernietigd, alles wat betrekking heeft op
het Gymnasium is veranderd en vernietigd. Sedert het midden
van bet vorig jaar 1812 is geene bezoldiging aan Rector, Conrector
of Praeceptor betaald, zoodat wij alien binnen kort van ellende
en armoede moeten omkomen. Moge de goede God dit anders
beschikken ! en
Nadat eindelijk de Tyrannie der Franschen is opgeheven, is
de dageraad van geluk aangebroken door de terugkomst van den
doorluchtigen Prins van Oranje in het vaderland , ook aan de
Musen is het leven teruggegeven.
En de professoren en de leeraren waren de eenigsten niet,
ook de predikanten hadden reden tot klagen, zooals blijkt uit
het Statenboek van den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente
te Harderwijk, vergadering van 29 Oct. 1813:
„Voorts werd door de predikanten voorgedragen dat zij, wegens
het gedurig uitstel en gebrekkige betaling hunner landelijke tractementen in de grootste ongelegenheid gebracht waren, als komende over de jaaren 1811, 1812, 1813, de twee laatste maanden van het laatstgenoemde jaar daar bij gerekend, ieder aan
hunne tractementen over gemelde jaaren, zelf na aftrek van
f 450 voorschot uit het kerkelijk fonds en de kerkeraadsbeurs en
van f 304-3-8 van de gemeente door elk hunner ontvangen,
nog te kort een somma groot f 1139-19-13, waarbij dan nog
voor ieder der twee stadspredikanten en den predikant van Hierden, die den dienst van den adjunct waarnemen, een deficit van
het supplement van f 600.— jaarlijks door het land toegestaan,
over 1811, 1812 en 1813 komt, groot f 457-10-8, dat daarom
predikanten wenschten en verzogten dat de Kerkeraad alle mogelijke middelen geliefde aan te wenden om te bezorgen, dat aan
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hun de gemelde agterstalling op de een of andere wijze werd
aanbetaald, al was het dan ook maar bij gedeelten".
En de geestelijke verzorgers stonden niet alleen. Uit een staat
bij het budget over 1811 blijkt, dat de leden van den magistraat
ieder f 201.50 ontvingen, de secretaris f 384.10, de ontvanger
met klerk f 242, de kapitein der wachten f 180.—, ieder der
12 wachters f 35, de 4 boden samen f 39.20, de dokter f 300 .—.
De salarissen zijn, volgens een antwoord op eene aanmerking
van den intendant zoo gering mogelijk, voor den ontvanger met
zijn klerk nauwelijks voldoende voor 66n, voor de wachters te
middelmatig om te bestaan, voor den dokter zeer matig. En
kregen ze dit nog? Uit eene rekening van 1823 over verschillende jaren voor 1818, blijkt, dat van of 1795 vele uitgaven voor
aankoop van waren en betaling van tractementen niet geschied
waren, die toen pas door ged. staten goedgekeurd werden. Met
den prefect in Arnhem werd in 1811 eene uitvoerige gedachtenwisseling gehouden, omdat verschillende uitgaven door dezen te
hoog geacht werden en niet ter goedkeuring voorgedragen, welke
uitgaven eater al betaald waren.
De heeren van den municipalen raad, die voor deze moeilijkheden stonden, waren : Jan Weyer Van Overmeer Fisscher, maire,
Roelof Wolter Harmen baron Van Broekhuizen, adjunct-maire,
mr. Willem Jan De Vries, Albertus Huysman, apotheker, mr. Paul
Engelbert Hangest baron d'Yvoy, mr. Frans Hendrik Van Erkelens, dr. Bernardus Nieuhoff, professor, mr. Peter Van Meurs,
mr. Johan Onno Arntzenius, professor, Albertus Gelderman, postmeester, Gerrit Buytenhuis, Deciiner Appeldoorn, koopman,
Reyer Van Aken, Hendrik Wolter, K. Huberts, handelaar, G. A.
Cramer, mr. Hendrik Frans Van Meurs, C. L. Vitringa, notaris
en burgemeester van Ermelo, met mr. A. L. De Rooy als secretaris.
Al bedroeg het aantal inwoners niet meer dan 3911 (voor
de militie vertrokken in 1813 89 personen), hun tack was er
niet minder bezwaarlijk om ; de ontvangsten kwamen niet of
ongeregeld binnen ; zoo komen op de rekening van 1811 van den
ontvanger H. Verbeek f 1188.01 voor als verschillende binnengekomen posten over de jaren 1807 On 1811; zoo ook in de
rekeningen over 1811 en 1813. En uit de antwoorden op de
aanmerkingen van den prefect blijkt, dat zij bij de uitgaven de
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grootste zuinigheid betrachten ; als het eenigszins kon, trachten
zij zelfs hunne schulden te betalen, zooals blijkt uit bovengenoemde rekening, waarop een post van fr. 6368.27 voorkomt
als betaalde achterstand, hetgeen niet wegneernt dat op den staat
van ontvangsten en uitgaven, 28 Dec. 1813 door den raad vastgesteld, een tekort staat van f 5297.70. Volgens ged. staten in
1819 had men ook te kampen met de voorgeschreven financieele
regelingen, welke door den ontvanger niet begrepen waren. Vlot
werkte de financieele en administratieve machine in elk geval
niet ; werd de rekening over 1811 6 Mei 1813 door den raad
goedgekeurd (hierop komt voor fr. 5613.30 voor een allee verkochte boomen, wat wel menigeen aan zijn hart zal zijn gegaan,
en een gift van fr. 1050 van mej. Westerveld om de andere inwoners te verlichten bij de onkosten van de passeerende troepen),
ged. staten verleenden hunne goedkeuring niet voor 4 Nov.
1819 ; deze datums waren voor de rekening in 1812 respectievelijk 26 April 1814 en 7 Mei 1823, vow de rekening over 1813
werd het zelfs 1828, voor dat de vaststelling geschiedde.
IJit dit alles blijkt wel dat de financieele toestand moeilijk was.
En toch moest men nog dankbaar zijn voor de zegeningen van
het Fransche bestuur. 22 September 1813 zond de prefect van het
departement van den Boven-IJssel, mr. Andringa De Kernpenaer
eene circulaire voor het houden van eene dankzegging op 26 September in de kerken en het zingers van een Te Deum voor de
overwinning op 26 en 27 Aug. jl. onder de muren te Dresden
bevochten ; alle ambtenaren moesten geInviteerd worden om die
godsdienstoefening bij te wonen en zoodoende hun getrouwheid
aan het gouvernement en gehechtheid aan den persoon van hunnen
geeerbiedigden souverein aan den dag te leggen, de klokken
moesten twee maal een half uur geluid worden en de vlaggen
uitgestoken !
Maar dan volgen in het register van ingekomen stukken van
het jaar 1813, bijgehouden door burgemeester Van Overmeer Fisscher zelf, tot 27 November in de Fransche, daarna in de Hollandsche taal, verschillende feiten die het geleden leed weldra zouden
doen vergeten, hoewel het halve jaar, dat nu volgt, menigeen nog
lang geheugd zal hebben, al was het alleen om de zware kosten.
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11 November 1813 vertrokken de ontvangers van de octrooien,
als veiligheidsmaatregel wegens de nadering van den vijand ; de
ontvangsten van het octrooi geschiedde nu door de zorg van den
burgemeester. Den 13en Nov. richtte deze een politiekorps op
om de orde te handhaven bij de nadering der vreemde troepen,
(daar hij geen militaire macht of rationale garde tot zijn beschikking had), bestaande uit de meest notabele burgers, waarvan zich iederen avond 12 man bij het stadhuis vereenigden. Den
16en November vertrok de controleur der douane met de zijnen
naar Naarden, evenals de brigadier van de gendarmen, 's ochtends om 10 uur, zooals de B. aanteekent, met de rijtuigen die
hij te hunner beschikking gesteld had. De ontvanger W. De Wolff
bleef echter nog. In Arnhem deed men intusschen of er nog geen
vuiltje aan de lucht was ; op dezen dag ontving de B. nog een brief
van den onder-prefect Le Sullivan de Grassi om inlichtingen over
kostscholen en schoolmeesters. Op den 18en liet de B., naar aanleiding, zooals hij schreef, van de nadering van den vijand en om
de stad zooveel mogelijk te redden, hooi en stroo en brandhout, dat
hij van de boeren requireerde, in het gebouw van de Munt (nu
kazerne) bij elkaar brengen, omdat hij gehoord had, dat de Kozakken dit noodig hadden ; tevens gaf hij den onder-prefect
bericht van alles wat van den 16 en tot den 21 en gebeurd was.
En dit was niet gering. Den 19 e11 November 's ochtends 10 uur
arriveerde generaal Gency met een detachement pupillen, een
compagnie „gardes soldês", 30 paarden en een kanon, die den
nacht in Elburg doorgebracht hadden , 's avonds 10 uur vertrokken
zij, de helft op karren naar Amersfoort, de andere helft over
zee naar Naarden. Den volgenden dag 's ochtends 8 uur kwam
een flottille voor de wal, waarop zich ingescheept had de generaal
Ambert, commandant van de 31 e militaire divisie, met den prefect
van Groningen, het departement van de Wester-Eems, die met
een detachement van het 4 e regiment „Suisses" en eenige gendarmen met eene groote hoeveelheid bagage uit Groningen
kwamen. Zij vroegen assistentie voor vervoer naar Amersfoort
over land, die zij ontvingen ; brood, kaas en bier werd aan de
troepen verstrekt en 's avonds S uur vertrok alles, tevreden over
de hulp en na alles betaald te hebben, zooals de burgemeester
nadrukkelijk aanteekent. Een was echter niet tevreden, dit was
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de chef van den etat-major van de 31e divisie, M. De Chassaignac,
wien kort na zijn vertrek een koffer ontstolen werd. In de uitgezochtste beleefdste termen schreef hij den burgemeester om 't
verlorene terug te krijgen en hoewel hij zijn adres drievoudig
opgaf bij den generaal van de divisie, graaf Molitor, of M. Pêtiet,
inspecteur van de 17e en 31 e divisien, of wel den generaal Ambert
alien te Utrecht, 't heeft hem niet mogen baten, de burgemeester schreef hem den 21 en, dat de koffer niet terecht was
gekomen.
Den volgenden dag had deze burgervader nog wat anders te
melden. In den vroegen ochtend van den 22 en November kwam
een kapitein met 17 Kozakken, die fourageerden en om 9 uur
naar Elburg vertrokken. Dit was het sein voor den opstand te
Harderwijk. (Zooals burgemeester en wethouders in hunne notulen
van 26 October 1863 aanteekenden, was het eigenaardiger het
50-jarig feest van de onafhankelijkheid te Harderwijk op 22
Nov. te herdenken, maar aangezien het geheele land dit den 17en
herdacht, deden zij dit ook maar). Om 10 uur verzathelde zich
een groote menigte inwoners voor het huffs van den burgemeester,
(op de Vischmarkt tegenover school A) versierd met oranje,
die hem noodzaakten zichzelf met deze kleur te versieren,
zooals hij aanteekent. Om zooveel mogelijk de orde te handhayen, las de burgemeester zelf een proclamatie voor, waarin hij de
inwoners raadde in het algemeen zijn voorbeeld te volgen en
beval, dat ieder zich rustig zou houden, en eigendommen en personen zou ontzien. Hier hield men zich nauwkeurig aan ,
niemand werd lastig gevallen, zooals de brave burgervader met
genoegen vermeldt.
's Middags kwam een ander detachement Kozakken van Putten,
70 man sterk , zij sloegen hun bivak op de „Plantage" op, en
requireerden alles wat mannen en paarden noodig hadden , de
officieren kregen inkwartieringsbiljetten. In den namiddag organiseerde de burgemeester een politiekorps van 100 man, gekozen.
uit de notabelen onder het bevel van den heer Schummelketel,
die ten getale van 14 de wacht betrokken van 7 uur 's avonds
tot 6 uur 's morgens.
Daarna gaf hij den onder-prefect te Arnhem bericht van de
plaats gehad hebbende revolutie, maar de koerier slaagde er niet
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in, Arnhem te bereiken ; de stukken werden hem door de Kozakken ontnomen en de burgemeester was genoodzaakt iedere correspondentie met Arnhem te staken, aangezien de brievenpost
niet meer over kwam.
Den 25 e11 November vertrok het detachement Kozakken naar
Nijkerk, met achterlating van een kapitein met 20 man. Den
zelfden dag kwam, op doorreis van Amersfoort naar Elburg, een
detachement van 50 man, half cavalerie, half infanterie, samengesteld uit Hollanders, Zwitsers en Duitschers, die van de Franschen gedeserteerd waren, met paarden en wapens. De burgemeester
gaf hun levensmiddelen, stroo en rijtuigen, om hen te vervoeren.
Den 23 e11 kreeg hij nog bericht van den prefect, die hem een
lijst zond van benoodigde levensmiddelen van allerlei soort, ook
van kleedingstukken, die de gemeente Harderwijk zoo spoedig
mogelijk aan Deventer moest leveren, welke stall omringd en
belegerd werd door de Kozakken ; in een anderen brief werden
200 hemden gerequireerd. Hij gaf den boodschapper mondeling het bericht mee, dat hij om zeer afdoende redenen onmogelijk
aan deze opdracht kon voldoen.
Op den 27 en gebruikte de burgemeester voor het eerst de
schoone Hollandsche taal als voertuig zijner gedachten. Kwam
het door zijne verontwaardiging? Onder de rubriek verregaande
vexatien der Kozakken vermeldt hij, dat 's middags te twee uur
een kapitein met 50 Kozakken arriveerden, die behalve de gewone
fourage en levensmiddelen nog 200 el fijn blauw laken en 5
rijpaarden requireerden. Aangezien de vorige detachementen de
fijne lakens van die kleur reeds alle hadden medegenomen,
trachtte de burgemeester hem de onmogelijkheid om aan dien eisch
te voldoen begrijpelijk te maken, maar te vergeefs ; hij moest
dan maar 151 M. van onderscheidene soorten leveren, en daarenboven zich de verregaandste brutaliteiten, scheldwoorden en dreigementen laken welgevallen. Onmiddellijk zond hij daarop den beer
Schummelketel naar Garderen, alwaar vorst Narischkin zich bey ond, ten einde daarover te klagen. Zijne hoogheid veroordeelde zeer
het gedrag van dezen officier, en gaf een brief mede aan den
commandant van het piket en een anderen aan den generaal
te Zwolle, die eigenlijk diens commandant was. Deze laatste
werd per expresse verzonden ; de eerste had ten gevolge, dat
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de officier van de 5 paarden afzag, maar toch 't laken medenam,
toen hij den 28 en vertrok.
Den 29 en werd den burgemeester bericht, dat nog veel „reguliere cavallerie" op deze stad zou aanmarcheeren ; daarom werden
verschillende vertrekken in de munt (thans de kazerne) van
ringen en touwen voorzien, alsmede de glasramen in de poetskamer „toegeplankt".
Het piket Kozakken vertrok en een detachement anderen
kwam voor een nacht binnen.
De genomen maatregelen voor de reguliere cavalerie waren
geen oogenblik te vroeg genomen, want dienzelfden 29 en kwam
om elf uur een kolonel van de genie als koerier van den generaal
Benckendorff den burgemeester berichten, dat binnen weinige
uren deze generaal zou arriveeren met 4000 man infanterie, 500
man artillerie en 160 uhlanen ; de twee eerste korpsen moesten
alhier worden geembarqueerd naar Amsterdam. Hiervoor had
de flottille, waarmee de divisie-generaal Ambert den 20 en gekomen was, moeten dienen ; den 28 en was eene depeche uit Zwolle
gekomen van baron Bentinck van Buckhorst, om de schepen op
te houden, maar deze waren, uithoofde van de vorst en het lage
water, reeds vertrokken. Nu werden alle visschersvaartuigen en
de anderen die in de haven lagen, geprest. De confusie was dan
ook zees groot, teekent de burgemeester aan.
De infanterie bivakkeerde buiten de Hooge Bruggepoort en
moest door de ingezetenen van spijzen worden voorzien ; officieren
en cavalerie werden ingekwartierd ; het ergste was om stalling
voor de paarden te vinden ; alle publieke en private stallen waren
al spoedig vol en nu werden de paarden in de kamers en huizen
geplaatst, waar de mannen ingekwartierd waren. Er was gebrek
aan fourage en levensmiddelen, zoodat er brood uit Putten gehaald moest worden. Den ten December vertrok een deel der
infanterie met de vaartuigen, een ander deel met rijtuigen, die
geprest waren tot onder Nunspeet en Ermelo incluis. Er bleven
nog circa 500 man achter met alle cavalerie en een gedeelte der
artillerie. Verder was er geen oog te houden op het aankomen
en vertrekken van Kozakken en anderen, die van biljetten of
fourage voorzien moesten worden. Den 2e1 December vertrokken
alle militairen, uitgezonderd een piket Kozakken. Maar men
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voorzag, dat dergelijke gebeurlijkheden nog wel eens konden
voorkomen en daarom, uithoofde der verregaande onaangenaamheden door het stallen van paarden in de huizen der ingezetenen,
werd den burgemeester geraden om de Groote kerk (die werkelijk heel groot is) van stoelen en banken te ontledigen en in
geval van nood tot stalling te gebruiken. De kerkelijke commissie kreeg per missive kennis van dit besluit en de predikanten
werden aangeschreven, de godsdienstoefening in het groot auditorium te houden. Uit het aktenboek van den kerkeraad blijkt, dat
dit eenige weken duren moest. Daar staat in de vergadering van
17 Januari 1814: „Het Avondmaal, hetwelk anders gewoonlijk
op Kerstijd gehouden wordt, wegens de tijdsomstandigheden van
drukke inkwartiering, opruiming der Kerke en andere, zijnde
uitgesteld en bepaald op de 2 laatste Zondagen in Januari" en
in de vergadering van 21 Januari 1814: „het 2e avondmaal heeft
echter niet kunnen gehouden worden, van wege de sterke inkwartiering op dien dag".
Behalve al deze beslommeringen drukten den burgemeester
de zware geldzorgen. 28 November had hij den gemeenteraad
bijeengeroepen, om den leden kennis te geven van den treurigen
toestand der stad en van de noodzakelijkheid om zoodra mogelijk eene somma van f 3000.— bijeen te brengen, ten einde
daaruit de leveranciers, die het meest om geld verlegen waren,
te betalen en aankoop van hooi, enz., te doen, alvorens de zee
door vorst onbevaarbaar werd. De municipale raad autoriseerde
hem f 1200.— uit de havenkas te leenen en verder van de
stadslanderijen zooveel aan 't weeshuis te verkoopen, tot de
gevraagde som gevonden was.
De burgemeester liet er geen gras over groeien , dadelijk ontbood hij den stadsarchitect Priester, ten einde met nog drie andere
deskundigen tot taxatie over te gaan en sloot daarop den verkoop
met de clausule van 't recht van redemptie. Uit de boeken van
regenten van het burger weeshuis te Harderwijk blijkt, dat
regenten 30 November 1813 een kamp hooiland, groot ± 1500
roeden, gelegen aan de Broeksteeg en genaamd Annetje Schoonhovenskamp, welke voor f 135 's jaars was verpacht, kochten
voor f 2100, met de verplichting van redemptie gedurende 1 jaar
en 6 weken, waarvan de stad dan ook gebruik maakte en de
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kamp terugnam tegen overgifte van 3 obligation, samen groot
2100 ten laste der kazernen en stadsdomeinen.
Maar deze ruim f 3000 waren blijkbaar niet genoeg ; 3 Dec.
deed de burgemeester eene ernstige publicatie tot aanbetaling der
ordinaire lands- en stedelijke belastingen.
5 December ontving Harderwijk officieel bericht van den veranderden staat van zaken. De door den Pruisischen generaal
Billow aangestelde provisioneele prefect Van Dedem gaf den
burgemeester per missive dd. 3 Dec. 1813 kennis van zijne aanstelling en zond daarbij :
1°. eene aanschrijving, dat de leeraren van den openbaren
godsdienst voortaan moesten gebeden opzenden voor Zijne
Doorl. Hoogheid den Heere Prince van Oranjen en deszelfs huis, zich alreeds in Holland bevindende, alsmede voor
alle verdere administrative magten. (Hiervan informeerde
de burgemeester daadlijk de geestlijkheid).
2°. eene publicatie aan de inwoners van dit gewest, houdende
dat alle ambtenaren gecontinueerd werden en eene verklaring moesten inzenden van niets te zullen ondernemen
tegen de Hooge Geallieerden noch eenige correspondentie
met het Fransche Gouvernement te zullen houden. (Een
expresse vertrok dienzelfden dag 's middags 1 uur met
gezegde verklaringen !)
3°. eene publicatie houdende, dat alle belastingen die tot
ultimo December verschuldigd waren, voor den 15 en van
die maand moesten aangezuiverd worden.
De publicatie sub 2 genoemd deed eene algemeene vreugde
ontstaan, zooals de burgemeester aanteekent, onder alle inwoners,
die dezelve te kennen gaven door een gejuich „Vivat Oranje" ;
de Oranjevlaggen werden geheschen en 's avonds de geheele stad
geillumineerd, alles liep geregeld af. Den volgenden dag (6
December) was het de verjaardag van Zijne Doorl. Hoogheid
den jongen Prince van Oranje, Willem Frederik George Lodewijk,
22 jaar oud en liet de burgemeester dit bij publicatie aan den
volke bekend maken en men illumineerde weder als den vorigen
avond. De burgerij plantte een denneboom voor het stadhuis en
een voor 's burgemeesters huis, met oranje versierd.
Officieel was nu het Fransche bewind geeindigd en ontving de
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burgemeester achtereenvolgens aanschrijvingen, als gevolg van
het optreden van het nieuwe bewind, o. a., dat de registratie en
het recht van zegel gecontinueerd werden, dat de fungeerende
ambtenaren van justitie op denzelfden voet zouden blijven doorgaan en recht doen uit naam der Hooge Overheid , verder kennisgeving van de nieuwe ambtenaren zijnde : de heer Cremer
te Arnhem het hoofd voor een nieuw magazijn van fourage
en levensmiddelen, waarvoor dadelijk rogge gerequireerd werd,
de heer Canneman de commissaris-generaal der zaken van
financien, de heer Cattenburg het hoofd der vereenigde rechten, de heer Twent het hoofd der registratie.
Te Harderwijk werd tot werfofficier aangesteld de heer Chalmond, maar de burgemeester schreef terstond aan den gouverneur
Kraijenhoff om hem te verplaatsen, omdat deze heer hier ontvanger
der douanen geweest was en in een slecht blaadje stond. Den
volgenden dag kreeg de burgemeester een brief van den adjudant
Van den Bosch, die 's mans demissie inhield.
Verder kwamen in : de regeling van het budget, de oproeping
van den Prins om te wapen te komen of wel vrijwillige bijdragen in geld te storten, de afschaffing van de douanes en het
herstel der convoyen en licenten, de aanmaning tot betaling
der belastingen, de vernietiging van het monopolie der tabak,
en ten slotte de aanspraak van Zijne Hoogheid tot het Nederlandsche yolk.
En hiermede kan het verslag van het gebeurde te Harderwijk,
zooveel mogelijk met de eigen woorden van burgemeester Fisscher
gesteld, gevoegelijk eindigen.

Nijkerk in het jaar 1813
DOOR

G. BEERNINK.

I. Weir de bevrijding.
Tabac de Nikerk was het opschrift voor een winkel te Parijs,
Coen keizer Napoleon I ook in Nederland met ijzeren schepter
regeerde.
Wie te Nijkerk woont en aan de Fransche overheersching
denkt, herinnert zich vele mededeelingen van ouden van dagen,
niet alleen over den algemeenen druk wegens de conscriptie of
loting, maar niet minder over den bijzonderen last, dien de tabaksplanters in Nijkerk en omstreken van de tabaksrêgie ondervonden.
De verbouw van tabak bloeide er van de eerste helft der
zeventiende eeuw, en zou eerst na de opkomst der Deli- en andere
tabakken tusschen de jaren 1875 en 1890 langzamerhand verdwijnen. De industrie, door de bewerking van inlandsche en uitheemsche tabak, alsmede door het bouwen en het onderhouden
van honderden tabaksschuren (vele 20 A 30 M. lang), waarin het
product gedroogd werd, de handel in het artikel, die zich ook
op de Amsterdamsche beurs openbaarde en te Nijkerk de waag
deed bloeien, die tevens rijke jaarlijksche opbrengsten in de ambtskas deed vloeien, en eindelijk een druk scheepvaartverkeer, mede
wegens de vaart- en havengelden van groot voordeel voor de
gemeente — dit alles had Nijkerk eene volkrijke, welvarende plaats
doen worden. Na Arnhem telde deze gemeente in 1795 de meeste
inwoners op de Veluwe.
Jaarlijks vielen te Nijkerk 200 a 300 schepen met schapenmest
uit Holland en Zeeland binnen ; deze zou aan de opbrengst en
de qualiteit van de tabak ten goede komen. Het eigenaardige
Gedenkboek IV.
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aroma der Nijkerksche tabak deed haar door Duitsche kenners
Wel eens boven andere inlandsche soorten verkiezen.
De invoering van de tabakstiend, eene geldelijke vergoeding
aan de tiendheffers wegens het verdwijnen van den verbouw van
koren en vlas, was een sprekend bewijs van den grooten omvang
der tabakscultuur.
Een der gevolgen van het continentale stelsel was de tabaksrêgie. Kort na de inlijving, nl. 10 October 1810, verscheen het
keizerlijke decreet, houdende een algemeen reglement ter organisatie der departementen van Holland, waarin bij de indirecte
belastingen in de artikelen 148-155 voorschriften aangaande
den in- en uitvoer van tabak gegeven werden. Later werden die
bepalingen aangevuld en verscherpt.
Niemand mocht in het jaar 1813 zonder toestemming van het
bestuur gronden voor de tabaksteelt bestemmen. Dit blijkt uit
de volgende aanschrijving van 20 Maart, gezonden namens den
prefect van het departement van den Boven-IJssel, waartoe Nijkerk
behoorde, en gericht aan den maire van deze plaats, Engelbert
George Ardesch, die reeds kort na de omwenteling van 1795 er een
ambtelijken werkkring vervulde. Bij uitzondering was deze aanschrijving in het Nederlandsch gesteld.
„De tijd, tot het uitgeven van de permis tot het planter van
tabak is reeds zoover gevorderd, dat geen oogenblik kan verzuimd
worden om de ingezetenen, welke toegelaten worden tot de planting
daarvan te verwittigen om hunne planting te bevorderen, terwijl
ook voor de overige ingezetenen van belang is onderrigt te
worden om van hun land eenig ander gebruik te kunnen maken.
„voor en aleer de permis, die ik UEd. hierne yens met een
lijst doe toekomen, aan de belanghebbenden uit te reiken, zal
UEd. de nummers hunner declaratie moeten invullen en op de
ampliatie hunner gedane declaratie de noodige aanteekening
maken voor wat quantiteit het permis is afgegeven.
„Ik verlaat mij op UEd. bereidvaardigheid om hierin de meeste
spoed aan te wenden en noem mij (enz.) Bij absentie van den
Prefect, binnen het Departement op reis zijnde,
De Secretaris-Generaal
J.

F.
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De tabak moest te Nijkerk in elf goed verzekerde en soms
bewaakte pakhuizen afgeleverd worden, na eerst gesorteerd te zijn.
Hieruit werd door den staat voor vastgestelden prijs verkocht
aan hen, die het genotmiddel mochten slijten. Wee hem, die in
het bezit bleek te zijn van uitheemsche tabak ; artikel 14; van het
bedoelde decreet bepaalde, dat de invoer van buiten 's lands bereide
tabak verboden was. Boete en gevangenstraf liep de overtreder
op, en de in beslag genomen tabak werd verbrand.
Evenwel was de smokkelwaar wel Bens zoo goed verborgen,
dat men b. v. in het huffs te Put ten, waarin de majoor der
Kozakken Elsenvangen zijn hoofdkwartier had gehad, ze na vele
jaren nog op de vliering vond.
Hoezeer de rêgie gehaat was, bleek bij den ommekeer van
zaken. De borden der regie voor de tabakswinkels te Nijkerk en
te Barneveld werden afgerukt. In laatstgenoemde plaats, zegt een
ooggetuige, werden ze met de Fransche vlag met stok en eene
pop, die Napoleon moest voorstellen, verbrand voor het logement
De Bontekoe (22 Nov.).
Zulk een bord vindt men nog in het museum van oudheden
te Arnhem. In het midden prijkt het keizerlijke wapen in kleuren. Daarboven staat: Rêgie des droits rêunis, daaronder : Bestuur
der vereenigde rechten. Links van hot wapen : Bureau de debit
du tabac des manufactures imperiales ; rechts : Verkoopwinkel
van tabak uit de keizerlijke fabrieken.
Op dit bord werd dus nog voor eene vertaling van het Fransch
gezorgd ; men achtte dit in de jaren 1812 en '13 in de door
ambtenaren te ontvangen stukken zelden meer noodig.
De voormaals bloeiende waag, die jaarlijks tusschen 1500 en
3000 gulden pacht aan de gemeente gaf, was in 1811 als publieke
instelling opgeheven.
De tijden brachten duurte, en de inkomsten werden geringer.
Op 3 Februari 1807 moest het college van regenten van het
weeshuis aanmerkelijke bezuinigingen invoeren, daar de uitgaven „vooral in deese duure tijden" grooter werden. Slechts
noode ging het ertoe over, den uitzet voor iederen wees van
f 90 op 140 terug te brengen.
Onderstaande lijst, den ten October 1813 opgemaakt, kan doen zien,
hoezeer de gemeentelasten toenamen wegens stijgende uitgaven.
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Jaar.
1810
1811
1812
1813 (gedeeltelijk)

1813.

Ontvangsten.
Uitgaven.
1834.59 francs.
8316.06 francs.
30183.06
28391.49
,,
37811.7834215.33
,,
18131.01
20520.18
,,
7,

7,

1,

Een stuk land in den vruchtbaren polder Arkemheen bij Nijkerk
werd in dien tijd voor een kleintje (1 K.G.) boter overgedaan,
daar de veeteelt een kwijnend bestaan sleepte en de polder- en
grondlasten zeer hoog waren. Het land is nog onder den naam
Kleintj e-boter bekend.
Tengevolge van den hoogen priejs der suiker verheugde zich
de bijenteelt in ongekenden bloei, en was er op de geheele
Veluwe met hare heidegronden en boekweitvelden een levendigen handel in honig. Toen koffie en suiker zoo duur waren,
wist het vrouwelijk instinct raad te schaffen door het koken
van moppenmelk, een aftreksel van moppen met honig verzoet. Wien dit nog te veel kostte, vergenoegde zich met een
vocht, waarin gebrande erwten waren getrokken.
Zwaarder dan lichamelijk gebrek of leed woog evenwel de
zielesmart door de conscriptie veroorzaakt. Na den tocht naar
Rusland werd met spoed alles voor eene nieuwe loting van
de classe van 1812 voorbereid. Den 16 en Maart 1813 des namiddags twee uren zou te Harderwijk het lot beslissen wie
der opgeroepenen uit het kanton Nijkerk (waarbij Putten) den
overweldiger zouden dienen. Uit Nijkerk werden er 13, uit
Putten 12 voor den krijgsdienst aangewezen.
In eerstgenoemde plaats was een inwoner, aan wien wegens
leeftijd en geldelijk vermogen de twijfelachtige eer werd toegekend
als garde d' honneur te dienen, nl. J. R. van Steenler, maar
wegens zwakke gezondheid werd hij ongeschikt bevonden. Voor
hem moest de heer Lutteken opkomen.
Jeugdige schippers werden voor den zeedienst geprest. Jongens
van 15-jarigen leeftijd waren geschikt, als ze an jaar hadden
gevaren.
Voor den aanvang van het jaar 1813 waren reeds 82 jongelieden nit Nijkerk in dienst getreden, daarna nog 10.
De in 1812 als secretaris van den maire opgetreden heer Frezie
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schreef in lateren tijd : „De militaire conscriptie eischte ook
hier hare offers en slechts enkelen van de uitgetogenen mocht
men terugzien, terwijl zij, wier geldelijke omstandigheden zulks
gedoogden, zich voor niet minder dan f 3000 konden doen
vervangen".
Uit bewaard gebleven correspondentien ziet men, dat de maires,
door de doopboeken van de jaren 1792 en '93 te raadplegen,
elkander nauwkeurig op de hoogte hielden omtrent de jongelieden, die den vereischten leeftijd voor de loting hadden, doch
zich in eene andere gemeente hadden gevestigd. Op hooger
bevel moesten vluchtelingen worden opgespoord.
Volgens eene vertrouwbare mondelinge mededeeling wist Gerrit
Zevenbergen, die van de lotelingen uit Putten moest opkomen,
zich bij eene familie te Telgt (Ermelo) tot de komst der Kozakken
schuil te houden. Des nachts in de duisternis nam hij buitenshuis eenige beweging , op den dag verliet hij zijn schuilhoek
nimmer.
Bij de zgn. vrijwillige schenking ter aanvulling van de cavalerie
bood Nijkerk den Keizer, noodgedrongen, drie geheel uitgeruste
ruiters aan.
Den T en Augustus 1813 schreef de onder-prefect van het arrondissement Arnhem, welke maatregelen voor eene nieuwe loting
de maire te Nijkerk had te nemen. Maar de dag der bevrijding
zou spoedig aanbreken. Hoe bewonderenswaardig de administratie
en contrOle in Napoleon's tijd ook moge ingericht zijn geworden,
met hoeveel energie ook de post op de beste wijze was in werking
gesteld, hoe uitstekend de wetboeken ook waren, die op elk gebied
werden samengesteld, bijna zonder uitzondering verfoeide men de
Fransehe heerschappij met al hare geldelijke en persoonlijke lasten.
II. Oproer te Nijkerk en de verschtining van het eerste
korps kozakken order majoor Marklay.
In geen drie weken tijds, van 12 November —1 December 1813,
zou het Nederlandsche yolk, gesteund door Russen en Pruisen,
zich een zelfstandig bestaan waardig maken.
Na den driedaagschen slag bij Leipzig zwermden vliegende
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kolonnes Kozakken over de vlakten van Noord-Duitschland naar
de Nederlandsche grenzen. Op 12 November werd, doch tevergeefs, Coevorden door hen opgeeischt, Deventer berend, en
te vijf uren kwamen zij onverwacht binnen Zwolle. Den
volgenden dag werd Kampen bezet, waarheen echter de Franschen terugkeerden, die hier 30 November werden gevangengenomen.
Den n en November te vier uren 's middags geschiedde de
overtocht der Kozakken bij het Katerveer over den I-Jssel,
onder bedekking van twee stukken geschut, die van het kasteel
De Gelder bij Wijhe gehaald waren. Hiermede was men te
Nijkerk natuurlijk nog niet bekend, toen er ongeveer op hetzelfde uur een oproer uitbrak tengevolge van de tijding der
oproerige bewegingen te Amsterdam. De secretaris Frezie, een
geboren Amsterdammer, had er bericht van ontvangen en
haastte zich het groote nieuws te verspreiden.
Het yolk liep te hoop, werd uiterst opgewonden door den
sterken drank, die een grossier in dit artikel wegens het heuglijke bericht tegen verminderden prijs verkocht, en verzamelde
zich voor eene herberg aan de Kolk, de ligplaats voor schepen,
in welker nabijheid het gemeentehuis staat. Men wachtte mogelijk
op het binnenkomen van een schip uit Amsterdam.
leder voorbijganger moest het blijde nieuws vernemen en een
Oranjestrik in ontvangst nemen, zoo ook Adrianus Sangster,
schrijnwerker, die zich naar zijne woning bij de glasblazerij,
thans huis Hulkestein, wilde begeven.
Maar daar kwam de gevreesde en gehate commissaris van
politie aan, F. G. Peuchen, een Keulenaar van geboorte, die heel
jong in het keizerlijke leger was getreden, waarbij hij tiers jaren
ongeveer had gediend, daarna een korten tijd bij de politie in
Friesland werkzaam was geweest, en nu sedert eenigen tijd
als commissaris van politie te Nijkerk geplaatst was. Alle ontzag en vrees waren nu echter geweken : Sangster en Aalbert
Gerritsen van Dijkhuizen drukten hem de Oranjekokarde onder
den neus.
Nu de stad in. Hier en daar werden ruiten ingeworpen, het
eerst bij den expert van de tabaksrêgie G. van Diermen. Deze
door het Fransche bewind aangestelde deskundige onder de
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tabaksplanters had bij de sorteering der tabak tegen willekeur
te waken; hij had zich evenwel veelal aan het goeddunken der
Fransche ambtenaren moeten onderwerpen, die zich aan zijne
meening weinig stoorden. Nu zou hij de ongenade van sommige
planters en tal van arbeiders ondervinden, „de driestheid van
het Nijkerksche gepeupel", zooals hij en Frezie in de Vaderlandsche Letteroefeningen zich uitdrukten.
Het insmijten der glasruiten ging gepaard met dezelfde uitroepen, die de ambtenaren van de rêgie bij de sorteering van
afgeleverde tabak gewoon waren te bezigen. Naar de zwaarte
der steenen, die ze verbrijzelden, schreeuwden de insmijters:
„Eerste qualiteit !" Tweede qualiteit !" „Non marchant !"
Het marcheerde anders goed naar den zin van den opgewonden
troep. De borden der rêgie voor de tabakswinkels werden afgerukt, en vermoedelijk verbrand. De catheder van het pas
3 November 1813 opgerichte Nutsdepartement werd bedreigd.
Weinig scheelde het of men was den maire te lijf gegaan,
op wiens fraai gecostumeerden ambtsrok men het vooral voorzien
had; maar deze wist door zijne ferme houding het gepeupel van
zich of te houden. Vijftig jaren later getuigde Frezie, dat de
beer Ardesch in dien moeilijken tijd veel geestkracht en moed
had getoond.
Bij den ontvanger van de registratie, gehaat bij de Franschen
zoowel als bij de ingezetenen, werd het „wijsbord" afgerukt en
bij den Franschgezinden apotheker werden de ruiten ingeworpen.
Dit laatste ging met zooveel woestheid vergezeld, dat de Fransche
ambtenaren het ergste begonnen te vreezen en zich schuil hielden.
Maar den volgenden dag verscheen de Fransche generaal
Gency, aan het hoofd van eenige troepen. Van top tot teen
gewapend, kwamen de commissaris van politie, de ontvanger en
de ambtenaren van de rêgie en de vereenigde rechten hunne
klachten indienen. De laatsten wisten niet meer te verhalen
dan dat zij zeer bevreesd waren geworden; de ontvanger had het
over zijn verdwenen wijsbord, maar de commissaris kwam met
de ernstigste klachten tegen bepaalde personen. De maire
noemde hen in een stuk van 12 December „een aantal brave
ingezetenen mijner gemeente, alleen maar beschuldigd, omdat
zij de goede zaak toegedaan waren".
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Vier der aangeklaagden zijn nog bij name bekend. Het eerst
moest Frezie voorkomen, daar hij de tijding der onlusten te
Amsterdam had verspreid. Het was maar al te waar, schreef hij
later. Evenwel had de aanklacht voor hem geen nadeelig gevolg;
daar het den commissaris aan bewijzen ontbrak, mocht hij
vrij heengaan.
De brigadier der gendarmes kreeg daarop bevel den leverancier van sterke dranken tegen verminderden prijs, Wulfert
van Winkoop, gevangen te nemen, maar deze, door eene boodschap van den maire gewaarschuwd, moist zich tijdig te bergen.
Kon de maire zich later beroemen, dat verscheidene beschuldigden door zijne tusschenkomst in vrijheid waren gebleven,
voor twee anderen zou zij niet baten. In den nacht werden
Sangster en de tabaksplanter Van Dijkhuizen van hun bed
gelicht en over Utrecht en Gorinchem naar Frankrijk gevoerd.
Een gerucht, dat zij op den Amersfoortschen berg waren doodgeschoten, bleek onwaar te zijn. Eerst in Maart 1814 kwamen
zij terug, de eerste tengevolge van ontbering en doorgestaan leed
blijvend in zijne gezondheid geknakt.
Hoe aanstekelijk het voorbeeld te Nijkerk werkte, bleek twee
dagen later, Zondag 21 November, Coen te Barneveld oproer
uitbrak en het yolk, eveneens door den drank verhit, niet alleen
de borden der régie afrukte en verbrandde, maar ook het spreekgestoelte van het Nut aan de vlammen offerde onder den uitroep
van den bewaarder : „Dat vervloekte patriotsche ding moet ook
maar verbrand worden".
Tengevolge der vermelde ongeregeldheden vereenigden zich
te Nijkerk verscheidene ingezetenen na eene oproeping van
den maire tot eene burgerwacht, ten einde de rust te herstellen
en te bewaren. Aan het hoofd van deze vrijwilligers bevonden
zich de predikant J. Kortenhoef Smit en de pastoor Gerritsen,
die in den avond van bet oproer de menigte toespraken, waardoor erger daden van geweld werden voorkomen.
Evenwel had men moeten toestaan, dat sommige ingezetenen,
die zich in 1795 tegen Oranje hadden verklaard, eene loutering
ondergingen, die hierin bestond, dat zij driemalen onder de
Nederlandsche vlag moesten doorgaan en telkens „Oranje boven"
roepen. „Gaf daarbij de bekeerling genever ten beste" — aldus
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de ooggetuige — „dan kon aan zijne politieke zuiverheid niet
meer getwijfeld worden."
Den dag na de oproerige bewegingen, Zaterdag 20 November, waren in den ochtend 300 a 400 Franschen te Harderwijk
ontscheept, die uit Groningen kwamen en over Nijkerk naar
Amersfoort trokken. Met hen werd een voerman uit Putten
als krijgsgevangene medegevoerd, die te vroeg Oranje-boven !
had geroepen en van den Oranjestam had gezongen. Aart de
Vries, bijgenaamd Grut — zoo heette de voerman — jammerde
laid, terwijl de Franschen, die hem aan den staart van een
paard hadden gebonden, zich voor een deel in een logement
ophielden. Hij hield schijnbaar wanhopig de handen voor het
gezicht, maar trachtte onderwiji zich door zijn scherp gebit van
zijne banden te bevrijden. Het gelukte juist, toen de afdeeling
de reis zou vervolgen. Snel stiet hij een paar soldaten omver,
sprong over den kerkmuur en ontkwam heelhuids, hoewel hem
nog kogels werden nagezonden.
Op het beurtschip van Harderwijk, dat van Amsterdam
den 20en November voor den middag om half twaalf op de reede
van Harderwijk aankwam, beyond zich een Amsterdamsch ingezetene, B. H. Adel, die voor particuliere zaken op reis was gegaan.
In zijne „Memorie" geeft hij gewichtige mededeelingen over het
oprukken van het eerste Kozakkenkorps, sterk ± 200 manschappen onder majoor Marklay.
Adel waagde het niet van het schip te komen voor 's nachts
12 uren en vernam toen, dat de Franschen, die des morgens
waren ontscheept, reeds waren vertrokken. Hij begaf zich op
Zondag van Harderwijk naar Putten, waar hij den volgenden
morgen bij zijn ontbijt vernam, dat Russische troepen dien ochtend
te vier uren Harderwijk waren binnengetrokken (22 Nov). Spoedig
kwam eene voorhoede te Putten aan en een viertal Kozakken
renden op hunne kleine paarden naar Nijkerk om den toestand
aldaar te verkennen. Zij vernamen er, dat de laatste brigade
gendarmes nauwelijks een paar uren geleden naar Amersfoort
was vertrokken. Men wees hun den weg er heen, maar zag ze
later niet meer terugkeeren.
In eene koets met vier paarden bespannen kwam majoor
Marklay, de aanvoerder der Kozakken, te Putten aan. Hij trad
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met Adel in gesprek en vroeg hem of hij de maire was, doch
vernam Coen, dat hij een Amsterdamsch koopman was, die nog
slechts twee dagen geleden uit zijne woonplaats was vertrokken.
Onder de zeven officieren der Kozakken — hun aantal wordt
in het Nijkerksche archief vermeld — be y ond zich een Nederlander : Jan Arnold Kelfken van Utrecht, een uitgewekene van
1795, die zich reeds op Duitsch grondgebied bij hen had gevoegd,
hen van kaarten had voorzien en hun de eerste tijding van het oproer te Amsterdam had medegedeeld. I-Iij had Marklay aangeboden,
zich onder diens bevelen te stellen, was terstond tot officier
benoemd, en diende verder als Kozak gekleed met een „Brunswijker-Oels'-kap" op (hoofddeksel, gedragen door het in 1809
vernietigde vrijheidskorps van Brunswijk-Oels), met den heer
Sloet, de eerste ons land dieper indringende afdeeling Kozakken
tot gids. Marklay liet zich op eene landkaart door Adel den
veiligsten weg naar Amsterdam wijzen, nl. over Nijkerk, Spakenburg, Soestdijk, Hilversum, 's-Graveland en Ankeveen. De weg
over zee werd wegens de kruisende kanonneersloepen ontraden.
Nog denzelfden dag vervolgden de Kozakken den tocht naar
Nijkerk, waar Marklay, die weer van zijn rijtuig had gebruik
gemaakt, zich bij maire Ardesch vervoegde. Adel volgde den
stoet en kwam te zes uren in het huis van den maire.
Behalve den Amsterdamschen koopman, Sloet en Kelfken was
te Nijkerk nog een vierde Nederlander, die den majoor kon
aansporen spoedig op Amsterdam te trekken, nl. de advocaat
Elias van der Hoeven, zoon van een oud-burgemeester van
Rotterdam, wien door Van Hogendorp opgedragen was om zich
naar het Russische hoofdkwartier te begeven, den commandant met
den toestand alhier bekend te maken, en hem tot spoedig oprukken te bewegen.
In zijn te Nijkerk 's morgens van den 23en November begonnen
en in Putten op een later uur van den dag beeindigden brief
aan Falck, verhaalt hij, hoe (naar men meende tengevolge van
verraad) in dien nacht Fransche troepen uit Amersfoort de
Kozakken te Nijkerk poogden te overvallen. Deze ontruimden
de plaats ; met hen Van der Hoeven, die nu zijne overredingskracht aan die van Adel paarde, om Marklay over te halen
naar Amsterdam te trekken.
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Maire Ardesch wilt het gevaar voor plundering van de zijde
der Franschen te bezweren. Hij liet bij de bakkers brood, dat
bij velen pas uit den oven kwam, en bij drankverkoopers drank
ophalen, liet beide aan het daarover verbaasde krijgsvolk aanbieden en nu was Nijkerk in den besten reuk gebracht. Het
yolk echter, dat het groote gevaar niet had beseft, noch het
oogmerk van den maire om het te voorkomen, was wegens dat
onthaal vijandig tegen hem gestemd.
Adel kan ons verder den weg der Kozakken doen volgen.
Hij had te Nijkerk bij zijn ontwaken voor de deur van het huis
van den maire Franschen zien staan, en zonder zich den tijd te
gunnen een ontbijt te nemen, vluchtte hij in de richting, waarheen
de Kozakken waren vertrokken. Een half uur noordoostwaarts van
Nijkerk nuttigde hij jets in de herberg „de Muis", waar hij
vernam, dat de aanrukkende Franschen in een gevecht met de
Kozakken gewikkeld waren. Hij spoedde zich langs een binnenpad naar den Allermolen, waar hij zich tusschen vriend en
vijand zou hebben bevonden. Daar had hij majoor Marklay
verlaten en zich niet rechtstreeks, maar over Putten, naar Harderwijk begeven. Toch schreef hij, dat de aanvoerder der Kozakken
de Franschen verdreef en dien avond te Nijkerk dezelfde
positie innam.
Die voorstelling is onjuist. Op getuigenis van Frezie nemen
wij aan, dat de Kozakken bij de terugkomst der Franschen
ongelooflijk snel waren verdwenen en niet terugkeerden. Ze
zullen derhalve van den Allermolen langs de Leembrug en de
Arlersche steeg in den westhoek der gemeente Putten den zeedijk
hebben bereikt, dezen tot Spakenburg hebben gevolgd en verder
door Bunschoten over Eembrug naar Baarn zijn getrokken, vanwaar de heer Huydecoper van Maarsseveen hen in den nacht
door zijne bosschen achter de heerlijkheid Groeneveld op de
Larensche heide geleidde. Binnen 24 wren zijn zij na hun vertrek
uit de gemeente Putten in den vroegen morgen van 24 November voor de Muiderpoort te Amsterdam aangekomen.
De overrompeling van Nijkerk door de Franschen had den
Kozakken twee paarden gekost, maar geen man, meldt Frezie.
Het gevecht bij den Allermolen, waarvan Adel gewaagt, moet
niets beteekenend geweest zijn. Zeker zijn de Franschen den
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23 en November spoedig op Amersfoort teruggetrokken, daar reeds
op dien dag een grooter korps Kozakken, volgens eene officieele
opgave 800 man sterk, te Nijkerk verscheen en er vele dagen
zou verblijven.

III. De hoofdmacht der Kozakken te Nijkork.
Het was eene groote geruststelling voor de inwoners van Nijkerk, dat, na 'het kortstondige bezoek van :111arklay en den
overval der Franschen, eene talrijke macht van Kozakken
onder de majoors Elsenvangen en . Van Zwehl te Putten en te
Nijkerk verscheen, in welke laatste plaats zij tot 3 December
zijn gebleven 1). Toch moet reeds op 28 November een deel
van hen zijn vertrokken, daar toen hun bivak op Kwadebeek
werd opgebroken. Zij zijn toen deels in de richting van Utrecht,
deels naar Amsterdam opgerukt, op 1 December naar laatstgenoemde stad door nog talrijker macht gevolgd, daar op dien
dag wel 30 wagens, elk met twee paarden bespannen, van de
ingezetenen werden gerequireerd, om Kozakken daarheen te
begeleiden. Vermoedelijk zijn er telkens nieuwe troepen gekornen
in plaats van de vertrokkenen.
'
Majoor Elsenvangen was de eerste, die den 27 en November een
pakhuis met tabak, 16000 pond bevattende, voor goeden buit
verklaarde en voor f 700 aan een ingezetene verkocht. Eene
in het Russisch gestelde quitantie werd ervoor afgegeven, die
nog in het gemeente-archief aanwezig is. Op zijn last was majoor
Alexander baron van Zwehl met twee Kozakken van Putten naar
Harderwijk teruggekeerd en van hier per scheepsgelegenheid met
Adel naar Amsterdam vertrokken, waar deze hen bracht bij den
heer Van der Hoop, president van het voorloopig bestuur.
Er was te Nijkerk in de magazijnen der regie ruim 700.000
pond tabak. Op last van priris Narischkin werden die door diens
adjudant Van Rhijn den l en December in het openbaar verkocht
en den volgenden dag door de koopers tegen afgifte van quitanties betaald.
Had Adel zijne hulp verleend bij de bezorging van brieven
aan het bestuur van Amsterdam, 26 November vertrok een schip
1)

Gemeente-archief.
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van Nijkerk met gelijk doel, terwijl vier dagen later er het ijs
in de vaart moest losgehakt worden om een Pruisisch majoor
en een wachtmeester per scheepsgelegenheid naar de hoofdstad
te voeren.
Den 2 en December kwamen te Nijkerk de meer geregelde Russische
troepen aan, die na uit het magazijn der gemeente, sedert de
komst der Kozakken aangelegd, voorzien te zijn, hun tocht
voortzetten. Het waren 500 man cavalerie onder 14 officieren,
900 man infanterie met 32 officieren en 200 man artillerie, waarbij
640 paarden, onder het bevel van 9 officieren. Wie de commandanten dier afdeelingen waren wordt niet vermeld.
Op dien dag werd door de koopers van de buitgemaakte tabak
aan prins Narischkin niet minder dan f 54.631 betaald, terwij1
er den 27 en November reeds 700 gulden was uitbetaald voor de
tabak in het negende magazijn. De gelukkige koopers zouden
— zooals later zal blijken — niet in het rustige bezit van de
voor lagen prijs gekochte tabak gesteld worden.
De merkwaardigste tijd — hoeveel troepen er later nog zouden
doortrekken zal voor Nijkerk wel het langdurige eenigszins
gedwongen verblijf der Kozakken geweest zijn tusschen 23 November en 3 December.
De stad had 66n voorrecht, dat zelfs groote plaatsen destijds
moesten missen, nl. twee personen onder hare inwoners te hebben, die de Russische taal spraken en omtrent de gewoonten
der Kozakken inlichtingen konden geven: Johan Christiaan Metz
en Betje Isaaks Polak.
Onder die gewoonten was eene minder aangeriame, om namelijk
allerlei voorwerpen te rooven, niettegenstaande op onbekrompen
wijze in hunne behoeften werd voorzien. Zoo werd b.v. op 25
November van 200 pond vleesch soep gekookt, waarin uien en
kool als groenten werden gedaan. Dozijnen korte en lange pijpen
met de vereischte tabak werden beschikbaar gesteld. Kaas en
haring was een geliefd voedsel. Hout en turf werd in overvloed
verstrekt, om in de lange nachten groote vuren in het kamp
te kunnen onderhouden.
Negen smeden dienden later hunne rekeningen in wegens
hoefbeslag en ander werk ; ook zadel- en schoenmakers hadden
veel arbeid voor de Kozakken te verrichten.
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Groote hoeveelheden hooi, stroo en haver moesten in het magazijn der gemeente geleverd worden, mede ten dienste van de
parken te Arnhem en Utrecht : 180.000 pond hooi, 48.000 pond
stroo en 147 lasten haver, ieder last op 64, elders staat 108
schepels gerekend. Bijna alles was tusschen 22 November en 2
December door voerlieden van de leveranciers gehaald en in het
gemeente-magazijn in de Holkerstraat geborgen.
Werd voor fourage met inbegrip van haver f 16.000
betaald, levensmiddelen, brandstoffen en jenever eischten ongeveer
een even hoog bedrag, vleesch en spek kostten ruim f 2700,
andere levensmiddelen meer dan f 6000 ; brandstoffen, voornamelijk turf, f 1600 en voor jenever werd betaald — het is bijna ongelooflijk — f 6040.
Welke eigenaardige moeilijkheden het verblijf der Kozakken
opleverde, toont o.a. het volgende.
Rens kregen zij het in den zin geen roggebrood, maar alleen
tarwebrood te willen eten en het scheen wel, dat de officieren
den eisch van hun volkje niet ernstig tegengingen. Maar met
den besten wil kon men aan die vordering niet voldoen. Eene
langdurige windstilte had het rnalen van tarwe belet en de bakkers
hadden moeite om de ingezetenen van het noodige te voorzien.
Op zooveel buitengewone gasten was niet gerekend.
De maire wist geene uitkomst, toen onverwacht redding
kwam opdagen. Bij hem stapte de oud-Hollandsche ingenieur
Van der Plaat af, die als generaal in het Russische leger met
roem had gediend. Hij was een aanverwant van den maire en
reisde de Russische troepen tegemoet. In zijne Russische uniform,
omhangen met de teekenen der orde van St. Wladimir, enz.,
boezemde hij zooveel ontzag in, dat de Kozakken zich met roggebrood tevreden stelden, toen hij in het kamp verscheen.
Maar den Zen December was rogge zoo schaarsch, dat op last
van den waarnemenden prefect door den maire den ingezetenen
werd bevolen, hun voorraad rogge onverwijld af te dorschen en
het zaad met het stroo in het gemeente-magazijn tegen betaling
af te leveren, nl. 6 gulden voor de 100 pond rogge en 9 gulden
voor de 1000 pond stroo ; en hiermede dagelijks tot nader order
voort te gaan. De geringste vertraging zou gestrenge en nadeelige
maatregelen ten gevolge hebben.
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Nog talrijke troepen moesten na 3 December op hun doortocht
van het noodige worden voorzien. Den 5ell December zag men
800 man Russische infanterie onder 30 officieren, twee dagen later
kwamen 250 manschappen onder 11 officieren met hunne kanonnen, waarbij 730 paarden, en 10 December de laatste Russell_
nl. 700 cavaleristen, aangevoerd door 27 officieren.
In Januari 1814 zouden nog 1150 man Pruisische landweertroepen doortrekken, terwijl ook Fransche krijgsgevangenen met
begeleidende troepen nog veel van Nijkerks voorraad zouden
eischen. De transportdiensten in het begin van dit jaar legden
nog zwaarder druk op de bevolking dan in de beide laatste
maanden van het vorige jaar.
Niettegenstaande de zware oorlogslasten bleek nit het procesverbaal betreffende de opening van de kist, bestemd tot de inzameling van vrijwillige giften voor de algemeene wapening ter
verdediging van het vaderland, dat alleen tusschen 3 en 15 Januari, voor dat doel geofferd was : 892 gulden en 2 stuiver aan contanten en 1 375 en 5 st. aan coupons. Later kon Frezie verkiaren,
dat er in het geheel duizenden guldens te Nijkerk voor het
vaderlandlievend doel waren gegeven.
voor den landstorm leverde Nijkerk 500 man, meerendeels met
pieken gewapend ; verder waren er twee compagnieen goed uitgeruste schutterij, die echter na een jaar tot eene compagnie
versmolten werd.
Om Twello en omstreken voor plundering van het Fransche
garnizoen te Deventer te beschermen, toog eene compagnie van
den landstorm nit Nijkerk naar die plaats. Eerst na maanden
afwezigheid zouden deze verdedigers des lands, elkander afwisselende, voor goed naar hunne haardsteden kunnen terugkeeren.
IV. De tabak der r6gie door de Kozakken als
oorlogsbuit verkoeht.
De gelukkige koopers der op 1 December door de Kozakken
bij publieke veiling verkochte tabak der regie zouden niet in
het rustige bezit ervan gesteld worden — zoo werd hierboven
gezegd. Al zeer spoedig, vermoedelijk den dag daarna, werd die
tabak door de Nederlandsche provisioneele regeering in beslag
genomen en onder strenge bewaking gesteld.
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De oude commissaris van de Nijkerkervaart Nodler, die het
„diepgeld" van de in- en uitvarende schepen had te innen, heeft
een voorgevoel gehad, dat de Kozakken zich van den grooten
voorraad tabak der regie zouden meester maken. Om de gemeente
voor schade te vrijwaren schreef hij het volgende ongedateerde
briefje aan den maire :
„Gestrenge Heer ! Het kan mooglijk zijn, dat de tabak in
de magazijnen door de C. (Cosakken) aangeslagen word. Zoude
het niet mooglijk (zijn), dat men zooveel voor het ampt bergen
kan voor het diepgeld voor de vaart van al de schepen, die
deezen somer geladen hebben, •bedragende eene somma van f 300.
(Was geteekend :) NODLER."
De regie was blijkbaar aan de gemeente nog geld verschuldigd,
evenals aan verscheidene ingezetenen wegens leverantien en
werkloonen.
Het voorgevoel bedroog den man niet. Was reeds den 27 en November de voorraad tabak in pakhuis n°. 9, later op 16000 ponden
geschat, voor f 700 door majoor Elsenvangen verkocht aan een
ingezetene, op 1 December volgde de adjudant Van Rhijn, op
last van pries Narischkin, dit voorbeeld, door bij de 700.000
ponden tabak in de acht nog gevulde magazijnen aan particulieren te verkoopen. De Franschen hadden bij hun vertrek de
sleutels der pakhuizen aan den maire ter hand gesteld en hem
verantwoordelijk gesteld voor de goede bewaking. Maar de
Kozakken, verklaarde hij later, hadden hem gewelddadig de
sleutels ontnomen.
Niet hij, maar de vice-burgemeester Hendrik van Grevengoed,
fungeerde als notaris bij den verkoop. De maire of burgemeester
was nl. voornemens als kooper voor de gemeente op te treden.
Per magazijn werd de voorraad tabak onder den hamer gebracht,
zoodat alleen gegoede ingezetenen de groote hoeveelheden voor
zeer verschillenden, doch immer lagen prijs konden aankoopen.
In de beide eerste magazijnen waren volgens eene latere
ongetwijfeld te lage taxatie — doorhalingen in eene kladlijst
bewijzen dit — 221.000 ponden. Joachim van Kalken kocht ze
volgens eene later gestelde officieele opgave voor 10.500 gulden.
De voorraad in pakhuis n°. 3, eerst op 29.000, later op 26.000
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ponden geschat, kwam aan de gemeente voor 3530 gulden. In
de pakhuizen gemerkt 4 en 11 waren te zamen 210.000 ponden
tabak, waarvan J. L. Schouten en J. Marcus voor 18.500 gulden
eigenaars werden, terwijl de inhoud van pakhuis n o. 5 aan
H. van Grevengoed overging voor f 12.221; de magazijnen
nos. 6 en 7 waren ledig, de tabak in n°. 9 was vroeger reeds
aan J. Markus verkocht. Uit het magazijn n°. 8 moesten 60.000
ponden komen, die voor f 2700 in het bezit van J. G. Hoff
kwamen. Eindelijk scheen de kooplust verdwenen, daar het laatst
verkochte pakhuis n°. 10 met een voorraad van 92.000 ponden
door A. van Rees voor de geringe som van 3100 gulden zou
zijn afgemijnd.
Hoe weinig vertrouwbaar de taxatien der hoeveelheden zijn,
kan men opmaken uit een kladpapier, waarop bij n°. 5 —
90.000 K.G. voor f 12.221 — staat : „N.B. : in bedenking geven,
dat dit magazijn, waarin maar 90.000 t is, aan Grevengoed
voor f 12.221 en n°. 10 is aan A. Van Rees voor f 3100, waarin
92.000 (pond) — dus moet n°. 5 vrij wat hoger". Maar men
verhoogde niet het getal ponden door Van Grevengoed namens
principalen te Arnhem gekocht, doch verlaagde de door Van
Rees gekochte hoeveelheid en stelde deze 12000 pond minder.
De 29.000 ponden voor de gemeente, in 58 balen gepakt,
werden in de officieele opgave tot 26.000 ponden verminderd.
Nog meer onwaar was men met de prijsopgaven. De Kozakkenhetman had voor de tabak, die nog niet in de magazijnen was
geborgen, f 4850 ontvangen of met ruim 1 0 / 0 verhooging voor
de Kozakken 4899 1/2 gulden. De prijs werd aan de regeering
geschreven als 5400 gulden bedragende, dus een plus — zoo
staat in de geheime opgave — van f 500 en 10 st. Gaat men
de prij zen hierop na, dan ontdekt men, dat ze verhoogd werden :
door de gemeente
met f 500,
b
400,
,, Joachim van Kalken
J. G. Hoff
316 — 8 st.,
H. van Grevengoed
nihil,
A. van Rees
392 — 12 „
,,
terwijl Marcus en Schouten 690 gulden minder dan de koopprijs
in rekening brachten. Evenwel wenschten dezen een groot bedrag,
ruim f 900, als vergoeding van reiskosten naar Utrecht en Gorin77 „
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chem, waar zij hunne belangen hadden voorgestaan, en voor verdere onkosten.
De speculatiegeest vierde in den overgangstijd zijne triumfen.
Maar het intermediaire bestuur, of mogelijk Z. H. de prins van
Oranje zelf was den dag na den verkoop, die op 1 December
plaats had gevonden, waarschijnlijk door ingezetenen, die de
vertrekkende Kozakken naar Amsterdam begeleidden, op de
hoogte gebracht. Z. H. beschouwde den geheelen handel krachteloos en den voorraad tabak als eigendom van den Nederlandschen staat.
Ook van andere zijde kwamen de koopers in het gedrang.
Door den adjudant van prins Narischkin, die al in Utrecht
moet geweest zijn, werd de maire verzocht, drie personen te
benoemen om de tabakken naar de qualiteit te schatten. Als
taxateurs benoemde de maire drie „ter goeder naam en faam"
bekend staande burgers, nl. : N. Elgershuijzen, G. Prins en
E. van der Hart. Zij verklaarden op 4 December, dat de eerste
qualiteit niet meer voorhanden geweest was en de tweede qualiteit bestgoed op f 11 moest gesteld worden, de derde qualiteit
op f 9, de derde qualiteit aardgoed (zijnde er geen tweede of
eerste qualiteit voorhanden geweest) op f 7, en het „non marchant" op f 5.
Het intermediaire bestuur had alreeds embargo-borden voor
de pakhuizen doen plaatsen, die alien voorraad nog bevatten
en de koopers waren hun geld kwijt.
Dezen zonden direct een paar afgevaardigden naar kolonel prins
Narischkin te Utrecht. Zijn adjudant Van Rhijn schreef reeds den
3en December (abusievelijk staat er 3 November) een in het Nederlandsch gestelden brief op bevel van genoemden kolonel.
Niemand anders dan de troepen van prins Narischkin hadden
recht om over de aan het Fransche gouvernement behoord
hebbende tabaksmagazijnen te beschikken, schreef de adjudant ;
verder, dat Z. H. geinformeerd was, dat door het intermediaire
bestuur beslag was gelegd — het moet al op 2 December geschied
zijn — op de op order van prins Narischkin verkochte magazijnen, tegen welke ongerechte maatregel Z. H. protesteerde,
die dadelijk een koerier naar Amsterdam had gezonden om
daarvan Z. H. den prins van Oranje te onderrichten.
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Prins Narischkin liet den maire verzoeken de borden „sauve
garde" te doen wegnemen en de magazijnen te doen bewaken,
na de sleutels in bewaring genomen te hebben. De golden, door
de koopers betaald, zouden te Utrecht gedeponeerd worden tot
de koerier terug zou zijn en de beslissing bracht, waarvan de
maire, die onderwijl voor de goede bewaking verantwoordelijk
bleef, dadelijk in kennis zou gesteld worden.
Eindelijk werd nog van Fransche zijde een ongedateerde
brief ontvangen, waarin werd medegedeeld dat schepen beschikbaar zouden worden gesteld, om de in beslag genomen
tabak te vervoeren. Waarschijnlijk heeft ook de tocht der Franschen uit Amersfoort naar Nijkerk in den nacht van 22 op 23
November ten doel gehad, zich van de tabakken meester
te maken. Het groote korps Kozakken, op laatstgenoemden dag
te Nijkerk aangekomen, heeft de poging verijdeld.
De door prins Narischkin te Utrecht verwachte beslissing van
den Souvereinen Vorst liet lang op zich wachten. Den 5en December was door zijn adjudant Van Rhijn namens hem een in het
Fransch gestelde doch onduidelijk geschreven brief aan maire
Ardesch gezonden, waarvan de inhoud hier bij na geheel volgt.
De adjudant van den cavalerie-kolonel van Zijne Majesteit
den Keizer der Russen, prins Narischkin — aldus de aanhef —
schreef o.a. aan „Mijnheer E. G. Ardesch, Burgemeester van de
gemeente Nijkerk."
Mijnheer en waarde Vriend. — Gisteren avond ontving ik den
brief, dien gij mij vereerdet, evenals het ingesloten stuk. Ik ben
U zeer verplicht. De heeren Brouwer, Marcus en Schouten zijn
bij mij om de uitspraak van het voorloopig regentschap of to
wachten.
Het schijnt, dat men noch de oorlog noch de Kozakken kent,
of niet weet, dat indien wij ons meester maken van eenige plaats
hetzij door bestorming, hetzij met de wapens in de hand, hetgeen
hier juist de zaak is, dat alles ons toekomt, wat vroeger aan
den vijand behoorde.
Het intermediaire bestuur weet omtrent deze zaken alles, dat
stem ik toe. 1k heb U een brief in de Hollandsche taal geschreven, opdat gij dien kunt toonen, aan wien het behoort. Wees
zonder eenige bekoinmering, zoowel wat de algemeene als Uwe
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belangen betreft. Ik zal de zaak regelen, want ik ben tegelijkertijd soldaat en ik zal de stad Utrecht niet verlaten, voordat alles
geregeld en beslist is.
Jammer is het, dat de prins van Oranje naar Den Haag vertrokken is voor de aankomst van den koerier, dien prins Narischkin gezonden heeft, maar het deert niet, daar de zaak ten gunste
van de koopers zal beslist worden.
Ik zend spoedig een tweeden koerier uit uwe landgenooten
van bier.
Houd U moedig mijn vriend, en laat geene gelegenheid v oorbijgaan om Uwe belangstelling te toonen voor de gemeente Nijkerk,
ik zal voor het overige zorg dragen.
De prins Narischkin is sedert gisteren vertrokken en ik hen
geheel alleen bier in deze groote stad ; in weinige dagen hoop
ik mij naar Frankrijk te begeven. Wat een geluk voor de
Kozakken !
Mijnheer Kemper zal U duizenden eervolle dingen van ons
gezegd hebben.
Wees verzekerd van onze algeheele achting en wil mij weder
in goede herinnering brengen van de dames en haar hartelijk
danken voor het goede onthaal, waarmede zij ons gedureude ons
verblijf ten Uwent hebben willen vereeren.
De Jodin heeft mij woedend gemaakt ; zij vraagt slechts millioen
belooningen en al de tabak, mij elk oogenblik „Gnddige Herr"
noemende.
Ik groet U met Uwe lieve familie van ganscher harte.
(Was geteekend) . . . VAN RHIJN.
(De voorletters bij dezen naam zijn niet leesbaar).
De beslissing van den prins van Oranje zou eerst op 12 December genomen worden, en onderwiji waren een paar koopers van
tabak prins Narischkin naar Gorinchem gevolgd, zooals Frezie
meldt. Verder verhaalt deze, dat nu op zijne beurt deze prins
zoo gramstorig werd, dat hij dadelijk een korps Kozakken wilde
afzenden, de embargo-borden doen afrukken, de pakhuizen
openen en tot het laatste blad tabak onder de hoede der Kozakken aan de koopers afleveren.
Met deze rechtspleging a la Cosacque waren de laatsten toch
verlegen. Zij hadden gehoopt, dat prins Narischkin het nieuwe
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gouvernement zoude beduid hebben, dat de tabak door de Kozakken als wettige eigenaars was verkocht en de koopers in het
genot van het door hen betaalde moesten gesteld worden. Voor
het korte recht van den kolonel der Kozakken deinsden zij terug.
Zij vreesden de verbolgenheid van het nieuwe bestuur, dat zoo
zij meenden, het Fransche in al zijne willekeur verving en zij
eindigden met den Prins te verzoeken geene Kozakken te zenden.
Zij zouden list tegenover geweld stellen, zooals nader blijken zal.
Het is bekend, met welke verslagenheid te Breda en elders
bet algemeene bevel aan de Kozakken gegeven, om naar den
Rijn terug te trekken, ontvangen werd. Men leest er reeds van
in een brief van adjudant Van Rhijn aan den burgemeester van
Nijkerk, te 10 uur 's morgens van 20 December 1813 te Zwolle
geschreven, in antwoord op een schrijven van den laatste, aan
wien de voordeelige inkoop van de buitgemaakte tabak nog in
het jaar 1816 moeite en onaangenaamheden veroorzaken zoude.
Van Rhijn dan schreef, dat hij aan een uitgedrukt verlangen
van de koopers der tabak niet kon voldoen, daar hij den volgenden morgen om 6 uren naar Emmerik moest trekken, en verzocht den heer Ardesch zich in deze plaats, voorzien van papieren
en quitanties, bij hem te vervoegen.
Onderwij1 werden de pakhuizen met de groote voorraden tabak
door vijftien wakers tegen mogelijke inbraak beveiligd. Zouden
de zeven koopers zich ook misschien met geweld van hun eigendom willen verzekeren? Er ware zooveel winst mede te behalen.
Te Huissen bij Arnhem b.v. waren zooveel hooger prijzen besteed
dan de schatting bier aanwees : 15 gulden voor het bestgoed en
6 gulden voor het „non marchant". De koopers aldaar boden aan,
de gewilde koopwaar aan de regeering of te staan respectievelijk
voor 18 en 9 gulden, schreef men uit Den Haag aan Nijkerk's
burgemeester op 24 December.
Maar reeds 12 December had de Souvereine Vorst bepaald,
dat de koopers tegen inlevering van de origineele quitantien
betreffende de bestede prijzen en opgave van hunne onkosten,
welke hun vergoed zouden worden, de gekochte waar aan de
regeering moesten afstaan. Eerst 12 Augustus 1814 dienden
de aangeschrevenen hunne opgaven in, na veel excepties te hebben opgeworpen.
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Juist een half jaar vroeger, 12 Februari, had de burgemeester
van den heer Copes van Cattenburch, eerst raad, op 8 Maart
inspecteur-generaal bij het departement van financier voor de
indirecte belastingen, last ontvangen om de surveillance over
de pakhuizen te vermeerderen, nadat den 15 en Januari door
den secretaris van genoemd departement aan de koopers was
bericht, dat hun verzoek om het beslag op de tabak op te heffen,
was afgeslagen. Van een verkoop te Nijkerk, waarom burgemeester Ardesch de voorspraak van zijn gelijknamigen neef te
's-Gravenhage verzocht, opdat de eerste er als notaris mede belast
zou zijn, was ook geen sprake.
In den nacht van 27 op 28 Februari 1814 werd — naar de overlevering zegt met voorweten van een paar koopers — tabak ontvreemd uit de pakhuizen no. 5 en no. 10 en waarschijnlijk mede
uit no. 1. Den volgenden morgen werd het ontdekt, toen de
burgemeester, vergezeld van den commissaris van politic J. L.
Schouten en den gewezen chef d'ateliers Camozzi, zijne gewone
inspectie hield. De laatste had op last der Nederlandsche regeering de hoeveelheden geschat en heeft, daarin bijgestaan door
den „contremaitre" Romijn, ten voordeele van de koopers gehandeld.
Hoewel bij rnagazijn no. 1 niet van inbraak-pogingen bleek,
was er waarschijnlijk ook uit dit pakhuis een voorraad weggehaald.
Van pakhuis no. 5 waren aan de achterzijde dakpannen weggenomen en van no. 10 waren uit vensters ruiten genomen,
waarna men door de ontstane openingen grendels had weggeschoven. De argelooze wakers hadden niets bemerkt.
Geheel onbekend zal het te Nijkerk niet geweest zijn, dat de
tabakken aldaar reeds op 24 Februari te Amsterdam op last der
provisioneele regeering waren verkocht.
De burgemeester haastte zich niet — blijkens den veranderden
datum van 2 Maart in 28 Februari in een nog aanwezig ontworpen verslag — om de autoriteiten op de hoogte te stellen, en
gaf nog in gemoede in overweging om de tabakken zoo spoedig
mogelijk aan de (eerste) koopers over te geven, om nog grooter
bezwaren voor den lande wegens surveilleeren te voorkomen
en de eigenaars voor schade te behoeden.
Scherp antwoordde de inspecteur-generaal hierop den Ben
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Maart, dat deze ongaarne had vernomen, dat de bewaking in
eene zoo weinig bevolkte gemeente geene ontvreemding had
voorkomen, en dat den burgemeester meer dan waarschijnlijk
bekend zou zijn geworden, dat de verkoop der tabakken op 24
Februari had plaats gehad.
De gewezen controleur van de voormalige tabaksrêgie Jean
Baptiste Camozzi, door den inspecteur-generaal der middelen
belast met de hoofddirectie der afgeschafte vereenigde rechten
in de Vereenigde Nederlanden, leverde met adsistentie van den
burgemeester van Nijkerk de te Amsterdam verkochte tabak af,
die in de pakhuizen te Nijkerk aanwezig was in groote balen,
elk met sterke „perstouwen" voorzien om de volume zoo klein
mogelijk te doen zijn. Volgens koopconditien konden koopers
8 procent van den afmijningsprijs korten.
Frezie schrijft, dat de winsten der Nijkerksche kooplieden aanmerkelijk grooter zouden geweest zijn, indien de tabak niet door
de Nederlandsche regeering in beslag ware genomen. Daaruit
volgt, dat ze hetzij reeds bij de inschrijving of later weder in
het bezit gekomen zijn van de aanvankelijk van de Kozakken
gekochte tabak. Van die door de gemeente en door Joachim
van Kalken gekocht, is dit zeker.
De gemeente moest echter na aftrek der 8 procent nog
f 1918-7 betalen boven de in rekening gebrachte som van f 3530,
waarvoor !Most van Ramshorst op 2 December 1813 f 2500
had voorgeschoten, Coen de Kozakken de gelden van den
buit inden.
Bijna vier weken na den verkoop der tabak te Amsterdam,
nl. op 22 Maart 1814, kon de bewaking der Nijkerksche pakhuizen worden opgeheven, daar op dien dag de koopers in het
bezit der koopwaar werden gesteld. Maar als goede financiers
eischten de verhuurders der magazijnen aan de voormalige regie
van de nieuwe regeering nog drie maanden huur na de aflevering, en de koopers 5 percent rente van de sommen op 2 December 1813 betaald.
Alle rekeningen ten laste van den staat wegens de afgeschafte
vereenigde rechten werden door de gemeente, doch eerst in het
jaar 1816 na veel correspondentien tusschen haar en het rijk,
ingediend, een totaal aanwijzende van f 4910 en 11 stuivers.
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De bewaking der magazijnen met inbegrip van het schoonhouden had belangrijke bedragen gevorderd. Voor het tweede
en het derde tiental dagen in November 1813 was f 314-12
vereischt. Deze opgave bevestigt, dat de Franschen niet meer
voor het tijdvak 10-20 November de bewakingskosten hebben
voldaan en zich den 20en November 1813 al niet meer in het
zekere bezit der tabak konden verheugen. In de drie volgende
maanden ziet men respectievelijk f 461-9-0, f 351-8-0 en f 322
voor beveiliging der pakhuizen gerekend en voor den tijd
1-22 Maart f 251-8-0.
Bijna 3000 gulden hour had de regeering voor een deel van
het jaar 1812 en 1813 aan de eigenaars der pakhuizen te voldoen.
Blijkt hieruit al, dat de opbrengst van de in beslag genomen
tabak voor de regeering geen zuivere winst aanwees, de toegezegde
vergoeding van kosten aan de eerste koopers deed de winst nog
meer dalen. Bij aanschrijving van 20 Augustus 1814 schreef de
raad van financien voor de indirecte belastingen Copes van
Cattenburch, naar aanleiding van de door hem ontvangen declaration wegens de door de Nijkerksche kooplieden van de Russische
troepen gekochte tabakken, „dat men niet heeft kunnen lijden :
1°. Hetgeen door hun wegens betaling aan de Cosakken is in
rekening gebragt, als zijnde volkomen ongejustificeerd,
2°. hetgeen zij ter zake van commission en reiskosten declareeren, en
3°. de interessen verder dan de maand van de werkelijke
levering van tabak."
Zelfs de reizen naar Utrecht en Gorinchem waren door de
toen verontruste kooplieden boven de berekende 5 percent wegens
kapitaalgemis in rekening gebracht. Joachim van Kalken wenschte
niet minder dan f 759-18 st. te ontvangen wegens onkosten en
renteverlies, de gemeente f 123-5, H. van Grevengoed namens
zijne lastgevers ruim f 1148, Schouten en Marcus wegens den
koop van den voorraad in pakhuizen 4 en 11 f 925-17 st.,
terwijl Arend van Rees bij de koopsom, zoogenaamd f 3100, nog
f 337-10 aan voorschotten, enz., wenschte te genieten.
Hoewel de burgemeester in de minuut van zijn brief ter
begeleiding der rekeningen ootmoedig verzocht de crediteuren
der voormalige tabaksrêgie spoedig te voldoen, zou het nog
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twee jaren duren voor de zaken verevend waren, en moest o. m.
de gemeente voor 'mar koop hare belangen door drie gemachtigden, Van Hall, Reisig en Pijpers, voor de rechtbank van
koophandel te Amsterdam laten voorstaan.
De leverantien aan de geallieerde legers, die in de eerste
maanden van 1814 ook nog veel vorderden, werden eerst voldaan volgens eene aanschrijving van den gouverneur der
provincie Gelderland van 22 Februari 1826, n°. 54.
De aanzienlijke som van f 34.230-15-0, door den staat vergoed, gaf eenigszins aan, hoeveel Nijkerk in den winter 1813—'14
ten bate van de hulptroepen der Nederlandsche regeering had
uitgegeven.
Maar niet alle rekeningen waren hiermede voldaan. We lezen
ervan in den „nominative staat van de zoodanige pretension,
welke, naar aanleiding van Zr. Ms. Besluit, dd. 31 Augustus 1829,
n°. 96, zijn afgewezen", deels behoorende tot de schuldvorderingen
aangaande transporten, parkdiensten, verteringen, arbeidsloonen
en schadevergoedingen, die Z. M. beschouwd had als oorlogsrampen en deels verteringen, die ten laste der gemeenten of
ingezetenen komen, gelijk de gouverneur van Gelderland aan
de gemeente Nijkerk bericht in eene circulaire van 11 Maart 1830.
Uit volgnommer 102 van genoemden nominatieven staat blijkt,
dat te Nijkerk niet betaald werden : voor transporten f 9.945.50,
voor arbeidsloon f 451.40, voor schadevergoeding f 3.497.975, en
betaalbaar werd gesteld onder volgnommer 46 de pretensie van
het gemeentebestuur van Nijkerk tot het luttele bedrag van
f 80.31, nog voorzien van de opmerking: „onzeker".
Het was de laatste bittere teug, welke men uit den lijdensbeker moest drinken, dien de Fransche overheersching ook aan
Nijkerk had gebracht.

Zalt-Bommel in de jarell 1813-18141)
DOOR

H. BECKERING VINCKERS.

Bommel en de Bommelerwaard, die sedert onheuglijke tijden
hadden behoord tot het hertogdom Gelre en later tot de provincie
Gelderland, waren bij 't verdrag van den 14 e11 Maart 1810 van
het koninkrijk Holland afgescheiden en behoorden nadien tot het
dêpartement des Bouches du Rhin, arrondissement Bois-le-Duc.
Welvarend en rijk voor 1795, was de stad in den Franschen
tijd sterk achteruitgegaan, maar vooral na de inlijving bij
Frankrijk in diep verval geraakt.
De voornaamste oorzaak hiervan waren de telkens terugkeerende en vaak langdurige inkwartieringen van allerlei
troepen. Gelegen op den linkeroever van de Waal en aan de
groote heirbaan, die het Zuiden van het land verbindt met het
Noorden, was zij telkens weer een rustplaats voor de troepen
van vriend en vijand. De herhaaldelijke requisition, vaak met
de bajonet afgedwongen, en waarbij maar hoogst zelden aan
betaling werd gedacht, hadden de bevolking verarmd en de
schulden der stad „tot een exorbitance hoogte opgehoopt", zooals
het reeds heet in een verslag van den financieelen toestand,
in 1802 uitgebracht door drie leden der municipaliteit.
1 ) Een woord van hartelijken dank moet ik brengen aan den heer E. C. G.
Brunner voor zijn gewaardeerden steun bij het verzamelen van gegevens
voor dit relaas in het stedelijk archief, door burgemeester en wethouders
op de meest welwillende wijze voor ons opengesteld. Dit bijeenbrengen der
stof was een zeer tijdroovend werk, daar ze voor 't grootste deel moest
geput worden uit oude rekeningen en staten, publicatie- en brievenbooken,
aangezien de notulen van Sept. '1807 tot 14 April 1814 spoorloos verd wenen zijn.
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In een schrijven van den 15en Aug. 1810 a Son Excellence
le Marechal duc de Reggio, commandant en chef de Farm&
d'observation en Hollande hooren we l'administration communale de Boemel klagen : „nos ressources 6puisees et Petat si non de
dêtresse au moms celui d'un appauvrissement general des habitans de notre isle, nous donnent l'hardiesse etc."
Dat de ontevredenheid in stad en waard in het begin van
1813 groot geweest moet zijn en nog slechts door vrees onderdrukt werd, laat zich licht denken, en de Fransche regeering
was zich hiervan wel bewust en liet zich niet in slaap wiegen
door de geruststellende rapporten van den maire J. P. De Ruuck.
Telkens dringt de prefect van het departement des Bouches du
Rhin er bij hem op aan, nauwlettend toe te zien op „perfides
agents de l'êtranger qui chercheraient a exciter des troubles".
Hij gelast hun op te sporen en beslag te leggen op opruiende
manifesten „qui pourraient etre en circulation". Den 30 en Maart
1813 drukt hij den maire op 't hart, dat in de stad de commissaris en andere politiebeambten en, op het platteland, de
veldwachters „doivent faire des visites dans les auberges, les
cafés, les cabarets et les liens publics de rassemblement pour
s'assurer si la malveillance n'y fait point circuler de ces nouvelles
alarmantes promptement dêmenties a la vêrite, mais qui peuvent
influer pendant un instant sur l'opinion publique", en in een
circulaire van den t en Sept. dringt de prefect opnieuw er op aan,
dat hem rechtstreeks en onmiddellijk mededeeling worde gedaan
van alle voorvallen, „qui peuvent intêresser la police, soit que
ces faits puissent influer sur la tranquillité generale, soit qu'ils
ne doivent etre consideres que comme relatifs a des particuliers".
Dat bier bij de loting ongeregeldheden plaats hadden, daarvan
vonden we geen enkel bewijs, wat op zich zelf natuurlijk niets
zegt, aangezien het slechts officieele stukken waren, waaruit we
konden putten.
Het aantal deserteurs neemt echter onrustbarend toe, zoodat
de prefect zich genoodzaakt ziet den 15en Mei een circulaire te
richten tot de maires van zijn departement, waarin hij dringend
verzoekt opsporing en aanhouding van deze „fugitifs errants
qui sont le fleau de leurs parents" — en, waarin hij zelfs dreigt
met een colonise mobile, die in 1810 zulk een schrik verspreidde
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in de verschillende gemeenten. De burgemeester schijnt zich,
hoe kruiperig gedienstig hij zich anders voor monsieur le prefet
betoont, van dit schrijven niet al te veel te hebben aangetrokken
in de meening, dat het zoo'n vaart niet loopen zou, tot hij den
14 en Oct. opgeschrikt wordt door een brief, waarin de prefect
hem zijn hooge ontevredenheid betuigt over den uitslag van
zijn pogingen om de deserteurs op te sporen. „In de andere
gemeenten van mijn Departement", zegt hij, „is men er wel in
geslaagd, mais ces succes ont ete insuffisants dans votre commune. Je me vois done force de recourir a des moyens qui
seront sans doute plus efficaces, mais qui en meme tems seront
plus onêreux pour les habitans. J'eprouve un bien vif regret
de voir que Pexêcution de ces mesures doit avoir lieu immêdiatement dans votre commune comme ayant un plus grand
nombre de deserteurs a rechercher. J'ai pris sous la date de ce
jour un arretê d'apres lequel un detachement de troupes A,
cheval s'etablira en garnison dans votre Commune a compter
du 17 de ce mois et y restera jusqu'a ce que les deserteurs et
les insoumis soient entierement rentrês."
Gelukkig weet de burgervader het dreigende onheil tijdig,
al was het maar tijdelijk, of te wenden, althans van den 25e11 Oct.
vinden we een schrijven, dat aldus begint :
„Monsieur le Maire, d'apres les observations contenues dans
la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le vingt
de ce mois, je vois que vous apportez une activitê particuliere
dans la recherche des deserteurs ; clêsirant donner A votre ville
une preuve de mes constantes dispositions a faire tout ce qui
est a mon pouvoir pour l'int6ret de ses habitans (!) j'ai decide
que la Guarnison qui est envoyêe a Bomm el en vertu de
mon arréte du 14 de ce mois serait levee pour le terme de
quinze j ours".
't Zij dat de maire den prefect op dit punt geheel bevredigd
heeft, of dat ernstiger zaken hem verhinderden hierop terug te
komen, zooveel is zeker, dat Bommel bevrijd bleef van een
colonne mobile. Trouwens, de keizerlijke regeering kon Naar
soldaten wel beter gebruiken, dan hen achter deserteurs te
laten aanloopen.
De verlossers naderen!
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Met zenuwachtige haast wordt gewerkt aan het in staat van
verdediging brengen van de Waal-linie en de daarachter gelegen
vestingen Grave en Den Bosch. Werklieden worden uit Bommel
gerequireerd „pour travailler aux fortifications de Grave". Voor
de verdedigingswerken van Den Bosch worden groote hoeveelheden hout gekocht en betaald met . . . . beloften. Reeds
den b en Nov. heeft de maire bevel ontvangen de veren over
de Waal, bij den Panoven, Bommel en Haaften te doen bewaken door een voldoende macht. „L'execution de ces mesures
est de la plus haute importance et je la place sous votre responsabilitê personelle", schrijft de prefect Fremin de Beaumont
er bij. Acht dagen later ontvangt de burgemeester opdracht
onmiddellijk een ;chip te requireeren geschikt om stroo te
vervoeren naar Venlo „pour l'approvisionnement de Wezel".
Den 22 en en 23 en Nov. komt er een bevel van maarschalk
Macdonald, duc de Tarente, om 80 K.G. linnen en pluksel te
zenden naar Grave, voor het hospitaal aldaar.
Den 27en Nov. worden den maire alweer nieuwe orders verstrekt. De prefect schrijft :
„Des troupes nombreuses sous les ordres de Mr. le Marechal
duc de Tarente viennent occuper notre territoire, d'autres dêfendent la rive droite du Waal, it faut pourvoir a leurs premiers
besoins". Natuurlijk volgen weer nieuwe requisities. De prefect
begint zeer verstandig met te zeggen, dat en hoe ze dezen keer
betaald zullen worden (vroeger dacht hij daar niet aan) en
eindigt met den vriendelijken wenk, dat, wanneer niet met
bekwamen spoed aan de levering van de gevraagde levensmiddelen
voldaan wordt, dat er dan zullen genomen worden „des mesures
de rigueur tres prêjudiciables aux interets de la Commune".
Zal deze brief den burgemeester niet bijzonder aangenaam
geweest zijn, in nog grooter verlegenheid bracht hem een missive
van Mr. le General Sênateur Rampon, commandant van Gorinchem, waarin hem opgedragen wordt ter approviandeering van
het fort Loevestein aan den commandant te doen toekomen :
27000 rantsoenen „cant en biscuit qu'en farine ou froment",
400 pond gezouten spek,
800 pond gezouten rundvleesch,
60 runderen,
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27000 rantsoenen jene-ver of 27 vaten,
3760 kilo gedroogde groenten, als : erwten, boonen, etc.,
360 liter azijn,
12 houtes 1) steenkolen,
en eindelijk nog alles, wat noodig is om het hospitaal te voorzien.
Hij voegt er goedgunstig bij, alsof hij zelf voelt, dat hij te
veel vraagt: „vous pouvez, monsieur le maire, faire prendre
tous ces objects sur votre canton", en ook hij verzuimt niet met
„la force arm6e" te dreigen, wanneer niet oogenblikkelijk aan
zijn bevel voldaan wordt.
Alsof dit alles nog niet genoeg was, bereikt den maire ook
nog een brief van den prefect van het departement des Bouches
du Rhin, waarin hij opdracht krijgt ook Gorcum van levensmiddelen te voorzien.
Aan al deze, van zoovele kanten inkomende, opdrachten te
voldoen, is natuurlijk een onmogelijkheid, vooral daar de stad
zelf vol troepen ligt.
De maire wendt zich daarom in een schrijven van 3 Dec.
tot zijn prefect met het verzoek de naburige kantons te belasten
met de approviandeering van Loevestein.
Deze brief is belangrijk genoeg om hem in zijn geheel op
te nemen :
Bommel, le 3 Dec. 1813.
a Mr. le Prêfet etc.
Je viens de recevoir une lettre de mr. le Commandant du
fort de Loevesteyn dont copie ci incluse, contenant une forte
requisition pour ce Canton.
Comme je loge actuellement dans ma Commune tout l'Etat
Major de monsr. le Comte Molitor et en outre un corps de troupes
de 3000 hommes qu'il me faut pourvoir dans leur besoin, que
je m'occupe de la requisition par vous faite pour Gorcum, je
n'aurais pas besoin de vous detainer au long qu'il est impossible que le Canton de Bommel seule y satisfasse. Je vous supplie
de vouloir avoir la bontê de faire la repartition de cette requisition sur tous les Cantons voisins. Veuillez Mr. le Baron satis1 ) Houte = Ned. hoed, maat voor steenkolen, ongeveer 1172 L.
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faire a ma deinande, me rêpondre par l'exprês et m'indiquer
quelle quantitê mon canton aura a fournir.
Je joins a la presente une lettre relativement a ce sujet de
Mr. le Comte Molitor.
J'ai l'honneur etc.
Daar de brief van den commandant van Loevestein den maire
den 3en Dec. des morgens te 7 uur bereikte en doze wel onmiddellijk na ontvangst aan den prefect geschreven zal hebben, moot
generaal Molitor op zijn laatst den Zen Dec. met zijn staf in
Bommel zijn aangekomen, na bij het Brakelsche veer over de
Waal to zijn getrokken. Ook blijkt nit dezen brief, dat er toen
al 3000 man in Bommel lagen, terwij1 uit de rekeningen blijkt,
dat gedurende de volgende dagen nog voortdurend nieuwe troepen de stad binnen kwamen 1).
In afwachting van eon antwoord op dit schrijven liet de burgemeester de approviandeering van Loevestein op zijn beloop. Lang
behoefde hij evenwel niet op dit antwoord to wachten en het
luidde, zooals to verwachten was : hij had eenvoudig te zorgen,
dat het verlangde binnen den bepaalden tijd in Loevestein kwam
en ging het niet goedschiks, dan had hij slechts de hulp van
„la force arm6e" in to roepen. Toch schijnt de burgemeester zich
tegen zijn gewoonte nog altijd niet gehaast to hebben tot groote
ergernis van gen. Rampon, die zich daarom den Ten Dec. rechtsstreeks wendde tot den prefect Fremin de Beaumont : „sans
perdre tems je vous prie d'avoir la bonte de vous occuper du
fort de Loevestein et de le faire approvisionner pour 300 a, 400
hommes. Ce fort va se trouver g pare de nous ou pent Petro
d'un moment a l'autre, it faudroit done y envoyer de suite des
viandes salees, beaucoup de biscuit et de la farine, car pour du
ble dans la position on nous sommes it ne faut pas y songer :
it n'y a pas de moulin a Loevestein. Si vous le voulez bien aussi,
vous ferez on ne pent mieux d'envoyer quelques bêtes sur pied
1 ) Van '1-2 Dec. komen binnen Bommel : 284 man gren. imp., 78 man van
het reg. suisse en 62 man van het 6e reg. d'art. Den volgenden dag 376
man gendarmerie imp. en 1396 man chass. francais ; 6 en 7 Dec. komen de
overige troepen aan, behoorende tot het 32 e, 33e en 34e legion gendarmerie
imperiale, 4e reg. suisse en 6e reg. d'artillerie.
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pour manger les premieres , mais surtout de suite viande salêe
et force biscuit."
Het gevolg van dit schrijven was een vernieuwde aanmaning
van den Ben Dec. om aan de gegeven opdracht te voldoen en
wel onmiddellijk : „j'invite aujourd'hui M. le comte Molitor a
mettre a votre disposition une force armee suffisante pour assurer
la prompte rentrêe des denrêes qui vows avez mises en requisition".
De maire had waarschijnlijk geschreven, dat de burgerij weigerde het gerequireerde bijeen te brengen. En dat zal ook wel
de waarheid zijn geweest, want iedereen in de stad wist, dat
generaal Von Billow zich in Utrecht beyond, de Pruisen reeds
over de Lek waren en dat van alle dorpstorens in de Betuwe
de Oranjevaan wapperde. De verlossing kon niet verre meer zijn !
De prefect mocht den 10en Dec. van uit Den Bosch bevelen, binnen den tijd van drie dagen veertig ossen of koeien van 400 tot
500 pond te brengen binnen die vesting, geen beest kwam er
over de Maas en ook aan de laatste requisitie, die we vermeld
vinden, van den 12 en Dec., nl. om 5000 liter wijn te leveren
„a, Bois-le-due dans le Mai de vingt quatre heures" zal wel niet
voldaan zijn, want de prefect heeft Den Bosch reeds verlaten en
Molitor, van wien deze requisitie uitgaat, is met het grootste
gedeelte van zijn troepen daarheen getrokken, slechts een betrekkelijk kleine bezetting in Bommel achterlatend.
Het lag dan ook niet meer in de bedoeling de stad te verdedigen , de taak van de hier nog geposteerde troepen was alleen
den vijand op te houden en zijn bewegingen te observeeren. Met
dit doel werd dan ook den 13 e1 Dec. een detachement gelegd
in Gameren en een sterke post geplaatst bij den Panoven, even
boven Bommel. Want reeds vertoonden zich de voorposten van
het leger van Von Billow op den rechteroever van de Waal en
Pruisische scherpschutters lagen achter den dijk bij Haaften, Tuyl
en Waardenburg en vuurden op den overkant, zonder evenwel
veel kwaad te doen. De schildwachten, 's nachts op den Tuijlschen veerdam geplaatst, konden zelfs de Franschen beroepen
en schreeuwden hun allerlei lieflijke woorden toe, waarop deze
natuurlijk het antwoord niet schuldig bleven. Vooral de pupillen
van de Garde, die een deel van de bezetting uitmaakten, weerden
zich hierbij dapper en scholden er met hun hooge jongensstem-
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men duchtig op los, totdat een Pruisisch officier aan het schandaal
een einde maakte en ook het schieten verbood 1).
De rivier met haar sterken stroom, voor de stad 400 M. breed,
bleef evenwel een groote hinderpaal voor het verder oprukken,
vooral daar de Franschen zorgvuldig alle booten tusschen St.
Andries en Loevestein hadden weggenomen. Generaal Von Oppen,
die het opperbev el voerde over de beide kolonnes, die Von Billow
uitgezonden had om Bommel en de Bommelerwaard te bezetten,
wist evenwel met behulp van de prinsgezinde boeren nit de
Tielerwaard een voldoend aantal schuiten op wagens nit de omliggende dorpen aan te voeren, om duizend man infanterie over
te brengen. Sommige booten waren zoo groot, dat ze wel veertig
man konden bevatten. Gedeeltelijk op den dijk, gedeeltelijk aan
den voet er van, op de uiterwaard, werden zes en dertig kanonnen
in den nacht van den 13 en op den 14 en Dec. opgesteld om den
zeer gewaagden overtocht te dekken. Zonder twijfel zou het vuur
van al deze artillerie dood en verderf in de stad verspreid en
haar gedeeltelijk in puin geschoten hebben, maar het was voor
de Pruisen van te groot belang deze stad in handen te krijgen,
dan dat zij zich door dergelijke overwegingen zouden hebben laten
weerhouden hun geschut, als de nood er toe dwong, te gebruiken.
Het was nog donkere nacht, toen generaal Von Oppen bevel
gaf, de schuiten te water te laten en te bemannen. Alle manschappen, die voor dezen tocht waren uitgekozen, waren zich
bewust van het hachelijke der onderneming. Was de vijand op
zijn hoede en wachtte hij kalm of tot de schuiten, volgepakt met
soldaten, dicht genoeg zouden genaderd zijn om ze in den grond
te boren, of — zou hij zich laten verrassen ? Donker was de
hemel, waartegen het nog donkerder silhouet van de stad flauw
afstak, waarboven hoog, als een zwijgende wachter, de oude
St. Maarten oprees. Geen licht flikkerde, geen geluid werd gehoord,
dan het gekabbel van de zich voortspoedende rivier, wegglijdend
in den geheimzinnigen nacht. Ging men een zekeren dood tegemoet, zonder 66n bewijs van moed te hebben kunnen geven? —
Men wist het : wie in het ijskoude, snelstroomende water terecht
1 ) „Von der Pieke auf", Erinnerungen an eine neun and vierzigjahrige
Dienstzeit in der KOn. Preussischen Artillerie, von W. Mente. 1861. pag. 224.
Gedenkboek Iv.
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kwarn, was onherroepelijk verloren. Een kleine boot, met
eenige jagers bemand, ging als patrouille te water vooruit om den
overkant te verkennen. Juist begon de late Decembermorgen
aan te lichten: de omtrekken van den grijzen toren teekenden
zich duidelijker af. In angstige spanning luisterde men naar de
nog nauwelijks hoorbare riemslagen van de kleine boot, die wegvaagde in het nog op het water hangende duister. Die spanning
verminderde niet, toen bij het lichter worden een dichte newel
op de rivier neerstreek, als sleepte een grijze sluier aan achter
den wegvluchtenden nacht.
Nog zag men niets van den overkant, nog hoorde men geen
geluid.
Eerst toen generaal Von Oppen, overal de eerste, waar gevaren
te trotseeren vielen, zich inscheepte in de grootste schuit en zelf
zich aan 't hoofd stelde van de wankele flottille, keerde met het
vertrouwen de opgewektheid terug. Plotseling werd het nevelgordijn weggeschoven en v6Or hen lag de oude veste in morgenzon. Aan den oever gemeerd zag men de verkenningsboot,
omringd door donkere gestalten, waartusschen geen uniformen
kleurden. Nu haastte men zich naar den overkant. Daar werden
Oranjevlaggen ontplooid en vroolijk klonk het over het water :
„Pruisische jonges, komt er mar over, de Fransche binne allegaar eweg ! Oranje boven ! !"
Met een luid hoera werden de bevrijders, zoodra ze aan land
stapten, begroet en nog grooter zal de blijdschap geweest zijn,
toen men aan de overzijde de zes en dertig vuurmonden op de
Waterpoort gericht zag en men besefte, aan welk een groot
gevaar men was ontsnapt. Van onschuldiger aard waren de
Fransche kanonnen, die naast de genoemde poort over den stadsmuur loerden en zoo grimmig de Pruisen, toen ze nog bij Tuyl
stonden, hadden aangeblikt. Bij onderzoek bleken het slechts
pompbuizen te zijn: het geschut had Molitor al meege voerd 1).
De bezetting door hem achtergelaten bestond uit een batalj on
strangers en een bataljon van de bovengenoemde Pupilles de
la Garde. Op de markt stonden reeds sedert den vorigen dag
1 ) „Der Winterfeldzug in Holland, Brabant und Flandern" 1813 und 1814,
von A. Crusius, 1865. — pag. 98 vlgg.
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wagens klaar om weg te rijden, beladen met alles, wat nog
meegevoerd moest warden, o. a. een wagers met vaatjes vol
specie, misschien de belastingpenningen over de twee laatste
maanden, die men in de gauwigheid nog geind had. Gebruik
makend van de duisternis wist een Bommelsche gamin, Krijn
Hendriks, even voor den aftocht, een van deze verleidelijke
vaatjes te bemachtigen, maar, opgemerkt en nagezet, wierp hij
den inhoud in een van de diepe stadsgoten in de Waterstraat,
waaruit hij later, toen de Franschen voor goed weg waren, nog
heel wat van zijn buit wist op te visschen.
En deze aftocht liet niet lang op zich wachten. Gewaarschuwd,
dat Von Oppen maatregelen nam om de stad met kracht aan
te vallen, vonden zij bet niet geraden den dag of te wachten,
maar verlieten de stad in den vroegen ochtend om over Hedel
op Crevecoeur te retireeren, terwijl een gedeelte door de Oenselsche poort langs den dijk het fort St. Andries trachtte te bereiken, den post aan den Panoven onderweg oppikkend. De
troepen, in Gameren gelegen, trokken waarschijnlijk door 't Gamersche veld langs de watermolens over Kerkwijk op Well terug.
De overtocht van de andere Duitsche troepen, die nog aan den
overkant stonden, geschiedde nu zonder gevaar. In de stad heerschte
groote vreugde en blijde oogen blikten op naar de hooge tinnen
van den ouden St. Maarten, waarboven breeduit wapperde de
geliefde driekleur. Een vroolijke bedrijvigheid heerschte in de voile
straten en men wenschte elkaar geluk met de eindelijke verlossing.
Niet dat de Franschen persoonlijk zoo gehaat waren bij de bevolking — menige oude Bommelaar herinnert zich nog verhalen van
vader of moeder uit den tijd van de langdurige inkwartieringen;
hoe de soldaten als leden van 't gezin werden behandeld en 66k
zich gedroegen, hoe ze met de kinderen speelden, allerlei dingen
voor hen wisten te knutselen, of zich op andere wijze verdienstelijk maakten. Maar het Fransche bestuur werd ondraaglijk; de
telkens terugkeerende requisities, waarvoor de betalingen, vooral
in den laatsten tijd, maar al te vaak uitbleven, het spionneeringsysteem en dan de conscriptie, dat alles maakte, dat de Pruisen
en Russen als verlossers werden ontvangen.
In de vreugde over de verlossing dacht niemand aan oude
grieven, al was het dan ook, dat burgemeester De Ruuck, die
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zich een wat al te ijverig dienaar der Franschen getoond had,
zijn waardigheid neerlegde en vervangen werd door den bekenden
Oranjeman N. Le Balleur. De provisioneele regeering bestond
verder evenwel uit dezelfde mannen als de municipaliteit.
Zoodra er een voldoend aantal manschappen op den linkeroever was overgebracht, begon de vervolging van den vijand,
zoowel langs den Rossumschen dijk, als langs den weg, die
dwars door de Bommelerwaard leidt naar Hedel en Well. In
de laatste dorpen boden de Franschen evenwel hardnekkigen
tegenstand en werden de jagers van den majoor Von Reiche
zelfs teruggedrongen. Daar het ondertusschen reeds laat in den
middag geworden was en de manschappen oververmoeid waren,
bovendien een vijandelijke kolonne op den dijk, die van Gorcum
naar Tuyl voerde, gerapporteerd werd, ontving de majoor bevel
op Bommel terug te trekken.
Ondertusschen was men er in geslaagd de gierpont, waarin
de Franschen, voor ze de stad verlieten, gaten hadden geboord,
weer bruikbaar te maken en begon men manschappen, paarden,
kanonnen, caissons en legertros naar den linker Waaloever te
transporteeren. Daar de pont evenwel maar klein was en bij de
zware vrachten door te grooten diepgang den wal niet kon
bereiken, zoodat men eerst van rijshout een dam moest leggen,
ging de overbrenging slechts langzaam. Bovendien belemmerde
de vroeg invallende duisternis de werkzaamheden zoozeer, dat
het tien uur werd, voor het geschut met toebehooren binnen
Bommel was.
Hier duurde ondertusschen de feestvreugde onafgebroken voort,
niet weinig verhoogd door het bericht, dat in den loop van den
rnorgen inkwam, dat het fort St. Andries bij verrassing door
de Pruisen was genomen. Niettegenstaande de avond gevallen
was, verminderde. de drukte in de straten niet, die vol stonden
met kanonnen, munitiewagens, karren en karossen, zoodat er
bijna geen doorkomen aan was. En niet minder vol waren de
huizen, want niemand was van inkwartiering vrij gebleven.
Maar wat hinderde dat thans ! De Franschen waren weg en
overal hoorde men het zooveel aangenamer klinkende Duitsch.
Een verbroederingsfeest werd gevierd en de gasten werden onthaald, ' zoo goed de omstandigheden het gedoogden. Zoo steeg

ZALT-BOMMEL IN DE JAREN

1813-1814.

293

de vroolijkheid van uur tot uur, totdat — plotseling alarm
werd geblazen ! De soldaten grepen haar hun wapens, commando's werden gehoord ; kanonnen maakten zich los uit de wirwar
en werden opgesteld voor de poorten.
Hoewel het nu spoedig bleek, dat er geen gevaar dreigde,
nachtelijke patrouilles alleen gestooten waren op rondzwervende
Franschen — zoo was toch dit enkele feit voldoende om allen
tot de werkelijkheid terug to roepen en daarmee was de feestvreugde verdwenen. Rust zonk over de stad en in den stillen
vriesnacht hingen loom de vlaggen neer, als durfden ze zich
nog niet goed bewegen na zoo lange gevangenschap in verborgen hoeken.
Zoodra den volgenden morgen de dag aan den hemel was,
werd een kolonne tegen Loevestein afgezonden om een poging to wagen ook dit fort in handen to krijgen. Deze krijgsmacht werd geleid door majoor Heidenreich en bestond uit
jager-compagnie, twee compagnieen van het vrijcorps van Von
Reiche en een eskadron van het Pommersche landweerregiment,
versterkt met twee kanonnen onder luitenant Mente. Door
allerlei omstandigheden kon eerst laat op den dag worden
afgemarcheerd, zoodat men, niettegenstaande den betrekkelijk
korten afstand, vooral ook door den buitengewoon slechten
toestand van den dijk, dien dag niet verder kwam dan het dorp
Brakel, waar de nacht werd doorgebracht. Den 16 e11 December,
heel in de vroegte, ging het in een dikken mist op goed geluk
door het Munniekenland verder, tot men plotseling voor de
wallen van het fort stored, voor men er op verdaeht was. Eenige
boeren, die men bier aantrof, brachten de blijde boodschap, dat
de Franschen juist het fort hadden verlaten en door den mist
gedekt naar Gorcum waren overgestoken — mogelijk door
gebrek aan levensmiddelen, dank den burgemeester van Bommel,
hiertoe genoodzaakt.
Onmiddellijk ging majoor Von Heidenreich over tot het bezetten van den verlaten post en hij had reden om er zich over
to verheugen, dat de . Franschen de sterkte ontruimd hadden,
want naar zijn oordeel zou het heel wat bloed gekost hebben
om ze to veroveren, daar het ijs in de grachten nog niet sterk
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genoeg was om zijn mannetjes te dragen en de eenige toegang
bestreken werd door een paar twaalf-ponders, die bij onderzoek nog
bleken geladen te zijn met kartetsen. — Juist trok de nevel op en
een halfuur stroomafwaarts zag men Gorcum liggen. Een zwarte
vlag wapperde op den toren, ten teeken, dat het sterke Fransche
garnizoen onder gen. Rampon van plan was de stad tot den
laatsten man te verdedigen 1 ). Doch ook toen waren de vlaggen al
niet kleurhoudend : den 20 en Febr. was dit zwart in wit veranderd en gaf de stad zich over.
Kort nadat men het fort bezet had, verscheen aan de overzijde
van de Maas een andere Pruisische kolonne onder bevel van
generaal Von Kraft in eigen persoon, die zich klaarblijkelijk
opgemaakt had om Loevestein te verkennen. Zijn verrassing was
groot, het fort reeds in bevriende handen te vinden.
Luitenant Mente kreeg nu bevel met zijn kanonnen naar
Bommel terug te keeren en het was reeds volslagen donker,
toen hij eindelijk met zijn mannen voor het stadhuis op de
markt stond.
In plaats van hier na zoo'n vermoeienden dag wat rust te
vinden, ontving hij bevel van gen. Von Holzendorff onmiddellijk
met zijn stukken door te rijden naar St. Andries, waar zijn hulp
dringend noodig was. Van den burgemeester wist hij een gids
te verkrijgen en zoo ging het dan maar weer verder, den nacht
in, over den dijk naar Rossum 2).
Zooals reeds boven vermeld werd, was dit fort in denzelfden
nacht, dat Bommel bezet werd, bij verrassing den Pruisen in hanaen
gevallen. Reeds den n en Dec. was daartoe een poging gedaan,
in de hoop Bommel te kunnen sparen. Majoor Von Zglinitzki
werd met zijn fuselier-bataljon van het 9 e reserve- en twee
compagnieen van het Elbe-regiment den 12 en Dec. naar Varik
gezonden om vandaar uit met twee groote schuiten het fort
St. Andries te overrompelen. Deze onderneming mislukte evenwel, doordat een afdeeling van de troepen te laat
aankwam, voornamelijk echter door de onbek.waamheid van den
schipper en den sterken stroom. De beide schuiten konden, niet1) „ Von der Pieke auf", von W. Mente, pag. 228.
2) Idem, pag. 226.
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tegenstaande de grootste inspanning, den anderen oever niet
bereiken. Het fort bestookte ze met zijn kanonnen, zoodat Von
Zglinitzki blij was zonder groote verliezen den rechteroever weer
bereikt te hebben.
Von Billow beval evenwel, dat den volgenden dag een tweede
poging zou worden gewaagd en — deze slaagde beter.
Met twintig kleine booten, die de majoor op den avond van
den 13 en Dec. bij elkaar had weten te brengen, wilde hij van
Heesselt uit met zijn fuseliers recht naar het fort overroeien.
Een klein eiland, met griend begroeid, bood eenige dekking tegen
het vuur van het fort. De beide compagnieen van het Elbe-regiment zouden bij Varik de rivier oversteken en boven het fort
landen, om de bezetting zoo mogelijk den terugtocht of te snijden.
's Morgens om zes uur kwamen in een kleine visschersschuit
Andreas De Gaay, Aart Van Zuilekom uit Hurwenen en de
veerman van Rossum, Piet Van Herpen, bij de Pruisen, die in
hun booten, verborgen achter het riet, het goede oogenblik
afwachtten om over te roeien 1). Dezen deelden den wachthebbenden luitenant Schmidt mee, dat een groot gedeelte van de
bezetting 's nachts uitgerukt was om alle booten, boven het
fort in de Waal liggend, te vernielen, maar tegen den morgen
zou terugkeeren. Op dat oogenblik was slechts een wacht in 't
fort.
Verder vertelden ze, dat iederen morgen om zeven uur de
ophaalbrug werd neergelaten om den boeren uit de omstreken
gelegenheid te geven, levensmiddelen aan de bezetting te verkoopen. Er was dus geen oogenblik te verliezen !
1 ) Andreas De Gaay was reeds in den nacht van den /lien of 12en Dec. met
Aart Van Zuilekom, polderschutter te Hurwenen, naar den overkant geroeid,
om den Pruisen inlichtingen te verschaffen aangaande de sterkte van de bezetting in 't fort St. Andries. Beiden werden eerst, als verdacht van spionnage,
gevangen genomen en naar Buren gevoerd, waar Von Oppen zijn hoofdkwartier had. Ze werden evenwel op voorspraak van den heer Den Ouden te
Opijnen, die De Gaay wel kende, spoedig weer losgelaten en toen zal met
hen het plan om St. Andries te verrassen, beraamd zijn. Andreas de Gaay
kreeg later een eigenhandig schrijven van koning Willem om hem zijn dank
te betuigen voor de bewezen diensten, een brief, die thans berust in de Oudheidkamer te Zalt-Bommel. Spoedig volgde zijn benoeming tot rijksontvanger.
De veerman Piet van Herpen werd aangesteld tot bakenmeester.
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Luit. Schmidt zendt onmiddellijk een bode naar majoor Von
Zglinitzki om dezen de ingekomen berichten mee te deelen en
steekt met zijn detachement van wal. Ongemerkt bereikt hij den
anderen oever, waar de soldaten zich in eenig hout vlak bij den
ingang van het fort, die aan de noordzijde is, verbergen, in
afwachting van het oogenblik, dat de brug wordt neergelaten.
Werkelijk gaat om zeven uur de poort open en de brug neer:
de Pruisische fuseliers snellen op het fort toe en zijn er binnen,
vOOr de Franschen van hun verbazing zijn bekomen.
Eenige manners van de wacht worden gevangen genomen,
doch anderen weten te ontsnappen in de richting van Heerewaarden. Luitenant Schmidt sluit onmiddellijk den toegang tot,
het fort of en bezet de wallen met zijn manschappen. Ondertusschen ziet men de uitgetrokken bezetting langs den dijk St.
Andries naderen.
Doch majoor Zglinitzki, door den bode gewaarschuwd, is met
zijn manschappen in 't gezicht van den vijand zonder groote
verliezen ook de rivier overgestoken, terwiji hooger op de twee
compagnieen van het Elbe-regiment, komende van Varik, bezig
zijn te landen. De Franschen, dit bespeurende en vreezend, dat
de terugtocht hun afgesneden zal worden, achten het veiliger te
retireeren. Von Zglinitzki posteert nu twee compagnieen op den
Heerewaardenschen dijk en trekt zelf met zijn fuseliers St. Andries
binnen. Twee andere compagnieen bij Rossurn, dus beneden het
fort geland, meenden ditzelfde te doen, maar stuitten plotseling
op een afdeeling Franschen, die ze daar heelemaal niet verwacht
hadden. Dit waren de troepen, die in den vroegen morgen door
de Oenselsche poort Bommel verlaten hadden, in de hoop een
veilige schuilplaats te vinden in het fort. Spoedig achtervolgd
door de soldaten van Von Reiche, zaten ze nu tusschen twee
vuren : vOOr hen de troepen van Zglinitzki, achter hen de vervolgers uit Bommel. Het eenige, wat hun overbleef, was over
Driel naar Hedel te trekker), waar de andere Fransche troepen
zich bevonden, wat slechts aan enkelen gelukte, daar velen gevangen genomen worden.
Majoor Von Zglinitzki be yond zich ondertusschen in 't fort,
St. Andries in een verre van aangename positie. De beide compagnieen van het Elbe-regiment, die hij op den Heerewaardenschen
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overlaat geposteerd had, waren naar Heerewaarden getrokken en
hadden zich daar ingekwartierd. Hier werden ze door de Franschen overvallen, velen gedood, anderen gevangengenomen, zoodat
slechts an officier met vijftig man 't fort bereikte. De beide bij
Rossum gelande compagnieen waren door gen. Von Oppen meegenomen ter vervolging van de Franschen, tengevolge waarvan
Zglinitzki slechts over 230 man beschikte om het fort te verdedigen tegen den vijand, die niets onbeproefd zou laten om 't
terug te winnen. Deze liet dan ook niet op zich wachten,
want den volgenden dag, den n en Dec., deed hij reeds een
krachtigen aanval, die evenwel werd afgeslagen 1). Gelukkig
kwam den daaraan volgenden dag, des avonds laat, luit. Mente met
zijn beide stukken den majoor te hulp. Het kostte evenwel
heel wat moeite en hoofdbrekens, deze kanonnen over liet
breede en zeer diepe kanaal, dat de Waal met de Maas verbindt, te transporteeren. Er was niets dan een kleine boot (de andere
waren met voordacht weggezonden), zoodat de kanonnen van de
affuiten moesten gelicht en bij gedeelten overgevoerd worden.
De bespanning liet men in Rossum. Nieuwe moeilijkheden deden
zich op bij 't fort zelf. De brug Loch was afgebroken en vervangen door losse planken, die gemakkelijk weggenomen konden
worden. Eerst moest men nu balken breken uit de veestallen
(er was een groote boerderij in 't fort), deze bedekken met horden
en over die ge1mproviseerde brug gelukte het de stukken binnen
het fort te brengen. Majoor Von Zglinitski liet ze opstellen aan
de oostzijde, zoodat ze den dijk naar Heerewaarden bestreken.
Spoedig zouden ze goede diensten bewijzen, want den volgenden
morgen, nog voor zonsopgang, meldden de uitgezette wachtposten,
dat een belangrijke vijandelijke macht aanrukte. Tot op duizend
pas genaderd, begonnen ze, zoodra het licht genoeg was, het fort
met twee kanonnen en een houwitser te beschieten, terwijl de
soldaten al vurend langzaam naderden. De beide stukken, met
kartetsen geladen, waren voor hen onzichtbaar, daar ze opzettelijk
gemaskeerd waren. Plotseling brandden deze nu los en maakten
een groot aantal slachtoffers. Een overhaaste aftocht was het
onmiddellijk gevolg hiervan; ook de beschieting gaf men op,
1)

»Der Winterfeldzug" 1813-1814 von A. Crusius. pag. 101 vlgg.
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Coen door een gelukkig schot een van de drie kanonnen gedemonteerd werd. Achter den Maasdijk bij Lith zochten de aanvallers
een veilige schuilplaats.
Even later verscheen gen. Von Oppen met een eskadron vrijwillige jagers en eenige section tirailleurs om de stellingen van
den vijand te verkennen, waartoe men een tocht deed naar Kessel
en voortrukte, tot men de Fransche voorposten bij Lith ontdekte.
Op den middag van dienzelfden dag kwam gen. Von Billow uit
Bommel St. Andries inspecteeren, waarbij hem vergezelden de
jonge prins Frederik en vorst Wilhelm Radziwill.
Luit. Mente vertelt van dit bezoek het volgende : 1)
„Toen ik naar het fort terugkeerde, (hij had gen. Von Oppen
vergezeld) bemerkte ik reeds van verre, dat er eenige personen
op den wal stonden, vlak bij mijn beide stukken. Dadelijk begaf
ik mij op het bastion, waar mijn oog viel op twee nog heel jonge
officieren: de een droeg de kleuren van den generalen staf, de
ander had een rooden kraag op zijn overjas. Bij hen stond de
mij bekende burgemeester van Rossum.
De officieren zochten door een kijker het Oosten af, waarbij de
officier met den kraag van den generalen staf telkens het woord
richtte tot den burgemeester en zich daarbij bediende van zuiver
Hollandsch. Met een kameraadschappelijken groet ging ik naar
de officieren toe en vroeg, of ik den kijker ook Bens even hebben mocht.
Bij het teruggeven kon ik niet nalaten te zeggen: „U spreekt
bijzonder vloeiend Hollandsch", waarop hij antwoordde: „Is dat
zoo'n wonder? Ik ben Loch een Hollander !"
Toen we samen het bastion afdaalden, bleef de burgemeester
C. van Veldriel opzettelijk wat achter ; hij wenkte me en fluisterde
me toe: „Dat es ja de Prinz von Oranje".
Onmiddellijk ging ik naar de beide heeren toe, stelde me voor
en maakte mijne verontschuldigingen, die evenwel lachend afgeweerd werden, waarop de prins mij zijn begeleider als vorst Radziwill
voorstelde".
Was nu de geheele noordkant van de Bommelerwaard met
1)

„Von der Pieke auf" von W. Mente, pag. 233.

ZALT-BOMMEL IN DE JAREN

1813-1814.

299

alle versterkte punten in de macht van Von Billow, aan de Maaszijde stonden nog altijd Fransche troepen. Een eerste plicht was
natuurlijk die over de Maas te drijven.
Te dien einde zond kolonel Von Sydow, commandant van de
stad, den 15e11 een detachement, bestaande uit een fuselier-bataljon van het Colbergsche regiment naar Hedel. Toen majoor Von
Luckowitz in Ammerzoden was aangekomen, bereikte hem het
bericht, dat Fransche troepen bij Well bezig waren de Maas
over te trekken. Dadelijk zond hij de tiende compagnie of om den
vijand in de flank aan te tasten en de elfde richtte hij tegen het
front. Zoodra de Franschen, die nog op den noordelijken oever waren, de Pruisen gewaar werden, wierpen zij zich, ongeveer negentig
man sterk, in het slotje Malsen te Well, om zich evenwel over
te geven, zoodra ze door de Pruisische troepen werden aangevallen.
En hiermee was de heele Bommelerwaard van Franschen
gezuiverd.
Zoodra gen. Von Billow nu de handen wat meer vrij
kreeg, ging hij zich bezig houden met het organiseeren van de
landweer, in de hoop bij zijn verder oprukken de bezetting of
insluiting van de in zijn rug gelegen sterkten, aan deze te kunnen overlaten.
Op zijn aandrang was de heer Van Brakel van Geldermalsen
hiermee reeds begonnen in het land tusschen Rijn en Waal ;
aan majoor Von Reiche droeg hij op, hetzelfde te doen voor de
Bommelerwaard. Dit was niet naar het genoegen van den Souvereinen Vorst, wat blijkt uit het navolgend eigenhandig schrijven
van den 17 en Dec. aan den commissaris-generaal van oorlog : „Het
is noodzakelijk, dat voor de Bommelerwaard immediaat een
directeur van den landstorm bepaald worde en aan denselve
eenige officieren toegevoegd worden, weswegens ik wenschte te
vernemen, wie met die commissie te chargeeren is. De Pruisische
majoor Von Reiche is reeds bezig met zulk werk en dat is de
hoofdreden, waarom het oogenblikkelijk noodig is, eene voorziening te doen, daar anders de ingezetenen hieromtrent met vreemde
officieren in contact komen en het beter is, maar met de rationale te doen te hebben".
's Hage, den 17 en Dec. 1813.

(get.) WILLEM.
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Ingevolge dit schrijven wordt nog denzelfden dag de majoor
Motz uit 's-Gravenhage met dit doel naar Bommel gezonden, terwij1
aan hem worden toegevoegd de kapiteins Caillou, Lambrechts
en Kern, die alle drie gediend hadden in het 33 e Fransche
regiment lichte infanterie, en uit Hamburg naar de Russische
armee waren overgeloopen. Den volgenden dag geeft de comm.gen. van oorlog last, 800 Engelsche geweren, 800 patroontasschen
met toebehooren, 48.000 scherpe patronen en 400 vuursteenen naar
Bommel te zenden. Den 21 en Dec. ontvangt de gen.-maj. David
Bruce bevel zich van Leiden eveneens naar Bommel te begeven,
ten einde de opperleiding bij het organiseeren van de landweer
in Alblasser- Tieler- en Bomrnelerwaard, alsmede in 't land van
Altena op zich te nemen. Om te voorkomen dat er tusschen de
beide generaals, Von Billow en Bruce, wrijving zal ontstaan, wordt
laatstgenoemde opgedragen „zooveel maar immer doenlijk is zijne
disposition te wijzigen overeenkomstig Zijne Exellenties (di. Von
Billow's) intention en verlangens".
,
Voor zooverre de gezonden wapenen niet toereikend zijn, zullen
de opgeroepen manschappen voorloopig gewapend worden met
„ganzenroeren, jachtgeweeren, pieken, polstokken met pennen,
enz." De gevechtswaarde van de aldus uitgeruste troepen zal
dus wel niet groot geweest zijn. 6 Jan. 1814 was hierin "nog niet
veel verbetering gekomen, immers in een schrijven van dien
datum aan den comm.-gen. van oorlog klaagt generaal Bruce
er over, dat zijne mannen voor het grootste gedeelte nog slechts
met gaffels gewapend zijn. Ook ontbreekt behoorlijk kader.
In het antwoord van den 17en Jan. wordt verklaard, dat met
den besten wil hierin geen verandering is te brengen, zoodat
men den landstorm volgens publicatie van Z.K.H. van 20 Dec.
11. maar met pieken moet wapenen of met zoodanig wapentuig,
als er te bekomen is.
Geen wonder dan ook, dat gen. Von Biilow, Coen hij den 5e11
Jan. zijn hoofdkwartier van Bommel naar Heusden verplaatste, in
Tuyl, Bommel en St. Andries detachementen van zijn eigen troepen
moest achterlaten.
Hoe was het ondertusschen in Bommel gesteld ?
Het meest noodzakelijke werk was een vaste verbinding tot stand
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te brengen tusschen de Tielerwaard en de stad, om het aanrukkende
leger van Von Billow gelegenheid te geven zuidwaarts op te
rukken. Zoo begon men dan met den bouw van een schipbrug
over de Waal, waarvoor de stad en de burgerij het benoodigde
moesten leveren. Volgens een rekening, in 't archief berustend,
kostte deze en de tegelijkertijd over de Maas geslagen brug van
14 Dec.-1 Jan. een som van 12.195 guld. 8 st. 4 penn. en wel
voor f 10.000 aan bout en 57 guld. 7 st. 8 penn. aan jenever.
De rest werd uitgegeven aan ijzer- en touwwerk, aken, enz. In
de maand Januari werd voor de brug door de stad nog uitgegeven
een som van 543 guld. 2 st., waaronder een post van 22 guld.
15 st. „voor leverantie van olij tot verligten der Brugge".
Daar het met de Kerstdagen zeer hard begon te vriezen,
moest deze brug tijdelijk afgebroken en in de haven opgeborgen
worden wegens het vele en zware drijfijs, dat zich in de rivier
vertoonde. In Januari schijnt zich dit nog eens herhaald te hebben.
Dank zij de nauwgezetheid, waarmede de toenmalige pachter
van het Bommelsche veer, Adam Scheffer, in 't belang van zijn
beurs, alles noteerde, wat overkwam, weten we precies wat er
tusschen den 14en Dec. en 1en Jan. met behulp van ponten,
aken en schuiten overgezet werd, of langs de brug den overkant
bereikte ; want ook van dat, wat de brug passeerde, kwam hem,
naar zijn meening, 't veergeld toe.
Zoo kwamen dan binnen Bommel in die veertien dagen :
39.497 man te voet, 5442 man te. paard, 1263 wagens bespannen met
twee paarden, 113 karren met 66n paard, 207 kanonnen en (munitie-)
wagens, bespannen met vier paarden, en 88 koetsen en karossen.
De troepen bestonden voornamelijk uit de brigades van gen.maj. Von Thiimen en luit.-gen. Von Borstell, verder de reservecavalerie van luit.-gen. Von Oppen, deel uitmakende van het
3e armee-korps, staande onder het opperbevel van den luit.-gen.
Von Billow.
De opperbevelhebber had, onmiddellijk nadat Bommel bezet
was, zijn hoofdkwartier van Vianen (waar het een dag gevestigd was) naar deze stad overgeplaatst, en zijn intrek genomen bij
den heer D. Juta Forster, behoorende tot de meest welgestelde
inwoners der stad, wien waarschijnlijk die eer te beurt viel,
omdat hij geen kinderen had en een zeer groot huis, het zoo-
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„Slot", bewoonde aan het Kerkplein. Ook de tot zijn staf behoorende officieren met hun domestieken vonden hier logies en tafel.
Generaal Von Oppen nam gedurende de rnaand December zijn
intrek bij mevr. de wed. Van den Bosch, na 1 Jan. bij mevr. de wed.
Verzijl, die een groot huis in de Gamersche straat bewoonde,
vlak bij het stadhuis. Ook tafelden hier achtereenvolgens de
generaals Benckendorff, Von Thiimen, Von Borstell en verdere
Pruisische en Russische hoofdofficieren.
Dat de heeren het niet slecht hadden in hunne respectievelijke
kwartieren, blijkt wel uit een verschotten-staat, die de gemeente
in Dec. 1818 bij de regeering indiende, daar nog altijd geen
terugbetaling aan de stadskas van de, in die dagen gemaakte,
kosten had plaats gehad. Uit het hoofd van dezen staat leeren
we de namen kennen van de voornaamste officieren, die in dien
tijd in Bommel vertoefden. Dit hoofd luidt :
„Memorie van Burgemeester der Stad Zalt-Bommel, gevoegd
bij declaratie n°. 2 wegens gedane verteeringen door de Geallieerde Legers en voornamelijk door den Luit.-Gen. Von Billow
en deszelfs Generalen Staf of daaraan geattacheerde staf- en
andere officieren ; den Luit.-Gen. Von Oppen en deszelfs gevolg,
de oversten Sidow, Zastrow en andere commandanten, enz., den
krijgscommissaris Jacobi en verdere autoriteiten binnen opgem.
stad gevestigd, voorts nog van diegeene der Staf- en andere
officieren, welke bij dag en nagt op den Raadhuize verfrisschingen
op gedane rekwisitie hebben genoten en gebruikt en door de
volgende ingezetenen geleverd en nit stadskassa aan die belanghebbenden bij voorschot uitbetaald in den jare 1813."
Dan volgen de verschillende posten :
Aan den heere Juta Forster,
wegens geleverde en door den gen. Von Billow c. a. verleende
tafel- en keukenbehoeften, als van kalfs- en varkensvleesch,
hoenders, kalkoenen, hazen, patrijzen, boter, citroenen, appelen,
peeren, beschuit, banket en wat verder ter consumptie van tafel
en keuken noodig was ......
354 guld. 12 st. 8 p.
Aan mevr. Van den Bosch .....
140 „ 11 „ 4 „
Verder aan diverse leverantien voor geleverde eendvogels, kaas, winkel waren,
boeketten, bieren, wijnen .
440 „
genaamde
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In 1814 weed ten behoeve van den gen. Von Biilow en deszelfs gen. staf, enz., en den luit.-gen. Von Oppen, Benckendorff,
Thiimen, Borstell met derzelve adjudanten en gevolg, de oversten
en stadscommandant Von Sidow, Zastrow, Saborowski, verdere
stafofficieren en den krijgscommissaris Jacobi en alle die autoriteiten, welke zich hier ter stede hebben bevonden, uitbetaald :
den Heere Juta Forster ...... 221 gold. 4 st. 8 penn.
Aan Floor Kellen wegens voorschotten
in 't lokaal van Mevr. de Wed. Verzijl: 189
„ 3 „ 4 ,,
en 151
„
Aan verschillende leverantien voor „zuikers, thee, koffij, kaneel,
bieren, wijnen, groenten, extra-gebakke witte brooden en beschuiten", enz., 673 gulden. Zoodat dus het onthaal van al deze
hooge gasten de stad ongeveer f 2150 kostte.
Het verwondert ons, dat met geen enkel woord melding wordt
gemaakt van prins Frederik, den zestienjarigen zoon van den
Souvereinen Vorst, die in die dagen in 't gevolg van Von Billow
ook in Bommel vertoefde en dien wij boven reeds in de schans
St. Andries ontmoetten. Den 4en Jan. vertrok hij naar Utrecht
blijkens een rekening van zekeren Joh. v. d. Weyde, die hem
daarheen bracht met een karos bespannen met vier paarden,
waarvoor hij rekende f 14. In Utrecht kwarn hij samen met zijn
broeder, den erfprins, vanwaar zij den volgenden dag samen naar
Arnhem vertrokken om hunne moeder te verwelkomen, die toen
in 't land kwam.
Het doortrekken van troepen hield met 1 Jan. niet op, altijd
kwamen en gingen weer nieuwe afdeelingen en dit duurde zoo
voort tot ongeveer half April. In de eerste plants verschijnt bier
luit.-gen. Von Borstell, die den 26e11 Dec. opgebroken was van
Wesel om zich bij Von Balow te voegen en die zich reeds op
Oudejaarsdag in Bommel bevindt. Dan trekken hier door Benckendorff's Kozakken, die den 2en Jan. Breda verlaten hadden
en over deze stad naar Doetinchem gingen. En zoo gaat dat gedurende de eerste maanden van 't jaar 1814 door, zoodat er
volgens den staat, ingediend door Adam Scheffer, in 't geheel
in dit jaar overgingen: 27.123 man te voet, 7010 man te paard,
100 karren met een paard, 2286 karren met twee paarden, 180
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kanonnen en munitiewagens, bespannen met vier paarden, en
107 koetsen en karossen 1). Bovendien nog 426 man te paard
als estafetten en ordonnancen.
Het spreekt vanzelf, dat al de genoemde wagens, karren, koetsen
en karossen behoorden tot den legertros, want de burgers, die
ook veelvuldig gebruik maakten van deze verbinding met den
overkant, betaalden direct. Het geheele bedrag, dat den pachter
van het veer wegens het overbrengen of passeeren van de brug
van troepen, enz. toekwam, bedroeg de som van f 3943.50, waarvan hem door de stad betaald was f 600, terwijl de rest pas voldaan werd door de Nederlandsche regeering den 24en Februari
1829 aan den heer Jan Blijdensteijn en zn. te Utrecht, die de
vordering had overgenomen blijkens notarieele akte, berustend
in 't gemeentearchief.
Dat opnieuw stad en bevolking zware offers moesten brengen,
blijkt ten duidelijkste uit de stapels rekeningen, die in genoemd
archief gevonden worden. leer belangrijke bedragen werden uit
de stadskas voorgeschoten, bedragen die pas veel later, na 't
overwinnen van tal van moeilijkheden en vele chicanes althans
gedeeltelijk aan de gemeente terugbetaald werden. Die moeilijk1 ) In de maand Januari '1814 trokken over deze brug :
827'1 man te voet,
2968 man te paard,
49 karren met een paard,
696 wagens bespannen met twee paarden,
29 kanonnen en wagens met vier paarden,
42 koetsen en karossen.
Dit waren voornamelijk Benckendorff's Kozakken.
In de maand Februari: 1'1803 man te voet, 2812 man te paard, 16 karren
met een paard, 620 wagens bespannen met twee paarden, 22 kanonnen en
wagens met vier paarden, 32 koetsen en karossen.
Voornamelijk de troepen van Saksen-Weimar.
In de maand Maart • 5000 man te voet, '1122 man te paard, 35 karren
met een paard, 574 wagens bespannen met twee paarden, 54 kanonnen en
wagens met vier paarden, 33 koetsen en karossen.
In de maand April: 2049 man te voet, 108 man te paard, 196 wagens bespannen met twee paarden, 55 kanonnen en wagens met vier paarden.
Na 14 April schijnen geen troepen meer te zijn doorgetrokken en was ook
de bezetting verdwenen. De notulen van de vergaderingen der provisioneele
regeering beginnen weer op dien datum.
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heden sproten vooral hieruit voort, dat het toenmalig bestuur
van Boinmel geen enkel stuk kon overleggen, waaruit duidelijk
bleek, dat de uitgaven werkelijk gedaan waren, daar Von Billow
en ook de andere generaals steeds geweigerd hadden „bons" of
te geven. Den 12 en Dec. 1818 vindt de burgemeester noodig
nog eens speciaal te verklaren: „dat alle de aangewende pogingen, zoo door de Regeering als ingezetenen, om van de militaire
autoriteiten, ja zelfs van den opperbevelhebber eenige bons of
revs magtig te worden, vrugteloos zijn geweest". Hiej hoopt, „dat
de gevolgen daarvan niet ten nadeele der Stad zullen verstrekken, welke in de toenmalige omstandigheden boven bedenking
geleeden heeft".
En niet alleen de inwoners, maar ook de openbare gebouwen,
met name de kerken hadden geleden. De troepen toch werden,
voor zooverre ze niet bij particulieren waren ingekwartierd,
ondergebracht in de Groote kerk, Kleine of Gasthuiskerk en in
de 11 oomsch-Katholieke kerk. Blijkens eene memorie van den
organist C. Buys van 2 October 1815 was het orgel in de
Groote kerk ernstig beschadigd : „het geheele bovenwerk is
onbruikbaar gemaakt, de meeste pijpen zijn platgeslagen of gebroken, sommige zijn geheel weg. Het hoofdmanuaal is mede
zeer geteistert, zoodat al de registers min of meer beschadigd
zijn, vele groote en kleine pijpen zijn krom gebogen of geheel
verbroken. Het pedaal is ook beschadigd, enz."
De kosten van weder in orde making raamt hij op minstens f 1200.—.
De schade, aan de banken aangebracht, wordt door twee timmermansbazen geschat op f 380.—.
In de Kleine kerk wordt de schade getaxeerd op f 120. —.
Wat er gestolen is aan lakensche gordijnen, enz., wordt geschat
op een waarde van f 100.—.
Het opruimen der vuiligheid en het schoonmaken der kerken
heeft gekost f 112. Dit geschiedde in Mei 1814.
De schade aan preekstoel, enz., in de Roomsche kerk, veroorzaakt door „de inlegering van paarden en militairen in de
maanden Dec. 1813 en Jan. 1814, wordt geschat op f 162, aan
het orgel op f 140, verdere kosten f 95."
Gedenkboek IV.

20
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Blijkens de rekeningen werd ook het fort Loevestein door de
stad Bommel van brandstof, licht, kachels, stroo, enz., voorzien,
alsmede de wachten en prisons in de dorpen van de Bommelerwaard over de maanden Februari, Maart en April. Ook de verzorging van de zieken, van welke er gemiddeld tachtig in
„l'Hopital Militaire" lagen, kwam in die maanden ten laste van
de gemeente, zoo ook de voeding van de militairen, gedetacheerd
in de omliggende dorpen.
Dit alles en nog meer deed de vreugde over de verlossing
van het Fransche juk wel een beetje voorbarig lijken. Het bestuur der stad stond opnieuw voor een zeer zware taak.
Burgemeester De Ruuck, die zijn ambt bekleedde sedert
6 Augustus 1810, had dit neergelegd, zooals boven reeds vermeld werd, bij het binnenkomen van de Pruisen en in zijn
plaats was getreden Nicolaas Le Balleur, die ook voor de inlijving van Bommel bij Frankrijk burgemeester was geweest.
De leden van de municipaliteit bleven evenwel aan en vormden
de provisioneele regeering. Het waren: 0. P. Mastenbroek,
Jacob Ganderheiden, Jacob De Virieu, Hendrik Van Beurden,
Van Bruggen, H. Knibbe, J. C. Juta D zn. en Struben. De secretaris was Jacob Thooft.
Hoe deze mannen gedurende de voor Bommel zoo woelige
dagen van 14 Dec. tot 14 April den dienst loopende hielden,
blijkt uit Diets, want notulen van gehouden vergaderingen zijn
in 't archief niet voorhanden, maar uit latere stukken is wel
op te maken, dat voortdurend geleend is van instellingen, zoowel als van particulieren. Het kan dan ook geen verwondering
wekken in de eerste de beste vergadering, waarvan weer notulen
zijn, uit den mond van den provisioneelen burgemeester de
klacht te vernemen, dat „er geen fondsen in de stadskasse voorhanden zijn", zoodat hij niet in staat is den eersten termijn te
betalen van de 1603 gulden, zijnde de som, die de stad moet
bijdragen „in de gelden vereischt tot de kleeding en equipement.
der Landmilitie deezes Arrondissements", waarom men besluit
dit bedrag „ter leen te nemen uit eenige penningen van het
Ambt van Bommelerwaard, berustende op het Raadhuis". In
dezelfde vergadering wordt het besluit genomen, gelijk men
reeds lang voornemens was geweest, een adres aan Z. K. H. op

NICOLAAS LE BALLEUR. PASTELPORTRET DOOR
R. JELGERSHU1S (1773) in het bezit van den Heer D. VAN
HOYTEMA to Culemborg.
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te stellen en „daarbij den toestand deeser stad en burgerij aan
Hoogstdenzelven bloot te leggen en bij stand van penningen te
verzoeken". De heeren Le Balleur en J. Thooft worden benoemd
als afgevaardigden, om dit adres persoonlijk te overhandigen.
Wel moet de toestand van stad en burgerij treurig zijn geweest, om tot zulk een stap over te gaan.
Er berust in 't gemeente-archief een belangrijke staat van 8
Juni 1808, vermeldende al de perceelen binnen de stad gelegen,
ten getale van 699, met opgave van het aantal bewoners van
ieder perceel.
We hebben uit deze lijst kunnen berekenen, dat het aantal
inwoners van Bommel toen 3054 bedroeg 1), waaronder 137
weduwen. Het aantal armlastigen beliep 641, dus meer dan een
vijfde van de geheele bevolking. Hoe groot moet het dan wel
niet geweest zijn in 't jaar '13, na vijf jaren van zooveel rampspoed.
Niettegenstaande den berooiden toestand van stad en burgerij
wilde de provisioneele regeering toch een bewijs van goeden wil
en trouw aan 't nieuwe regime geven door persoonlijk bijdragen
in te zamelen voor de uit Den Haag voorgeschreven vrijwillige
gift aan Z. K. H., ten dienste der algemeene wapening.
Niet alleen wordt een kilt op het stadhuis geplaatst gedurende
een heele week, maar twee heeren van den raad, Knibbe en
Struben, gaan zelf met een inteekenlijst rond bij de voornaamste
ingezetenen. Op deze wijze wordt een som van 688 gulden en
9 st. bijeengebracht, wat v661 genoemd mag worden, de omstandigheden in aanmerking genomen.
Gedachtig aan het : „help u zelf, zoo helpt u God", besloot het
provisioneel bestuur, in afwachting van de hulp van buitenaf, ook
zelf in den dringenden nood aan gereede penningen te voorzien.
In de volgende vergadering van 22 April wordt daarom besloten,
na zeer „ampele deliberation en overwegingen" : het bestiaal, de
sterke dranken, de bieren, de wijnen en de turf te belasten en
daarenboven het lantaarngeld weer in te voeren „gelijk zulks
van oudsher gebruikelijk was". De inning van de accijnzen zal
1 ) Dus niet 600, zooals Crusius opgeeft in zijn »Der Winterfeldzug" '1813
and 1814. p. 96.
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als vroeger geschieden door verpachting. De opbrengst van een
en ander wordt getaxeerd op f 13.850.—.
In de vergadering van 9 Mei moet de burgemeester evenwel
meedeelen, dat de gouverneur van de provincie Brabant bericht,
„dat de wetten niet toelaten de eigen indirecte middelen van
belasting bij wijze van verpachting te heffen". Daar men evenwel contanten noodig heeft, worden de burgemeester en de
secretaris afgevaardigd om „met den Heere Gouverneur zelve te
spreken en te trachten authorisatie te bekomen om de eigen
indirecte middelen Loch te mogen verpachten", wat zij dan ook
voor een jaar gedaan weten te krijgen.
Uit deze en andere maatregelen blijkt ten duidelijkste, dat de
regeering der stad niets onbeproefd laat om het financieel evenwicht te herstellen en uit de herhaalde pogingen, blijkens de
notulen, aangewend, om voor de burgers betaling te verkrijgen
van de gedane requisities, waaronder nog van 1810 genoernd
worden, blijkt wel, dat ze tegelijkertijd krachtig opkomt voor de
belangen der burgerij.
Hoe stond het ondertusschen met de oude partijen, die ook
in Bommel voor 1795 zoo scherp tegenover elkaar gestaan hadden? Had de gemeenschappelijk doorgernaakte ellende de oude
veeten doen vergeten?
In de provisioneele regeering der stad zaten vroegere Oranjeklanten naast Patriotten, want de procureur-fiscaal Jasper Ganderheyden, J. C. Juta Dz. en 0. P. Mastenbroek waren bekende
Keezen, die, tenminste de twee eerstgenoemden, reeds in 1795
deel uitmaakten van de municipaliteit. Le Balleur en J. Thooft
daarentegen waren vurige aanhangers van Oranje en dan ook in
genoemd jaar uit alle ambten gestooten. De gewezen burgemeester
J. P. De Ruuck behoorde eerst tot de Oranjepartij en was in
1799, met den rechter mr. Otto De Virieu en diens broeder, den
ontvanger, en Vermeulen in 't geheim van de samenzwering
tegen het toenmalig regime 1). Later heeft hij klaarblijkelijk de
huik naar den wind gehangen en werd de onderdanige dienaar
van het Fransche bewind, vandaar dan ook, dat hij bij de komst
1 ) Zie: Zalt-Bommelsche Courant 21 Oct. 1903. »Cornelis van Jaarsveld",
door G. J. W. Koolemans Beijnen.
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der Pruisen zijn ambt neerlei en opgevolgd werd door N. Le
Balleur.
Van eenige animositeit tusschen genoemde personen en in 't
algemeen tusschen de eerste familien der stad, merkt men evenwel niets meer. Onder de mannen uit het yolk evenwel leefde
schijnbaar nog de oude wrok. Deze kwam tot uitbarsting den
12en Juni 1814.
In de buitengewone vergadering van den 10 en Juni, waarin
opzettelijk of toevallig afwezig waren de leden Jasper Ganderheyden,
Mastenbroek en Van Beurden, was het besluit genomen den
vrede, gesloten tusschen de Geallieerden en Frankrijk feestelijk
te vieren en dit besluit was, ten overstaan „van den president en
leeden der regeering afgekondigd en geaffigeerd".
Het yolk wilde evenwel dit feest vieren op zijne wijze. Den.
13en Jan. 1795 was er op de Markt vOOr het stadhuis een vrijheidsboom opgericht en de Patriotten, onder welke velen van
de eerste burgers, hadden er uitgelaten omheen gedanst, tot
ergernis van velen , ook nu moest en zou er zoo'n boom zijn.
Zij wendden zich daarom in den ochtend van den 12 en Juni tot
den burgemeester en vroegen verlof een vrijheidsboom op de
Markt te planten. Deze evenwel, vreezende dat het toestaan van
dit verzoek licht aanleiding kon geven tot onaangenaamheden
(hij kende de kaart van 't land), „aangezien het juist niet van
de zijde van het beste gedeelte der burgerij wierd gedaan", had
zich verplicht gevoeld het af te slaan. Hierop was dezelfde bende
getogen naar den stedelijken commandant, den heer Van der
Hoop, kapitein-adjudant van den gen. Bruce, die het eveneens
weigerde. Desniettegenstaande was een groote menigte menschen,
opgeruid door eenige raddraaiers, getrokken naar den tuin van
den heer 0. P. Mastenbroek en had hem gedwongen, na den
tuin van voren en van achteren afgezet te hebben met gewapende
manschappen van den landstorm, een van zijn denneboomen
af te staan. Daarop trok de stoet met slaande trom en onder
het losbranden van de geweren naar de Markt en richtte den
boom op v66r 't huis van den commandant. Ondertusschen
gingen anderen bij de voornaamste ingezetenen rond om geld,
o. a. bij den predikant Macalester Loup, bij wien ze zelfs de
geweren in huis afschoten en de lantaarn stuk sloegen. De com-

310

ZALT-BOMMEL IN DE JAREN

1813-1814.

mandant van de schutterij trachtte toen persoonlijk de orde te
herstellen en zich meester te maken van de trom, maar dit
mocht hem niet gelukken, daar men zich tegen zijn bevelen
bleef verzetten. Hij zag zich toen genoodzaakt, gesteund door
den commissaris van het arrondissement Den Bosch, toevallig in
de stad aanwezig, en door den stedelijken commandant zich met
geweld van de trom meester te maken en het yolk uiteen te
drijven. De boom werd op het stadhuis gebracht, alle personen,
in dienst van de stad en medeplichtig aan de relletjes werden
geschorst, en de stadsarbeider I. Bakhuizen, een van de belhamels,
die gratis een huis van de stad bewoonde, uit zijn mooning gezet.
Nadat aldus de rust hersteld was, werd een streng onderzoek
ingesteld naar de hoofdschuldigen.
Al schijnen deze relletj es te zijn voortgekomen uit de zucht
om te doen, zooals de Patriotten deden in 1795, waardoor de
oude partijhaat voor een oogenblik weer opvlamde, toch bleek
ook bij deze gelegenheid, dat de eerbied voor het gezag niet
heel groot was. En dit feit stond niet op zichzelf. Uit verschillende publicaties, afgekondigd in de eerste maanden van 1814,
blijkt, dat het yolk bandeloos was, dat er een opstandige gezet
heerschte in Bommel. De rustige burgers werden voortdurend
opgeschrikt door het schieten met geweren en pistolen, zelfs des
nachts, en door het afsteken van vuurwerk. De tappers en herbergiers stoorden zich niet meer aan de verordening om 's avonds
om 10 uur te sluiten, zoodat het hun opnieuw moest verboden
worden om na dien tijd nog „gelagen te zetten". De poorten
werden na gezetten tijd nog geopend en personen binnen de
stad gelaten. De voerman V. Erp weigert, bij het doortrekken
van het Fransche garnizoen uit Coevorden (± 12 Mei), zelfs
tegen betaling, wagen en paarden beschikbaar te stellen en moet
daartoe met geweld worden , gedwongen. De stadsbode, welke
met het requireeren van die paarden belast was, gaat zich aan
sterken drank z(56 te buiten, dat men hem naar huis moet
dragen. Het krioelt in de stad van verdachte individuen, die
langs de huizen loopen te bedelen en het opgebedelde geld op
de stoepen der ingezetenen zitten te verdobbelen. Inbraken,
niet alleen op 't platteland, maar ook in de stad, zijn aan de
orde van den dag, of liever, nacht.
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Uit dit alles en nog meer blijkt, dat een gedeelte der burgerij
gedemoraliseerd is, gedeeltelijk door het langer of korter verblijf
in de stad van allerlei krijgsvolk gedurende de laatste jaren,
gedeeltelijk ook door de diepe armoede, waartoe velen vervallen
zijn. Was de tucht door het nemen van strenge maatregelen
licht to herstellen, de naweeen van de doorworstelde, moeilijke
jaren werden door Bommel nog lang gevoeld.

De Kozakken in de Betuwe 18141)
DOOR

F. H. A. SABRON.

De landstreek, welke wel het meest van het verblijf der Kozakken heeft geleden, is de Betuwe. De dorpen Varik, Neerijnen,
Deil, Geldermalsen, Waardenburg, Zoelen, Beesd, enz., zijn wekenlang het tooneel geweest van hunne geweldenarijen, van hunne
afpersingen en hun liederlijk gedrag, en zoo ergens, dan zal
voorzeker daar hunne aanwezigheid met afschuw worden herdacht.
Hoewel in enkele dag- of nieuwsbladen van dien tijd melding
werd gemaakt van hun verdwijnen en ook in enkele werken
eenige bijzonderheden omtrent het verblijf der Kozakken in de
Betuwe worden vermeld 2), heeft — voor zoover ons bekend —
tot nu toe nog geene zooveel mogelijk volledige beschrijving het
licht gezien van de wijze, waarop de bedoelde landstreek ten
slotte van die bevrijders werd verlost. Tot juister kennis van de
toenmalige toestanden en ten einde te doen uitkomen, tot welke
bedenkelijke gevolgen gebrek aan discipline bij eene troepenmacht kan leiden, zelfs buiten bereik van den vijand en op
bevriend grondgebied, komt het ons genoegzaam belangrijk voor,
in onderstaande regelen een overzicht te geven van het Coen
voorgevallene.
Bij de bewerking van dat overzicht konden wij meerendeels
1) Met toestemming van de redactie, den uitgever en den schrijver overgedrukt uit De Tijdspiegel 1900.
2) Zie o.a. Prins Frederik en zijn tijd, door F. de Bas, 24e afl., bladz.
404, alsmede in den Gelderschen Volksalmanak, 1891, het opstel : »Tiel in
1813 en 1814", door mr. W. Van de Poll.
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officieele bescheiden raadplegen, welke op deze aangelegenheid
betrekking hebben en in de archieven van het departement van
oorlog berusten. Daartoe behooren ook de rapporten van de
burgemeesters der gemeenten, waar die Kozakken verblijf hebben gehouden. Uit die rapporten zullen wij evenwel slechts hier
en daar een greep doen en niet meer overnemen, dan noodig is, om
een denkbeeld te geven van het wangedrag van deze ruwe krijgers.
Vooraf dient evenwel te worden verklaard, tengevolge van
welke omstandigheden in het bijzonder de Betuwe zoo geruimen
tijd onder den druk van de aanwezigheid der Kozakken moest
zuchten. De reden daarvan was, dat aan het legerkorps van den
generaal Von Billow, samengesteld uit Pruisische troepen, twee
regimenten Donsche Kozakken waren toegevoegd, afkomstig uit
het Russische legerkorps van den generaal Winzingerode. Het
korps van Von Billow beyond zich 2 December 1813 nabij
Utrecht en marcheerde weinige dagen later, in verschillende
colonnes, in zuidelijke richting af, zich richtende naar de
Bommelerwaard. Op dat tijdstip had de legermacht van den
generaal Winzingerode den Rijn nog niet bereikt. Nu schijnt
in het laatst van December 1813 een detachement Kozakken,
bestemd tot depot van de onder generaal Von Billow dienende
regimenten, van den Rijn te zijn afgezonden naar de Betuwe,
waar men meende, dat het korps van Von Billow zich nog
beyond. Dat korps was toen evenwel reeds in Brabant, en de
over Nijmegen naar de Betuwe trekkende Kozakken, die 16
Januari 1814 Yarik bereikten, kwamen daardoor als het ware
in den rug van en ver achter Von Billow. Natuurlijk duurde
het toen geruimen tijd, voordat nadere bevelen hen konden bereiken, en die tijd werd nog grooter, toen de Donsche Kozakken,
aanvankelijk bij het korps van Von Billow ingedeeld, overgingen
bij het legerkorps van` den hertog van Saksen-Weimar. Hun
nieuwe chef was reeds lang in Belgie, toen hij voor het eerst
klachten kreeg over het detachement Kozakken, die zich in de
Betuwe be yond. Wij moeten hier intusschen doen opmerken, dat
de aanwezigheid der Kozakken in het bedoelde gedeelte der
Betuwe voorzeker minder lang zou hebben geduurd, indien hunnerzijcls ware medegewerkt, om bevelen te ontvangen. Zooals
later zal blijken, deden zij juist het tegendeel.
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De hertog van Saksen-Weimar kreeg kennis van het wangedrag der onder zijne bevelen staande Kozakken door een schrijven van den commissaris-generaal van het departement van
den Boven-IJsel, dd. 12 Februari 1814, luidende : „Monseigneur.
Nous sommes fachês de devoir importuner V. A. S. par des
plaintes que les autoritês locales des villages de Deil et Geldermalsen nous ont portês contre un detachement de Cosaques qui
se trouvent dans les dits endroits. Le bourguemaitre de Deil,
nommê Kolff, qui aura l'honneur de remettre la prêsente a V.
A., nous a informê que le dit detachement, fort d'environ 60
hommes, se trouve depuis 4 a 5 semaines dans le district du.
Tielerwaard, qu'il a sejourne d'abord a Yarik, ensuite a Neerynen et se trouve actuellement a Deil et a Geldermalsen. Personne
ne sait a quel Corps ils appartiennent ; on ignore la raison de
leur gjour. Its y commettent les plus grandes violences contre
les paisibles habitans, en exigeant des especes de comestibles
qu'ils ne sont pas en êtat de fournir, en frappant les habitans,
en violant des femmes ; en un mot ils se permettent toutes sorter d'exces.
„Les dits villages sont situêes a moitiê chemin entre le Lek et
le Whaal. Ce n'est done pas une position militaire. En outre ils
changent de residence, a mesure que tout est mange dans le
village on ils ont loge.
„L'officier qui les commande ne pane pas un seul mot d'allemand. Il n'y a qu'un sous-officier de ce detachement qui peut
se faire comprendre quelques mots. Nous prions V. A. S. de
vouloir examiner ces plaintes et de faire partir s'il est possible
le dit detachement pour un autre endroit."
Naar aanleiding van deze klacht verzocht de hertog, bij brief
van 19 Februari 1814, aan den Souvereinen Vorst, om alle in
den rug van het leger rondzwervende Commando's of soldaten,
die zich handelingen veroorloofden als in het schrijven van den
commissaris bedoeld, te doen arresteeren en aan de chefs, waaronder zij behoorden, te doen overgeven. Nauwelijks was dat verzoek doer den Souvereinen Vorst ontvangen, of bij het departement van oorlog kwam een rapport in van den commissaris
van het kwartier van Amersfoort, dd. 24 Februari 1814, „aangaande een partij stroopende Cosakken die men vreesde dat
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hunne cours zouden nemen naar dit kwartier, de burgemeester
van Wijk-bij-Duurstede zeer bedugt zijnde dat het hun plan was
Haar dat stadje te komen. Deze Cosakken die men meent te
behooren tot het Corps van Czernischef zijn in de Betuwe sedert
eenigen tijd reeds rondzwervende, alwaar zij door willekeur
groote ongeregeldheden plegen."
De commissaris sprak den wensch uit, dat de commandeerende
generaals mochten worden aangeschreven „door hun invloed dit
kwaad te stuiten".
Terwijl overeenkomstig dien wensch, bij aanschrijving van het
departement van oorlog, dd. 28 Februari 1814, n°. 41, aan den
generaal Bruce, commandant in het 6 e militaire arrondissement
te Zalt-Bommel, gelast werd de strooperijen der Kozakken met
geweld tegen te gaan, had die generaal deze orders nog niet
in zijn bezit, toen hij den l en Maart 1814 aan den commissarisgeneraal van het departement van oorlog het volgende berichtte :
„Een zonderling verschijnsel aan den militairen hemel vertoont
zich te Geldermalsen ; 39 Cosaques met 1 major, 1 capitaine, 2
officieren en een ornslagtige bagage zonder dat iemand weet tot
welk corps d'armêe zij behooren, hebben zich aldaar genesteld
omdat zij er goed verblijf vinden, o. a. op 't Huis te Geldermalsen van den Heer Baron van Brakel, die genoodzaakt is met
Mevrouw zijne moeder en familie een klein appartement voor
lief te nemen, en de anderen aan de discretie van deze brutale
ongedisciplineerde krijgslieden over te laten. Opofferingen in deze
gelukkige tijden voor ons Vaderland kosten niets aan het weldenkende hart, maar als ze tot het onmogelijke stijgen, zijn de
reclames geoorloofd ; eene depensie van honderd daalders iederen
dag veroorzaken deze gasten aan het dorp. Heden is het de
twintigste, en zij hebben al het air, zooals mevrouw van Brakel
met regt vreest, van er tot aan den vrede te blijven. Zij luisteren
naar geen voorstellingen ; niemand heeft hun iets te gebieden
zegt de Heer Major ; ik ben er zelve geweest om hem te beduiden dat hij aan de geallieerde armee behoort die vooruit is,
edoch hij antwoordde, hoe verder daar vandaan hoe beter. Dan
eens zegt hij onder de orders van den generaal von Billow te
zijn, dan weer onder die van den generaal von Benckendorff.
1k bid om de orders van Uwe Excellentie in dit delicate geval,
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waarin men zich ligtelijk op de eene of andere wijze zou kunnen
compromitteeren, en zooals het nu is kan het toch niet blijven."
De commissaris-generaal van oorlog schijnt in de meening
te hebben verkeerd, dat zijne orders van 28 Februari een voldoend
antwoord inhielden op de vragen van den generaal Bruce. Er
werden althans voorloopig geene nadere bevelen of aanwijzingen
aan dezen opperofficier verstrekt. Doch met welke middelen de
generaal Bruce de gevangenneming der Kozakken moest tot
stand brengen, werd in die orders van 28 Februari niet gezegd.
Hetzij dat de generaal Bruce niet wilt, welken weg hij zou
inslaan tot het volvoeren van zijne opdracht, hetzij dat zijne
pogingen, om daarvoor de beschikking te verkrijgen over detachementen van het leger, veel onderhandeling of briefwisseling
vorderden met de commandanten van korpsen of militaire arrondissementen, zeker is het, dat hij aan het departement van
oorlog niet verzocht, om troepen aan te wijzen voor de vervulling zijner opdracht, en dat de maand Maart van het jaar 1814
ten einde spoedde, zonder dat ook slechts 6611. Kozak was onschadelijk gemaakt.
Blijkbaar verkeerde de commissaris-generta1 van oorlog evenwel in de meening, dat zijne orders reeds ten uitvoer waren
gebracht. Toen namelijk de commissaris-generaal in het departement van de Monden der Maas den 24en Maart 1814 aan het
departement van oorlog het dringend verzoek deed, om „een
corps van 150 kozakken", stroopende in den omtrek van Geldermalsen, Beesd, Marienwaard, „te doen delogeeren en tot de hoofdcorpsen te verbinden van welke zij schijnen afgedwaald", antwoordde het hoofd van het departement van oorlog (27 Maart),
zoodanige maatregelen te hebben genomen, „dat ik mij flatteer
gemelde Cosakken reeds uit die streken zullen zijn vertrokken".
Daarmede waren klaarblijkelijk bedoeld de bevelen, aan generaal
Bruce onder dagteekening van 28 Februari gegeven.
Doch de Kozakken bleven zwerven en stroopen. Was eenig dorp
uitgeroofd of, beter gezegd, uitgeteerd of werd hun verder verblijf ter
plaatse met goud afgekocht, dan trokken zij naar een ander. Nog
geen enkele maatregel was genomen, om hen onschadelijk te maken.
Hoe zij huishielden, zullen wij thans met eenige voorbeelden
toelichten.
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„Het gedrag door sommigen der Kozakken in mijne gemeente
gehouden," zoo schreef de heer Van Empel, burgemeester van
Varik, den 4en Mei 1814 aan den commissaris van het district
Tiel, „is niet anders dan eene aaneenschakeling van wanbedrijy en en geweldenarijen geweest." In bijzonderheden geeft de
burgemeester op, wat bij verschillende ingezetenen was gestolen
of hun onder allerlei bedreigingen was afgeperst. Uit die opgaven
blijkt, dat eigenlijk alles naar de gading der Kozakken was. Bij
herhaling trachtten zij verschillende (in het rapport met name
vermelde) vrouwen te dwingen tot overspel. Werd hun dat door
echtgenooten, vaders of broeders belet, dan werden deze geslagen
en mishandeld. Geen wonder waarlijk, dat vele vrouwen zich
door de vlucht aan zulke vervolgingen onttrokken. „Alvorens de
gemeente te verlaten," zoo eindigde de heer Van Empel zijn
verslag, „hebben zij den burgemeester onder bedreiging gepersuadeerd, van een in een vreemde taal geschreven document te
onderteekenen, dat hun misschien zal moeten dienen tot bewijs
van hun goed gedrag ; dan, dat document verklare ik bij deze
voor nietig, daar ik met deszelfs inhoud in het minste niet bekend was."
Niet minder bezwarend voor de Kozakken was het den 2en Mei
1814 ingediende rapport van den burgemeester van Geldermalsen,
in welke gemeente zij 36 dagen verbleven. Met zweepslagen
werden verschillende ingezetenen gedwongen, am hun, zonder
eenige betaling, allerlei moeilijk verkrijgbare spijzen en dranken
te bezorgen ; jenever, wijn, taarten, gebak, alles moest in den
grootsten overvloed warden opgedischt en werd dan menigmaal
door de dronken Kozakken den dorpelingen naar het hoofd gegooid. Verscheidene ingezetenen werden door hen onder de
zwaarste bedreigingen of met de karwats genoodzaakt, te Tiel
vrouwen van verdachte zeden op te sporen en naar het kantonnement te brengen. Dat de aanwezigheid van die vrouwen niet
bevordelijk was tot verbetering van den toestand, behoeft geene
toelichting. De officieren gaven hun minderen het voorbeeld van
het onwaardigste gedrag. Zelfs de woningen, waar ernstige zieken
werden verpleegd, waren het tooneel hunner wandaden. Zoo bij
den predikant, waar eerst een wachtmeester en daarna een
kapitein onder dak was. „Op een avond", berichtte de predikant
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aan den burgemeester, „kwam hij (de wachtmeester) met een hoer
in mijn huis ; deze was er slechts een oogenblik in, toen door
11 Kozakken op mijne deuren en vensters werd geslagen, alsof
het huis zou invallen. Toen men de deur geopend had, kwameri
zij binnen, aten en dronken braaf. Daarna hebben zij geruimen
tijd in mijn woning gedanst en gezongen, niettegenstaande alle
verzoeken daartegen, daar mijne vrouwsmoeder zeer slecht lag.
„Op een anderen avond kwam de wachtmeester met nog drie
andere Kozakken bij mij dronken instuiven, dreigde mij wel
honderdmaal te slaan ; zij eischten wijn, smeten de gloeiende
kachel door de kamer alsmede de stoelen, sloegen de tafel aan
stukken en gingen hun water afslaan in de kamer waar onze
waardige moeder lag. Zij maakten zulk een geweld dat mijne
vrouw met de kinderen het schuifraam uitvluchtten.
„De kapitein die 4 dagen bij mij is geweest, heeft mij, toen
ik op 't oogenblik geen soep en gebraden vleesch bezorgen kon,
wel twintig stooten op de borst gegeven, niettegenstaande hij
vijf gerechten op zijn tafel had. Hij eischte vervolgens daags 3maal versch gebraden vleesch, 2 maal versche soep en 2 maal
versche rijst met zoete melk. De moeder van mijne vrouw overleed korte dagen daarna, daar zij zooveel door den schrik had
geleden; ook mijn jongste kind overleed • korte dagen daarna,
denkelijk door het afzuigen der geleden schrikken van mijne
vrouw, alsook door het vluchten uit het raam, wijl het zeer koud
en het kind slechts eenige weken oud was".
Ten laatste brachten sommige bemiddelde ingezetenen geld
bijeen, om het verder verblijf der Kozakken te Geldermalsen of
te koopen. Met eene goede som geld in den zak trokken deze
toen naar Beesd en Marienwaard.
Daar bleven zij slechts korten tijd; het middel van afkoop
werd ook hier toegepast. Te Deil, waarheen zij zich daarna wendden, hood men hun 100 gulden, als zij het dorp niet binnenkwamen. Zij namen dat bedrag in ontvangst en marcheerden in
eene andere richting verder; doch weldra keerden zij terug en
men moest nog 20 dukaten geven, om hen uit het dorp te houden.
Dat de officieren het grootste deel van die afkoopgelden in
den zak staken, ligt voor de hand. Trouwens, de burgemeester
van Rumpt, waar bun verblijf ook werd afgekocht, schrijft in zijn
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rapport, dat hij 65 gouden louis aan den kapitein en 20 dukaten
aan een wachtmeester moest geven.
Den 5en April 1814 kwamen zij te Zoelen. Het detachement
was toen sterk 4 officieren, 79 minderen, 180 paarden, 1 kameel
en eenige bagagewagens. Daags na hunne aankomst werd door
den burgemeester van Zoelen aan den commandant der Kozakken eene order ter hand gesteld van den generaal Van Suchtelen,
commissaris voor Nederland bij de Russische en Pruisische
legers. Het stuk was in de Russische taal geschreven, doch de
inhoud kon door een te Zoelen wonenden Israeliet worden gelezen. Van dien man vernam de burgemeester, dat de order den
last inhield voor den commandant en zijn troep, om over Breda,
Brussel, Mechelen en Mons te marcheeren en aan te sluiten bij
het korps, waartoe zij behoorden. Terwijl de commandant weigerde een . bewijs van ontvangst van die order aan den burgemeester te geven, voegde hij erbij alleen te zullen voldoen aan
bevelen, die door hem hetzij van keizer Alexander, hetzij van
een Russisch generaal zouden worden ontvangen.
De burgemeester beschrijft dien commandant in zijn rapport
aan het departement van oorlog als „een losse, kwaadaardige
en onbezonnen dronkaard, welke den geheelen dag met de gemeenste Kozak als zijnen snapsbroeder omging en te zamen
eenige bouteilles leegden".
Nadat zij ook hun verblijf te Zoelen hadden gekenmerkt door
drinkgelagen en afzetterijen van de ergste soort, wist men de
Kozakken op 12 April te bewegen, om, tegen betaling van eene
groote som geld, te vertrekken. Hun plan was toen de rivier
over te steken en zich te Zuilicliem in de Bommelerwaard in
te kwartieren. Inderdaad waren de kwartiermakers reeds daarheen op marsch, toen er eindelijk ernstige maatregelen werden
getroffen om de bende onschadelijk te maken.
Het is duidelijk, dat het hiervoren vermelde schrijven van den
commissaris-generaal van oorlog, dd. 27 Maart, waarin de verwachting werd uitgesproken, dat de Kozakken reeds zouden zijn
vertrokken, niet zonder antwoord bleef. De klachten werden steeds
talrijker en ernstiger en de regeering was ten slotte wel
verplicht krachtige middelen aan te wenden, om de Betuwe van
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die plaag te verlossen, hoe ongaarne men wellicht den sterken
arm gebruiken ging tegenover een troep van een bondgenoot.
Bij aanschrijving van het departement van oorlog, dd. 11
April 1814, n°. 2, werd aan den generaal Bruce bericht als „de
intentie van den Souvereinen Vorst, dat de stroopende Kozakken
hoe eer hoe beter door landstorm worden opgelicht, ontwapend
en naar 's-Hertogenbosch getransporteerd, en geweld met geweld
te keeren". De generaal Bruce moest daartoe het noodige verrichten ; verder zorgen, dat het gevangen genomen detachement
van 's-Hertogenbosch naar het naastbij gelegen Russische hoofdkwartier werd geescorteerd, en aan dat hoofdkwartier een omstandig rapport te doen toekomen van het door de Kozakken
gehouden gedrag ; daarbij verantwoording gevende van de noodzakelijkheid, waarin men verkeerd had ze op te lichten en als
gevangenen naar hun leger terug te geleiden. Al de door de
Kozakken geroofde goederen moesten hun worden ontnomen en
te 's-Hertogenbosch gedeponeerd.
De generaal Bruce haastte zich thans aan deze orders te voldoen. Hij droeg het oplichten der Kozakken op aan den beer
mr. W. A. Van Lith de Jeude, luitenant-kolonel der schutterij
te Tiel ; deze zou daarvoor, behalve over zijne schutters, kunnen
beschikken over verschillende compagnieen landstorm van de
dorpen nit den omtrek.
De uitkomst heeft bewezen, dat de aanwijzing van den luitenant-kolonel Van Lith de Jeude alleszins gelukkig kon worden
genoemd. Zonder dralen ontwierp die hoofdofficier een plan voor
de vervulling zijner opdracht, en de uitvoering van dat plan
geschiedde, eenigszins gewijzigd, zoo snel, dat de generaal Bruce
reeds 15 April aan den commissaris-generaal van oorlog berichtte :
„De bende is door den luitenant-kolonel van den landstorm te
Tiel, Van Lith de Jeude, aan het hoofd van zijne manschappen,
geassisteerd door mijn aide-de-camp W. G. Van der Hoop, te
Zoelen overrompeld en gevangen genomen ..... De fermiteit,
promptitude en disposition van den luitenant-kolonel Van Lith de
Jeude zijn roemenswaardig. Een gedetailleerd rapport zal volgen."
Het is niet onbelangrijk, in bijzonderheden na te gaan, op
welke wijze die luitenant-kolonel het zoo gewenschte resultaat
verkreeg, en daar het door dien hoofdofficier ingediende rapport
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daaromtrent volledig licht verschaft, laten wij dit hieronder volgen :
„Rapport aan den Heer Generaal, commandeerende de
Ede Militaire Divisie, hoofdkwartier te Zalt-Bommel.
„Mijnheer de generaal. Ingevolge de orders welke UHEG. mij
ter voldoening aan eene aanschrijving van Z. E. den Heer Commissaris-Generaal van Oorlog wel heeft willen geven, heb ik den
14en April 1814 de Kozakken, welke zich in het dorp Zoelen
ophieldem, opgelicht en gevangen genomen.
„In den avond van den 13 en ging ik, vergezeld van mijn adjudant en den Heer Burgemeester van Zoelen, de huizen opnemen
in welke de Kozakken waren ingekwartierd. Ik vond dezelve
meer dan een en een half uur uit elkander gelegen, en nam,
na met de localiteit volkomen bekend te zijn, de volgende maatregelen : de Heer Kruijthoff, commandeerende den landstorm te
Ochten inviteerde ik om in den morgen van den 14en, zoo
vroeg mogelijk, met eenige manschappen de wegen van Zoelen
en Echteld te bezetten. Den Heer Rouveroy, Luitenant-Kolonel
van den landstorm te Buren, verzocht ik de wegen naar Buren
en Rijswijk te doen surveilleeren ; dan, ZEd. hierin zwarigheid
makende, niettegenstaande ik hem de origineele order communiceerde, deed ik hetzelfde verzoek aan den Heer van Brakel te
Geldermalsen, terwijl ik de compagnie landstorm van Ophemert
en Yarik, het dorp Avezaath en de uitwegen langs de Linge
deed bezetten.
„Intusschen vervoegde zich de Luitenant-Kolonel Rouveroy des
nachts circa 2 uur ten mijnen huize en gaf, op instantie van
eenige inwoners van Buren te kennen, dat hij wel eenig deel
wilde nemen in de expeditie. Ik observeerde hem dat zijne weigering mij had genoodzaakt andere schikkingen te makers, doch
dat ik gaarne toestond dat hij aan onze onderneming deel nam,
ZEd. verzoekende met eenige manschappen post te nemen aan
het Klaphek en bij Heeskamp, hetgeen hij aannam.
„Zoodra ik rapport ontvangen had dat de Heer Kruijthoff aan
de Groote Brug was aangekomen, marcheerde ik met 137 schutters van Tiel naar Zoelen, alwaar ik had doen verspreiden dat
eene inspectie zou plaats hebben ; voornemens zijnde, ingevolge
gemaakt overleg met den Heer Burgemeester, het grootste gedeelte
Gedenkboek IV.

21

322

DE KOZAKKEN IN DE BETUWE.

1814.

der schutters en eenige manschappen van den landstorm te doen
inbiljetteeren in die huizen, alwaar Kozakken waren, ten einde
op een te geven teeken met de klok, dezelve te overvallen en
naar de kerk op te brengen.
„Ik had aan elk schutter eenige scherpe patronen doen uitdeelen, hen echter vermanende niet dan in den hoogsten nood
daarvan gebruik te maken ; daar ik hoopte in stilte en zonder
eene openbare attaque de Kozakken en hun buit meester te worden.
„Dan, zulks mislukte mij ten eenenmale, want nauwelijks was ik
de Zoelensche brug genaderd of ik ontmoette 3 a 4 Kozakken, die
last schenen te hebben ons te observeeren. Zij retireerden achter het
brughuis, en eenige schutters op hen aanloopende, loste een van
hen zijn pistool voor de woning van den bouwman Willem de Haas.
„Ik veranderde dadelijk van plan, daar ik bespeurde dat de
Kozakken van ons voornemen geInformeerd waren, en gelastte
den Kapitein Van Wessem zich met zijne compagnie naar het
slot te begeven, alwaar de voornaamste buit bewaard werd,
hetzelve te overmeesteren en de Kozakken te ontwapenen en te
bewaren. Met de overige manschappen trok ik het dorp Zoelen
binnen, en gaf order in de huizen te gaan, en alle Kozakken
die men vond, gevangen te nemen. In persoon begaf ik mij naar
de woningen van den Majoor en van een Kapitein. De Majoor
vond ik met zijn paard bezig ; hij gaf zich gevangen. Bij de
woning van G. G. Heuff, alwaar de Kapitein gelogeerd was,
zaten 5 Kozakken te paard, die zich verweerden. Hier viel een
kort gevecht voor, wordende een Kozak gevangen genomen en
de vier overigen op de vlucht gedreven. Deze zijn door den
landstorm van Ochten aangehouden en opgebracht. Van daar
trok ik met weinige schutters naar het Kasteel, en ontving de
aangename tijcling dat hetzelve bezet was, en men aldaar 15
Kozakken gevangen had gemaakt. Ik deed de Kozakken naar
de kerk brengen en liet mijn adjudant, den heer Vethake,
die van een Kozak een sabelslag op zijn rechter schouder had
ontvangen, met eenige schutters op het kasteel om den aldaar
zijnde buit te bewaken.
„Ik ging vervolgens weder terug en nam mijn intrek in de
pastorie, waar ik mij de rapporten deed brengen. Al spoedig
ontving ik bericht dat vele Kozakken waren gevangen gemaakt
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en opgelicht, en dat verscheidene paarden door de schutters
genomen of door de boeren uit de stallen gejaagd, in het dorp
rondliepen. 1k gaf last de Kozakken in de kerk te brengen en
de paarden op te vangen en naar het kasteel te voeren, en stelde
tevens order dat de goederen, aan Kozakken behoorende, en
welke al veel uit de huizen werden gedragen terwijl mijne
schutters de Kozakken gevangen namen, zooveel mogelijk werden
gecustodeerd. Men berichtte mij ook dat een Kozak, welke, na,
zich verzet te hebben, was ontvlucht, en voornemens scheen te
zijn, zijne makkers op eene buitenbouwing gelogeerd, te waarschuwen, was gesneuveld ; en dat twee schutters en een Kozak
waren gekwetst. 1k deed deze verzorgen en ging zelf in de kerk
om ten opzichte der gevangen Kozakken de noodige voorzieningen
te bevelen, willende dat dezelve wel naar behooren werden gesurveilleerd maar tevens met alle menschelijkheid behandeld.
„Ik kan niet of zijn bij deze gelegenheid de goede diensten van den
heer Cornelis Campagne, een ingezetene van Tiel, loffelijk te gedenken, die mij in deze van zeer veel hulp en bijstand is geweest.
„Nadat 67 Kozakken waren opgebracht, en ik onderricht werd
dat de overigen waren ontvlucht, verzamelde ik mijne manschappen en inviteerde den heer Burgemeester van Zoelen om
bij publicatie alle ingezetenen te vermanen, de wapenen, kleederen, gelden, papieren en andere goederen der Kozakken, welke
zij onder zich mochten hebben, te brengen aan het huis van
den heer Denier van der Gon, predikant te Zoelen, een man
dien ik volkomen meende te kunnen vertrouwen en van wien
ik zeer veel hulpvaardigheid heb ondervonden.
„Ik retourneerde vervolgens naar Tiel, de gevangen Kozakken
met mij voerende, die ik in een oorlijk lokaal deed surveilleeren, en verzocht den heer Burgemeester dezer stad, dezelven
van levensmiddelen te voorzien. Ook werden vele goederen naar
de stad gebracht en op het raadhuis in zekere bewaring gesteld,
daar zeer veel los en niet ingepakt was.
„Dienzelfden avond werden nog 7 Kozakken, die zich over het
bouwland en slooten hadden trachten te redden, opgebracht, die
door den landstorm waren gevangen genomen ; en ik ontving
naricht dat de sergeant J. Baars en de schutter J. Op ten Beek
vermist werden. Deze hebben met twee piekeniers 4 Kozakken
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tot bij Utrecht vervolgd en gevangen genomen, en den volgenden
dag te Tiel opgebracht, zoodat het getal gevangen Kozakken
bedraagt 78 man, welke aan U.H.E.G. zijn opgezonden. Vijf
Kozakken hadden zich des morgens zeer vroeg van Zoelen verwijderd om, daar de boeren hen uitgekocht hadden, andere
kwartieren op te zoeken. Deze zijn zooals ik gelnformeerd ben,
te Zalt-Bommel aangehouden, zoodat al de 84 Kozakken die zich
te Zoelen onthouden hebben, belet zijn hunne strooperijen elders
nit te oefenen en dus aan de intentie van Zijne Hoogheid onzen
geeerbiedigden Souverein is voldaan geworden. En hiermede zou
ik mijn rapport kunnen eindigen, ware het niet dat ik mij een
plicht maakte nog eenige bijzonderheden aan U.H.E.G. mede te
deelen, welke ik vertrouw dat oorzaak geweest zijn dat men
geweld tegen de Kozakken heeft moeten gebruiken.
„De Heer Luitenant-Kolonel Van Rouveroy had 's morgens in
plaats van de hem aangewezen posten te bezetten, met zijne
manschappen vOOr mijn arrivement door Zoelen gemarcheerd.
1k vond hem met twee compagnieen aan den molen, alwaar
hij zich met zijne manschappen den geheelen morgen heeft opgehouden. Dit had oorzaak tot onderzoek gegeven en een paar
boerinnen die iets vernomen hadden, hadden de maitressen van
Kozakken hiervan onderricht, zoodat, wanneer ik met mijne
schutters niet zeer spoedig ware aangekomen, alle Kozakken zeker
geadverteerd zouden geweest zijn, en of meerderen tegenstand
geboden, Of zich door de vlucht zouden gered hebben. Het zij
mij voorts nog geoorloofd de goede gezindheid van de door mij
aangevoerde schutters aan U.H.E.G. te doen kennen. Zij zijn
het, welke na de rencontre aan de brug, het dorp zijn ingedrongen, zonder eenig gevaar te ontzien.
„De Luitenant-Kolonel Kruithoff heeft mij met zijn landstorm
voortreffelijk geassisteerd en, op het hooren der snaphaanschoten,
de Kozakken in het achterste gedeelte van Zoelen naar den kant
van Maurik gevangen genomen.
Ik heb de eer met eerbiedige hoogachting mij te teekenen,
Mijnheer de Generaal
U.H.E.G. zeer onderdanige en gehoorzame dienaar
W. A. Van Lith de Jeude,
Luitenant-Kolonel der Schutterij.
Tiel, 17 April 1814."
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Het is begrijpelijk, dat de schutterij met hare gevangenen te
Tiel een min of meer triomfalen intocht hield. Het was voor
die wapenmacht geen gering succes, en ongetwijfeld kwam haar,
en in het bijzonder haar commandant, lof toe voor de wijze,
waarop het oplichten der Kozakken had plaats gehad.
Bij dien intocht schijnen de gevangenen evenwel van den karat
der ingezetenen bloot te hebben gestaan aan eene behandeling,
welke wel verklaarbaar, doch niettemin niet goed te keuren is.
Ook schijnen de schutters niet alien te hebben begrepen, dat
de bij de Kozakken gevonden goederen, gelden, enz., hun wel
ontnomen mochten worden, doch overeenkomstig de door den
commandant der schutterij gegeven bevelen, moesten worden
ingeleverd. Evenmin hebben de ingezetenen van Zoelen dat in
het oog gehouden.
Wij vermelden deze bijzonderheid, omdat weldra zal blijken,
welke gevolgen zij had voor den staat.
In verband met de door het departement van oorlog gegeven
bevelen werden de gevangenen over Zalt-Bommel naar 's-Hertogenbosch gezonden en daar in de citadel Papenbril opgesloten.
Het geheele detachement was toen sterk : 1 majoor, 2 kapiteins,
1 wachtmeester en 80 manschappen, 148 paarden, 1 kameel en
5 voertuigen. De bij de Kozakken gevonden goederen werden,
voor zooveel zij waren ingeleverd, per schip naar 's-Hertogenbosch
vervoerd. Aan den plaatselijken commandant aldaar, kolonel
Van Hoey, werd tevens het rapport toegezonden, dat ingevolge
de orders van den commissaris-generaal van oorlog moest worden ter hand gesteld aan den Russischen bevelhebber, die de
gevangenen zou overnemen 1).
Nu bleef nog over, te onderzoeken, aan welke Russische autoriteit, en , in welke plaats, de bende kon worden overgegeven.
Aangezien 's-Hertogenbosch behoorde tot het arrondissement,
waarin de generaal A. H. J. Van der Plaat commandeerde, viel
hem de tack ten deel op te sporen, waar het naastbij gelegen
Russische hoofdkwartier zich be yond. Hij zond daartoe een officier
op kondschap uit. Deze ging naar Parijs, werd daar vijf dagen
1)

Zie dit rapport in De Tijdspiegel '1900, III, bladz. '16 en 17.
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opgehouden en kon niet anders te weten komen, dan dat aan de
Kozakken bereids bevelen waren gezonden tot den afmarsch uit
de Betuwe. Doch daarmede was de generaal Van der Plaat niet
geholpen, en daarom wendde hij zich op 29 April om stellige
bevelen tot het departement van oorlog. Bij brief van 30 April,
n°. 31, werd hem toen medegedeeld, dat de Russische generaal
baron Von Wollzogen eerlang te Maastricht werd verwacht en
aan den Nederlandschen luitenant-generaal Du Pont,. te Maastricht
commandeerende, was opgedragen, aan dien Russischen opperofficier te vragen, waar men de in de citadel Papenbril opgesloten Kozakken zou kunnen overgeven aan de Russische autoriteit.
In de reisroute van generaal baron Von Wollzogen kwam
evenwel verandering ; hij deed Maastricht niet aan, maar reisde
over Grave en Breda naar Parijs. De generaal Van der Plaat
had nu te Breda persoonlijk gelegenheid, om op de bedoelde
vraag een antwoord te ontvangen. Deze omstandigheid was zeer
bevorderlijk aan een goeden gang van zaken ; de generaal Van
der Plaat Loch was van 1787 tot 1798 in Russischen militairen
dienst geweest en was derhalve beter dan menig ander in staat,
am deze netelige quaestie aan eene hooge Russische autoriteit
duidelijk te maken.
De generaal Von Wollzogen was van oordeel, dat het aanbeveling verdiende, de Kozakken over Maastricht naar Keul en
te zenden, omdat een groot gedeelte van de uit Frankrijk terugkeerende Russische troepen over Keulen zouden marcheeren,
zoodat de zoo gewenschte overgave der gevangenen daar zeker
zou kunnen geschieden.
Onder dagteekening van 9 Mei 1814 gaf generaal Van der
Plaat nu de noodige bevelen voor den afmarsch en het escorteeren
der Kozakken. Zij moesten ontwapend en te voet, begeleid door
20 dragonders en 40 man van het 17e bataljon landmilitie, naar
Maastricht marcheeren ; de paarden konden gekoppeld en te gelijk
met de bagage eenige wren later volgen 1). Op marsch moesten
1 ) Een groot deel van de bagage bleef echter te 's-Hertogenbosch achter.
Daarbij werden later de goederen gevoegd, welke, aanvankelijk achtergehouden, op aanmaning van den luitenant-kolonel Van Lith de Jeude en van verschillende burgemeesters door schutters en ingezetenen werden ingeleverd•
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de gevangenen, in kerken of ruime gebouwen, op stroo overnachten. De commandant van het escorte kreeg het vroeger
vermelde rapport van den generaal Bruce mede ter overhandiging
aan de Russische autoriteit.
Den 13en Mei 1814 kwamen de Kozakken te Maastricht aan;
zij werden in een ledigstaand klooster gehuisvest. Slechts
nacht zijn zij daar verbleven. In den loop van den volgenden
dag namelijk trok over Maastricht in de richting van Keulen
een uit Frankrijk terugkeerend detachement Kozakken, waaraan
de bende werd overgegeven. Eerst eene maand nadat zij waren
opgelicht, was men dus in Nederland van deze gevreesde gasten
verlost.
Wij hebben al deze bijzonderheden, hoewel zij niet van groot
belang zijn, hier opgenomen, om te doen uitkomen, met welke
moeilijkheden in dien tijd het regelen en afdoen van menige
zaak gepaard ging. Wat in den tegenwoordigen tijd in een enkelen
dag zou kunnen geschieden, vorderde toen menigmaal eenige
weken tijds.
Wanneer de regeering zich gevleid heeft met de gedachte, verder
niets meer over het gebeurde te zullen vernemen en voorgoed met
de Kozakken te hebben afgedaan, zal het haar zeker eene groote
teleurstelling zijn geweest, op 16 Juni 1814 van den toenmaligen
secretaris van staat van buitenlandsche zaken Van Nagell een
rapport te onvangen, dat hem was ter hand gesteld door den
luitenant-generaal Von Phull, Russisch minister te 's-Gravenhage, en dat geschreven was door den luitenant-kolonel der
Donsche kozakken Melnikow, in welk rapport deze overste zich
ernstig beklaagde over de behandeling, welke zijne Kozakken
tijdens hunne gevangenneming in de Betuwe en daarna hadden
ondervonden.
Uit den inhoud van dat rapport 1) blijkt duidelijk, dat de
Steller daarvan — zijnde de luitenant-kolonel Melnikow IV,
opzettelijk naar 's-Gravenhage overgekomen, — door den commandant van het in de Betuwe vertoefd hebbende detachement bijzonder onnauwkeurig was ingelicht geworden of dat hijzelf het
1)

Zie dit rapport in De Tijdspiegel 4900, III, bladz. 17-19.
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met de waarheid niet erg nauw nam. De duur van het verblijf
in de Betuwe wordt daarin op eene week gesteld ; over de wandaden van de Kozakken wordt niets gezegd ; klachten daarover
heeten nooit te zijn ontvangen, en zoo de Kozakken op eigen
hand in de dorpen requisition hebben gedaan, ware een kennisgeving aan hun commandant of aan eene hoogere autoriteit voldoende geweest, om daaraan een einde te maken en de militairen
te doen straffen. Ook ten aanzien van andere in dat rapport
behandelde onderwerpen, als b.v. de door de Kozakken geleden
schade, de behandeling tijdens hunne arrestatie, het opbrengen
binnen Tiel, viel groote overdrijving op te merken, doch dat
daarin eene kern van waarheid was, kon bezwaarlijk worden
ontkend. Bij het rapport was eene opgave gevoegd van alle
goederen, welke aan de Kozakken waren ontnomen, terwijl in
eene afzonderlijke nota het geheele door hen geleden verlies werd
opgegeven te bedragen : 6020 gouden dukaten, 36451 zilveren
roebels en 231608 papieren roebels. De klacht was voor de regeering te onaangenamer, nu binnen twee weken de Russische
czaar, keizer Alexander, hier te lande werd verwacht als gast
van den Souvereinen Vorst 1). VOOr diens komst diende eene schikking te zijn getroffen, waarbij de zaak beeindigd kon worden
geacht ; dat die schikking den lande veel geld zou kosten, was
evenwel te verwachten.
Reeds vier dagen na de aanbieding van het bedoelde rapport,
verordende de Souvereine Vorst een maatregel, welke tot wederzijdsche voldoening het geschil zou vereffenen. Bij besluit van
20 Juni 1814, n°. 51, werd bepaald, dat de reeds vroeger genoemde generaal Van der Plaat met den luitenant-kolonel
Melnikow de waarde zoude schatten van de ten deele nog te
's-Hertogenbosch achtergebleven goederen, dat die goederen daarna
zouden worden teruggegeven aan genoemden luitenant-kolonel,
dat het bedrag der waarde zou worden afgetrokken van de door
dien hoofdofficier opgegeven schade *en dat het verschil zou
worden betaald door de zorg van den secretaris van staat voor
de financier.
De taxatie der goederen schijnt zeer ruim te zijn geschied ;
1)

De czaar kwam 30 Juni 1814 in bet land.
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althans, met bijbetaling nit 's lands kas van 30000 dukaten 1)
werd de zaak ten einde gebracht.
Ons overzicht van het gebeurde hiermede sluitende, wenschen
wij daaraan alleen nog toe te voegen, dat bij de Betuwsche ingezetenen de lankmoedigheid of het gevoel van machteloosheid,
dan wel de vrees voor erger, wel zeer groot moet zijn geweest,
dat zij zoo langen tijd eene behandeling hebben verdragen, als
hun van den kant der Kozakken ten deel viel, en dat zij niet
zelven de handen hebben uitgestoken, om, zoo al niet daaraan een
einde te makers dan ten minste zich daartegen te verzetten.
Kan men zich daarover verwonderen, ergernis verwekt het
feit, dat de regeering zoo weinig voortvarendheid heeft betracht,
om de Betuwe te bevrijden van de plaag, welke zoovele ingezetenen kwelde. Toen het verzoek van den hertog van SaksenWeimar aan den Souvereinen Vorst, om de rondzwervende commando's te doen arresteeren, te 's-Gravenhage werd ontvangen
(21 Februari), waren er in den omtrek van Gorinchem — welke
vesting op 20 Februari door de Fransche bezetting na capitulatie
werd verlaten — minstens drie bataljons Nederlandsche troepen
aanwezig. Een dier bataljons, nl. het 2 e bataljon jagers, ruim
700 man sterk, was 21 Februari te Vuren gekantonneerd. Indien
een of twee compagnieen van dat bataljon waren aangewezen,
om de Kozakken op te lichten, had de arrestatie den volgenden
dag kunnen geschieden en zou aan de ingezetenen veel leed en
aan het land eene belangrijke schade bespaard zijn gebleven.
9 April 1900.
1)

Zie Prins Frederik en zijn tijd, door F. de Bas 24e aft., blz. 404.

Wageningen 1)
DOOR

G. J. W. KOOLEMANS BEIJNEN.

Bij de omwenteling van 1795 was gebleken, dat een groot
deel van Wageningen's bewoners tot de Oranjepartij behoorde
en niet schroomde, daarvan te getuigen. Toen de stemgerechtigden 6en September van dit jaar in de Hervormde kerk bijeenkwamen ter verkiezing van nieuwe bestuursleden, had die vergadering geen voortgang kunnen hebben, omdat de aanhangers
dier partij door geschreeuw en getier den voorzitter het verder
spreken hadden belet, zoodra hij begon uit te weiden over de
verdrijving van het heerschzuchtige Huis van Oranje. Op straat
waren de ongeregeldheden voortgezet, en eerst door de komst
van Fransche troepen uit Arnhem, die de bewoners ontwapenden, was de rust hersteld geworden.
Sinds dien tijd had men zich in het nieuwe regime — evenals overal elders — moeten schikken; maar wat nadien gebeurd
was, had stellig niet bijgedragen om den aanhangers van Oranje
de zegeningen van dit regime te doen inzien. Handel en nijverheid gingen bijna geheel te niet; en aan den voornaamsten tak
van bestaan der inwoners van het stadje, de tabaksteelt, werd
een groote slag toegebracht door de regie, volgens welke de geheele opbrengst moest worden geleverd aan het rijk, aan den
keizer, den „grooten koopman in tabak".
Dat evenwel nog dezelfde geest van vroeger in de gemoederen
der burgerij slechts gesluimerd had en gemakkelijk was wakker
1 ) Grootendeels samengesteld naar het verhaal, voorkomende op bladz.
78-90 van de »Geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van Wageningen
van de vroegste tijden tot op onzen tijd" door G. Goossen Jzn. (Wageningen,
H. G. Van Hattum, 1862), aangevuld met gegevens, welwillend medegedeeld
door tusschenkomst van het gemeente-bestuur van Wageningen.
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te roepen, werd in het begin van November 1813 bewezen, toen
de tijding van Napoleon's nederlaag bij Leipzig bekend werd.
Vroeger dan in eene andere stad in Nederland, niettegenstaande
Arnhem en Nijmegen door Fransche troepen bezet waren, uitte
zich de vreugde daarover openlijk en op ondubbelzinnige wijze
in Wageningen. Weldra verzamelden zich des avonds talrijke
volkshoopen op de straten, die de stad doorkruisten, en luide het
„Oranje-boven !" deden weerklinken. De buitenlieden stroomden in grooten getale stadwaarts, brandende teertonnen op ladders dragende, en trokken met de opgewonden menigte al zingende rond. Dagelijks nam de beweging in hevigheid toe, zoodat
op den 10en November en den daarop volgenden nacht het yolk
tot dadelijkheden oversloeg. Alle§ raakte in vreugdevolle beweging. De adelaars bij de tabaks-debitanten, aan de posterij en bij
de ambtenaren der belastingen werden afgerukt en aan stukken
geslagen. Hun, die als Franschgezinden bekend stonden, werd
op ruwe wijze oranje-lint voorgehouden, zelfs werden zij genoodzaakt deel te nemen aan de vreugde, terwij1 bij sommige zeer
bekende Patriotten van voorheen de glazen ingeslagen en meer
andere baldadigheden gepleegd werden. Het ging zoover, dat het
gering aantal gendarmes, hetwelk in de stad was, den stroom
niet kon keeren en in alle stilte de wijk nam naar Arnhem. De
gewapende burgerij en eenige rustbewaarders waren niet in staat
om de luidruchtigen tot kalmte te brengen of uiteen te doen
gaan.
Nadat op die wijze de gemoederen zich hadden lucht gegeven,
hebben den volgenden dag vermoedelijk de meer bedaarde bewoners aanvankelijk hun overwicht doen gelden. De onder-prefect
O'Sullivan de Grassi kwam uit Arnhem over, en schijnt met
den maire G. Wessels te zijn overeengekomen, vooralsnog niet
den sterken arm te doen gevoelen, maar te trachten op kalme
wijze de gemoederen tot bedaren te brengen. Den 14en althans
werd door den maire eene uitgebreide publicatie tot de inwoners
gericht, waarin hij zijne verontwaardiging over het gebeurde deed
kennen, doch tevens liet blijken, dat hij meende het gebeurde te
moeten beschouwen als lichtvaardige handelingen van de jongeren.
Na gewezen te hebben op de onheilen, die de geheele gemeente
en de straffen, die de raddraaiers zouden treffen, indien de on-
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geregeldheden bleven voortduren, waarschuwt de maire aan het
slot met de woorden: „ . . . . en het is tot voorkoming van deze
geduchte onheilen, dat wij elk en een iegelijk, die dit eenigszins
aangaat, met een welmeenende ernst opwekken en aanmanen,
om zich toch voor het toekomende voor zulke rustverstorende
gedragingen te wachten, en om zich integendeel als stille en
vreedzame burgers en ingezetenen te gedragen.
„Dit nu zij U mijne mede-stadgenooten gezegd, vermaand, ja
gebeden bij alles wat U eenigszins dierbaar is, bij de inwendige
rust en kalmte, bij het heil dezer plaats, hiermede zoo onafscheidelijk verbonden.
„Huisvaders en moeders, neemt dit, bidden wij U, ter harte,
kwijt U in dezen van Uwe dure verplichting, gebruikt Uw gezag
om Uwe kinderen van zulke rustverstorende daden of te trekken,
en alzoo voor een onherstelbaar verderf te behoeden.
„En dat ook almede diegenen, welke over anderen te gebieden
hebben en eenig gezag uitoefenen, zich in dezen van hunnen
plicht met alle getrouwheid kwijten.
„O welk een geluk, welk een onschatbaar goed is het niet,
in onze huizen in vrede en rust onbevreesd te mogen verkeeren
en nederzitten ! — en zou dan hiertoe niet elk het zijne trachten
toe te brengen" 1).
De nadering van Kozakken en van Von Billow's 3e Pruisische
legerkorps liet al meer en meer haar invloed, zoowel in Wageningen als in het geheele departement van den Boven-Ussel,
gevoelen. De Fransche ambtenaren lieten voor een groot gedeelte
hunne betrekkingen in den steek ; drommen vluchtelingen uit
Duitschland gingen de troepen der Geallieerden vooraf; ook in
Boven-IJssel begon de uittocht ; de bevolking werd er te driester
om. De onder-prefect waarschuwde den 17 en November in eene
circulaire de maires van zijn arrondissement, om toch vooral te
zorgen dat de ambtenaren van het octrooi niet zouden vertrekken en in elk geval de belastingen bij voortduring moesten ge1 ) De gedelegeerde prefect Van Dedem schreef 45 November 1813 aan
Montalivet (Col VI e deel I, bladz. 507): „Dans la commune de Wageningen
it y a eu egalement des mouvements seditieux a l'occasion d'un jour de
marche, on y a insulte deux gendarmes, mais heureusement les habitants de
la ville ont pu calmer les esprits, et tout est rentre dans l'ordre".

Mr. JAN CAREL ELIAS GRAAF VAN LYNDEN.
NAAR EEN PASTELPORTRET in het bezit van A. J. H.
GRAAF VAN LYNDEN to Haarlem.
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ind worden, want dat zonder geld de gemeenten niet te besturen
zouden zijn maar dat er al meer gebeurde dan hem lief was,
blijkt wel uit het slot van dit rondschrijven : „Je dois vous rappeler aussi que vous etes tenu de m'informer rêgulierement de
ce qui se passe dans votre commune, taut sous le rapport de
la police, que sous celui de l'administration. Cependant depuis
quelque temps il s'est passé bien des choses que vous ne m'avez
pas fait connaitre. J'aime a me persuader cependant que fidele
a votre serment vous n'avez pas l'intention de rien nêgliger de
vos devoirs de maires, que vous avez toujours remplis avec
honneur et je compte encore sur votre zele".
Het moet ook in Wageningen onrustig zijn gebleven. De maire
schijnt zelfs hulp en steun gevraagd te hebben aan de meest
invloedrijke ingezetenen. Den 23 en November toch schreef hem
de uit het jaar 1799 zoozeer bekende Oranjeman Jan Carel Elias
van Lijnden, die destijds aldaar woonachtig was : „Niets meerder
wenschende, als dat de rust, veiligheid en goede orde bewaard
blijve, hebbe ik geen oogenblik geaarzeld, mij te verbinden om
het vermogen en den invloed, die ik zoude kunnen hebben, te
besteeden, ten elude de inwendige rust niet gestoord en de veiligheid van Persoonen en Eigendommen bewaard worden, reekenende, dat ieder braaf Ingeseten verpligt is, daartoe, zo veel
mogelijk, het zijne toe te brengen".
Daarbij werd nog de volgende verklaring ingezonden :
„Wij ondergetekende verklaren bij dezen ons vermogen en
invloed, tot bewaring van de inwendige rust en veiligheid van
Personen en Eigendommen, in de gemeente van Wageningen,
te zullen besteden.
„Wageningen den 23 November 1813.
(was get.): J. C. E. Van Lijnden, A. Bonebakker,
S. Van Emde, W. N. Munting, T. Van
Ommeren, J. Rochell, G. Emich, J. W.
Goebel, F. B. Van Meurs, tegen oproermaking".
De geest van Wageningen's burgerij teekent zich in hetgeen
den volgenden dag (24 November) plaats vond. In den voormid(slag werd bij geruchte vernomen, dat een 20-tal Franschen van
het garnizoen nit Arnhem te Renkum bezig waren om het vee

334

WAGENINGEN.

uit de stallen te halen en de huizen der ingezetenen te plunderen. Het korps rustbewaarders, hetwelk intusschen was opgericht,
verzocht aan hun commandant, om de weerlooze dorpelingen
van Renkum ter hulp te snellen. Deze stemde hierin toe en
weldra trokken een 50-tal manschappen de Bergpoort uit. Zonder
iets van belang te ontmoeten trok men voort tot aan de kerk
van Renkum. Hier werden de wapenen nagezien, die zich in
geen gunstigen toestand bevonden, terwijl bleek, dat bij den
overhaasten uittocht kruit en lood vergeten waren. Desniettegenstaande trok men het dorp binnen, waar intusschen niemand iets
van vijand of plunderaars vernomen had en men dus bij het
verschijnen van de Wageningsche heldenschaar vreemd opkeek.
De gewapende troep maakte een eenigszins dwaas figuur ; maar
de Renkummers toonden in elk geval de goede bedoeling van
hunne naburen op prijs te stellen, door hun ververschingen en
versnaperingen toe te dienen, wat tot zooveel gejubel en gejuich
aanleiding gaf, dat de commandant het raadzaam oordeelde, spoedig weder den terugtocht aan te nemen.
In Wageningen terugkeerende, kon het uitgetrokken detachement verwachten, althans met vreugde te zullen worden ingehaald.
Het tegendeel had plaats. In alle stilte trok men de stad binnen ; allerlei onrustbarende berichten waren intusschen ingekomen,
groote neerslachtigheid had de gemoederen bevangen, vrees begon
te heerschen, dat de plaats voor de te -vroegtijdige uiting van
het gevoel van onafhankelijkheid zou moeten boeten. Den volgenden morgen kwamen nieuwe berichten omtrent aantocht van
Fransche troepen. Maire Wessels achtte het noodig, der bevolking
een hart onder den riem te steken, haar te bedanken voor hare
betoonde gezindheid, doch tevens zorg te dragen, dat de Franschen, indien zij onverhoopt mochten komen, geene gewapende
burgerij tegenover zich zouden vinden.
„De maire der stad Wageningen" — zoo luidt eene publicatie
van den 25ell November — heeft bij dezen de eer aan de Goede
Burgerij en Opgezetenen dezer stad te berigten, dat de ontrustende berigten heden morgen ingelopen slegt versonnen en van
alle grond van waarheid zijn ontbloot. — Intusschen kan de
Maire voornoemd, voor de goede Burgerij, zijn genoegen en
tevredenheid, over hun gehouden gedrag, en welwillendheid in
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die zorgelijke oogenblikken aan den dag gelegd, niet verbergen,
maar haast zich om de goede Burgerij bij dezen voor hunne
goede gezindheid openlijk te bedanken, terwiji diegerien, welke
van het Stadhuis een geweer hebben afgehaald vriendelijk worden verzogt om het zelve bij den cipier Jan Pel terug te bezorgen, ten einde daar aan de noodige reparation kunnen gedaan
worden.
„wordende de Burgers voorts verzogt om bij de eerste trommelslag op de markt voor het stadhuis zich te begeven en van
den Heer Rochell, welke daartoe behoorlijk is geautoriseerd,
nadere orders of te wagten, en met den Heer A. J. Beek, capitain van de nationale Garde in gemeenschap ten meesten nutte
der stad, waar de nood zulks vorderd, werkzaam te zijn".
De publicatie was politiek gesteld. De burgerij kon er eene
aanmoediging in lezen, om in hunne getoonde gezindheid te
volharden, terwiji aan Fransche autoriteiten, zoo noodig, kon
beduid worden, dat die goede gezindheid betrekking had op de
inwoners, die zich rustig gedragen hadden, en dat de uitgetrokken burgers ontwapend waren. Het gerucht van de komst van
Fransche troepen zou dan ook nog dienzelfden dag bewaarheid
worden. In den namiddag trok een detachement Fransche infanterie uit Arnhem, begeleid door twee bereden gendarmes, de
stad binnen, en marcheerde regelrecht naar den wal, ten einde
te voldoen aan den last van generaal Amey, om de negen veldstukjes weg te voeren, welke door een vroegeren burgemeester van
Wageningen, Lubbert Adolf baron Torck, heer van Rosendaal
aan de stad geschonken waren.
De commandant deed den maire ontbieden, om dezen zijn
last mede te deelen en hem op to dragen voor de noodige paarden te zorgen tot vervoer van het geschut. Toen doze, noodgedrongen, hiertoe maatregelen nam, word hem medegedeeld,
dat alle in de stad aanwezige paarden door de eigenaars waren
weggevoerd. Het stadsbestuur word daardoor in groote verlegenheid gebracht. De Fransche commandant was natuurlijk op het
vernemen van die tijding hoogst verbolgen, zond de gendarmes
met het bericht naar Arnhem, ook om nadere orders to vragen,
en requireerde intusschen het noodige, om in afwachting van
die bevelen met zijne manschappen bij het geschut to kunnen
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legeren. Groote vuren werden ontstoken, bij welke het detachement een stormachtigen nacht moest doorbrengen, terwijl de
burgerij in angst en vrees den naderenden dag verbeidde, zonder
eenig vermoeden, dat het uur van verlossing nabij was.
Ook bier zou blijken, dat bij de Franschen het vertrouwen op
hun macht gebroken was. In den vroegen morgen van den 26e1
deed zich de kreet hooren : „de Kozakken, de Kozakken !". .Ais
door een donderslag getroffen, sloeg den soldaten de schrik om
het hart; zonder zich verder om het geschut te bekommeren
vloden zij de Nude-poort uit.
Onbeschrijfelijk was de vreugde der burgerij, toen die blijmare
tot Naar doordrong, hoewel spoedig bleek, dat slechts een los
gerucht de komst der Kozakken had aangekondigd. In den loop
van den dag bekwam het stedelijk bestuur evenwel het bericht,
dat waarschijnlijk voor den avond de stad door Pruisische troepen zou bezet worden, en dat Arnhem weldra door hen zou
worden ingesloten. Dit was het sein voor den overgang. Oranjelinten en strikken kwamen als door een tooverslag te voorschijn.
Van toren en openbare gebouwen wapperde weldra de geliefde
oud-Hollandsche vlag.
Te 10 uur 's avonds deed een honderdtal Pruisische jagers
met hoorngeschal een vreugdevollen intocht. Met jubel werden
zij door de burgerij ontvangen, die hen natuurlijk feestelijk onthaalde. Kenschetsend voor de voortvarendheid, die de binnenrukkende Bondgenooten aan den dag legden in het „militairement" organiseeren der bevolking is wel de navolgende oproeping,
reeds in den ochtend van den 27 en door den maire afgekondigd .
„Op order van den Heere Commandant van de alhier op
gisteren avond binnengemarcheerde troupen van de gealieerde
Armee worden bij dezen door den Maire der Stad en Jurisdictie
van Wageningen opgeroepen alle Jongelingen, van 18 Jaren en
daarboven, ongehuwd zijnde, om heden namiddag precies om
2 uren op het Stadhuis te compareeren, ten einde zich op de
Role, als verdedigers van het lieve vaderland en tot het formeeren van eene Landweer te doen inschrijven, vertrouwende
hij Maire, dat een ieder zich zal beijveren, om in dezen de eerste
te zijn, en door zijn moed en Dapperheid de zoo gelukkige ommekeer van zaken zal helpen staande houden en schragen, terwijl
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hij aan den nalatigen of onwilligen tevens moet herinneren aan
de nadeelige gevolgen, welke daar uit voor hun staan geboren
te worden".
Zoo was de wijze van legervorming, die de Pruisen in alle
her- en veroverde streken in werking brachten, in navolging van
hetgeen in het voorjaar in de Pruisische provincien was toegeVast. Daar had zij succes gehad, omdat den manschappen in stilte
eenige oefening was bijgebracht ; doch hier kon zij geen dadelijk
gevolg hebben, omdat alle vOOroefening ontbrak, en omdat er
geen uitrustingsstukken, geen wapenen en geen munitie voorhanden waren.
Of deze organisatie tot iets geleid heeft, blijkt niet ; de opschrijving van alle weerbare mannen kan tot grondslag gediend
hebben voor de latere organisatie van den landstorm. Maar ook
op andere wijze werd van de bevolking medewerking geeischt
tot het verdrijven van de Franschen. De Pruisische generaals
Von Oppen en Von Billow waren voornemens, te trachten Arnhem
door een gewelddadigen aanval te nemen. De uitrusting der
troepen aan pionier-werktuigen liet evenwel te wenschen over,
waarom in den vroegen morgen van den 28 ell de inwoners van
Wageningen werden gerequireerd, om „heden morgen op het
Stadhuis voor de Klokke Elf uren te bezorgen alle axen, Beilen,
Breek-yzers, Spaayen, Schuppen, lange leeren of ladders, die zij
in eigendom hebben of by hun voorhanden zyn".
Arnhem werd den 30en November stormenderhand ingenomen ;
en „te middernacht rukten 3000 krijgslieden, van verschillende
wapens, Wageningen binnen, om gehuisvest te worden. Er behoorde beleid en voorzigtigheid toe, om zulk een aantal krijgers,
die als overwinnaars in het holle van den nacht uit den strijd
aankwamen, naar genoegen te verzorgen. Doch door de edele
bemoeijingen, welke het stadsbestuur in vereeniging met de
burgerij aan den dag legde, werden de krijgslieden, zoo spoedig
mogelijk, van alle ververschingen voorzien, daar zij in ruim 24
uren weinig of geen voedsel genoten hadden. Kleine aanvragen
werden dadelijk ingewilligd en hierdoor liep alles in de beste
orde af. In den vroegen morgen marcheerde het grootste gedeelte
der troepen af. Kort daarna had de doortogt plaats van een groot
gedeelte van het Pruisische legerkorps. De generaal Billow,
Gedenkboek IV.
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vergezeld door eenen luisterrijken staf, was aan het hoofd. Met
bewondering werden deze Duitsche helden gade geslagen, enz." 1)
Wageningen was verlost van de Fransche overheersching;
rnaar het had — evenals de meeste plaatsen van ons land, met
name die, waar de Bondgenooten doortrokken of tijdelijk garnizoen achterlieten — nog eenige moeilijke maanden door te maken.
Een in het archief nog bewaard, ongedateerd briefje, den 10en
December bij het bestuur ingekomen, van den aldaar toen met
twee eskadrons dragonders gelegerden Pruisischen majoor Von
Muller, geeft een staaltje van de wijze, onder welke vormen de
vrijheid en onafhankelijkheid zich in den eersten tijd openbaarde :
„Den Augenblick werden alle fremde Vorspann-Bauern entlassen, und wenn der Magistrat nicht aus der Stadt die nOthigsten
Fahren stellen wird, fiir Fourage sorgt, und noch einmahl gegen
meine Befehle handelt, so sohl ihn der Teufel hohlen, ich selbst
werde sorest einquartieren, werde auch wissen wo hier Futter
ist, und es schon zu finden wissen".
Zoo meende een Pruisisch majoor te mogen schrijven aan maire
Wessels, toen vertegenwoordiger van den Souvereinen Vorst.
Dienzelfden 10en December werd den Pruisischen commandant
uit Utrecht gelast, om maatregelen te nemen, dat alle tabak,
hetwelk aan de Fransche regie behoord had, hetzij het al of
niet verkocht was, onaangeroerd in de magazijnen bleef, aangezien tusschen den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden
en het generaal-commando van het 3 e Pruisische legerkorps
daaromtrent een overeenkomst moest worden getroffen. De bewaking dier magazijnen was tot dien tijd toe opgedragen geweest
aan de compagnie der Oranje-garde (vermoedelijk evenals in
Den Haag en elders de voormalige compagnie nationale garde).
Aangezien die intusschen nog niet voldoende georganiseerd was,
en de noodige manschappen ontbraken, om dagelijks de verplichte wachten voor de tabaksmagazijnen uit te zetten, riep
maire Wessels den li en December de leden der oude compagnie
gewapende burgermagt der stad op, om gezamenlijk met de Oranjegarde de wachten voor de tabaksmagazijnen te betrekken, met
1 ) G. Goossen h11. Geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van Wageningen, bladz. 89 en 90.
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kennisgeving, „dat geene verschooningen ten dezen opzigten zullen
worden aangenomen maar dat degeenen, die weigerachtig zouden
zijn om aan deze hunne verpligting stiptelijk te voldoen, volgens
de Krijgswetten zullen gestraft worden".
Of de Pruisische commandant na de ontvangst van bovenstaande order, den wachtdienst bij de magazijnen van de stedelijke troepen heeft overgenomen, blijkt niet, maar zoo ja, dan is
dit niet voor langen tijd geweest, want den 19 en December verscheen te Wageningen de heer Van Kerckhoff, die vanwege den
commissaris-generaal der financier Canneman de wegens het
Pruisisch gouvernement in beslag genomen tabak, in de magazijnen voorhanden, kwam overnemen, waartoe ook de Pruisische
krijgs-commissaris Holderegger hem een volmacht verstrekt had.
De doortoclit van troepen, met de daaraan verbonden inkwartiering en levering van wagens, karren en paarden bleef nog
langen tijd voortduren. Om de stad eenigszins te ontlasten, werd
het gemeentebestuur in het laatst van December door den
commissaris-generaal van het departement, Van Heeckeren tot
Kell, gemachtigd, om voor laatstgenoemde levering ook aanvrage
te doers bij de gemeenten Bennekom en Oosterbeek.
Reeds spoedig daarna moest van die machtiging gebruik gemaakt worden, toen den burgemeester (welke titel, ingevolge
aanschrijving van den comm.-gen. Van Heeckeren tot Kell van
den 21e1 December 1813, dien van maire vervangen had) den
6en Januari 1814 werd verzocht, „ten dienste van Hare Koninklijke Hoogheid de Souvereine Vorstin van Nederland en Hoogstderzelver gevolg morgen ochtend ten agt wren agt en twintig
voorspanpaarden gereed te hebben". De gemalin van den Souvereinen Vorst was namelijk den 4en Januari uit Duitschland
op het huis Twikkel (bij Delden) aangekomen, met het voornemen hare reis naar 's-Gravenhage over B et Loo voort te zetten.
Met het oog op het vertrek der Kozakken voor Deventer, en de
daardoor ontstane grooter mogelijkheid van een uitval der Fransche bezetting uit die vesting, was haar evenwel aangeraden,
hare reis over Arnhem te nemen, in welke stad zij den ben Januari het geluk had, hare beide zonen, die haar uit Utrecht
waren tegemoet gereisd, voor het eerst weder op Nederlandschen
bodem terug te zien.
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Het hierboven genoemde vertrek der Kozakken was ook aanleiding tot het nem en van meer uitgebreide maatregelen ter insluiting van Deventer door de eigen bevolking. Zoo moesten
volgens aanschrijving van 18 Januari 1814 van den commissaris
van het kwartier Arnhem, J. Van Pallandt, ook uit Wageningen
„70 weerbare manschappen van de geschiktste uit uwe gemeente
in de Landstorm vallende. . . . zich met goede bruikbare geweren,
pieken of andere tot verdediging geschikt instrument gewapend
en behoorlijk gekleed op den 22 en Januari 1814 's middags om
drie uren te Voorst bevinden, om zich aldaar te stellen onder
de orders van den oud luitenant-colonel Godefroy of ander daartoe gedesigneerd militair, ten einde die geenen, welke zich thans
uit andere gemeentens aldaar bevinden tot in toomhouding der
vijandelijke bezetting van Deventer en tot verdediging van have
en goed van hunne mede ingezetenen in de omstreken aldaar
of te lossen, terwijl zij op hunne beurt wederom door anderen
zullen afgelost worden". Zooveel mogelijk moesten het vrijwilligers zij n, en als het kon moest er een voormalig officier of onderofficier, geschikt om die manschappen aan te voeren, medegezonden worden.
Wageningen's burgerij heeft in ruirne mate deelgenomen in
de vrijwillige giften voor de algemeene volkswapening, waaromtrent de commissaris-generaal tot de zaken der financien van de
Vereenigde Nederlanden den 9 en Februari 1814 aan de heeren
gecommitteerden tot de inzameling der vrijwillige giften te Wageningen schreef: „Onder de bijzondere blijken van vaderlandsliefde, die zedert de gelukkige ommekeer van zaken de Nederlandsche Natie kenschetsen, verdiend geene geringe plaats die
van de mildadige gift der ingezetenen van Wageningen op het
aldaar van het vaderland gebragt. . . . Ik heb dan ook niet
nagelaten daarvan Zijne Koninklijke Hoogheid onzen Geeerbiedigden Souverain dadelijk te informeren en het is mij een zeer
aangename last UWelEd n namens hoogst denzelven daarvoor
deszelfs hoogste tevredenheid te mogen betuigen."
In Maart kwam de organisatie van het bataljon landstorm
binnen de stad en de jurisdictie van Wageningen tot stand. Het
bestond uit vier compagnieen, waarover als luitenant-kolonel
werd aangesteld de heer Mr. H. B. Van Daalen eerste vice-bur-
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gemeester en voormalig commandant der gewapende burgermacht,
en als majoor de heel- F. J. Beek. Bij de voordracht van die
hoofd- en van de andere officieren van het bataljon, den 25en
Maart aan den commissaris van het kwartier Arnhem ingezonden, verzocht maire Wessels tevens, „dat er zoo spoedig mogelijk
ten minste een 300-tal bekwame geweren en patroontassen en
vier kopre . trommen voor de landstorm herwaarts gezonden
(zouden) worden. . . . aangezien er binnen deze gemeente groote
transporten van krijgsgevangenen van tijd tot tijd komen, die
toch niet wel alleen door pikeniers kunnen worden getransporteerd, terwijl de wapenen der vorige burgermagt door de Pruisische troepen van hier zijn medegenomen geworden".
Den 10 en April maakte de Coen nog provisioneele commandant
Van Daalen bekend : „Dat de eerste exercitie der landstorm bepaald is op aanstaande Dinsdags, zullende zijn den 12 dezer des
namiddags precies ten vijf uren, wanneer de manschappen der
respective compagnien voor de huizen der onderscheidene capiteinen zich moeten vervoegen ; terwijl diegeene, die op dat uur
precies niet verschijnen ingevolge het provisioneele Reglement of
met eene strafexercitie of met eene straf-wacht of met een straftransport zullen worden gepunieerd, en die geene die in 't geheel
niet verschijnen met 24 uren provoost-arrest gestraft worden."
Behalve Fransche krijgsgevangenen — 9 Maart 1814 berichtte
o.a. de burgemeester van Tiel aan zijn collega te Wageningen,
dat dien dag of den volgenden 900 man Fransche krijgsgevangenen, geescorteerd door een 60-tal Pruisische militairen, uit Tiel
(komende van 's-Bosch) zouden afmarcheeren, om te Wageningen
nachtkwartier te houden — heeft het stadje nog eenmaal eene
belangrijke gewapende Fransche troepenmacht twee dagen in
kwartier gehad, en wel, volgens aanschrijving van den 25 en Mei
1814 van Gelderland's eersten gouverneur, J. C. E. Van Lijnden,
een troep van 70 officieren en 1000 man van het garnizoen van
Delfzijl, dat naar Frankrijk vertrok, van 29-31 Mei. Den 26en
werd den maire door den gouverneur confidentieel in overweging
gegeven, om indien dit aantal voor Wageningen misschien te
groot zou zijn, zich te verstaan met de burgemeesters van Oosterbeek of van Opheusden, ten einde te trachten, een derde of een
vierde gedeelte ervan in die dorpen onder te brengen. Dit schijnt
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geschied to zijn, ten aanzien van Opheusden. Althans uit een
staat van veergelden, opgemaakt to Wageningen 21 Mei 1818,
blijkt, dat van het Fransche garnizoen van Delfziji reeds den
29 en Mei 1814 245 manschappen (gendarmes en douanen) met
26 paarden aan het Lexkensveer zijn overgezet, en den 31 en Mei
928 manschappen met 14 paarden en 6 stukken kanon met 10
losse paarden.
Volgens de aangegeven marschroute zou het volgende nachtkwartier to Oss gehouden worden, waarom bij het veer van
Dodewaard de Waal zou gepasseerd worden. De vooruitgezonden
luitenant J. H. Geertsema constateerde echter dat wegens den
lagen stand van het water en de hooge oevers aan de oveizijde
noch to Dodewaard, noch to Druten, noch to Ochten de troepen
de rivier konden overgaan, en dat de weg dus over Tiel moest
genomen worden.
Generaal Sabron deelt in zijn jongst uitgegeven geschrift : „In
en om Coevorden in 1813-14" 1) o.a. mede, dat het garnizoen
van Coevorden (ten sterkte van ± 750 man) op zijn weg naar
Frankrijk, volgens de aangegeven marschroute, van 11-12 Mei
in Wageningen zou overnachten. Aanschrijvingen daaromtrent
zijn in het stedelijk archief van laatstgemelde plaats niet voorhanden ; alleen blijkt uit bovengemelden staat, dat den 12 en Mei
100 manschappen van genoemd garnizoen aan het Lexkensveer
zijn overgezet. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat in de
marschroute van het grootste gedeelte eenige wijziging is moeten
gebracht worden.
1 ) N°. 44 der krijgsgeschiedkundige gesehriften, uitgegeven onder toezicht
van den chef van den generalen staf (Breda, De Koninklijke militaire Academie,
4913), bl. 77 noot 2.
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De inlijving van ons land bij het Fransche keizerrijk had
voor de vroegere provincie Utrecht al dadelijk dit onaangename
gevolg, dat zij niet langer — zooals sinds 1801 het geval was
geweest — een afzonderlijk departement bleef, maar voortaan,
gesplitst in de arrondissementen Utrecht en Amersfoort, een
deel uitmaakte van het nieuw ingestelde departement van de
Zuiderzee. De stad Utrecht hield dus op de zetel van het departementaal bestuur to zijn, wat niet alleen den provincialen trots
der aanzienlijke Utrechtsche families kwetste, maar tevens een
materieele schade was ; tengevolge der nieuwe rechterlijke indeeling raakte zij bovendien haar departementaal gerechtshof kwijt,
welk verlies niet werd opgewogen door de vestiging van een
rechtbank van koophandel en een alleen uit Fransche ambtenaren
bestaand „tribunal des douanes".
Tezamen besloegen de arrondissementen Utrecht en Amersfoort
ongeveer het grondgebied van de tegenwoordige provincie Utrecht ;
alleen strekte het arrondissement Utrecht zich in N. richting
minder ver uit, daar Loenen reeds tot het arrondissement Amsterdam behoorde ; daarentegen ging het naar het W. verder, zoodat
o.a. Woerden, Oudewater en Schoonhoven er nog binnen lagen.
Tot het arrondissement Utrecht behoorden de volgende gemeenten : Benschop, Breukelen, Cockengen, Harmelen, Jaarsveld,
Jutphaas, Kamerijk, Linschoten, Lopik, Maarssen, Maartensdijk,
Montfoort, Mijdrecht, Nieuwkoop, Nieuwveen, Oudewater, Polsbroek, Schoonh oven, Tienhoven, Utrecht, Vleuten, Vreeswijk,
Waarder, Westbroek, Wilnis, Woerden, Zegveld, Zevenhoven,
Zuilen en Lfsselstein ; in het arrondissement Amersfoort lagen :
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Amerongen, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten,
Doorn, Driebergen, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Houten,
Kothen, Langbroek, Leersum, Leusden, Renswoude, Rhenen,
Schalkwijk, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Werkhoven, Woudenberg, Wijk-bij-Duurstede en Zeist.
Behalve de onttroning als hoofdstad van een departement
bracht de tijd van de inlijving voor de stad Utrecht nog andere
maatregelen, die daar als gevoelige verliezen werden beschouwd.
Bij keizerlijk decreet van 27 Februari 1811 werden de Duitsche
Orde, Balije van Utrecht, en de vijf Kapittelen opgeheven en de
bezittingen dezer instellingen tot staatsdomein verklaard. Zoowel
de Duitsche Orde als de Kapittelen waren sinds lang een soort
van maatschappijen geworden tot het uitkeeren van lijfrenten 1) ;
de adellijke en, voor zoover de Kapittelen betreft, ook niet-adellijke
heeren, die er zitting in kregen, betaalden bij hunne toetreding
tot die Orde of voor den aankoop van een praebende een
zekere som gelds en waren daardoor voor hun leven verzekerd
van een jaarlijksche uitkeering, die grooter of kleiner werd,
naarmate de meest uit landerijen bestaande bezittingen van
Duitsche Orde en Kapittelen hooger of lager verhuurd werden.
Voor hen, die jong lid waren geworden en lang leefden, was
het een uiterst voordeelige wijze van geldbelegging ; zij werd dan
ook door velen gezocht en was een aanzienlijke bron van inkomsten voor adellijke en notabele Utrechtsche families — zooals de deken van het Domkapittel in de laatste vergadering van
dit college „met een gepaste en aandoenelijke aanspraak" het
uitdrukte : „de Capitulen zijn altijt van het hoogste aanbelang
voor deze stad en derzelver ingezetenen geoordeeld en hebben
zoovele notabele familien tot een werkelijk soutien verstrekt" 2).
Voor de Kapittelen is er geen revisie van het doodvonnis gekomen ; wel werd terstond na de uitroeping van den Souvereinen
Vorst hierop aangedrongen 3), maar tevergeefs ; alleen hebben vele
1) Mr. S. Muller Fz., Oud-Utrechtsche Vertellingen, blz. 121-124.
2) Notulen van het Kapittel ten Dom, 17 Maart 181'1 (R. A., Utrecht).
3) In een schriftelijk adres van de provisioneele regeering der stad Utrecht
aan den Souvereinen Vorst, waarop wij later terugkornen , in dit adres leest
men o.a., dat „de vijf capittelen en de Duitsche ordre een vrij aanmerkelijk
aantal familièn to Utrecht hadden doen vestigen".
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vroegere bezitters van praebenden later een ruimere schadeloosstelling weten te verkrijgen, dan hun bij keizerlijk decreet van
4 Juli 1812 was toegezegd 1). De Duitsche Orde daarentegen heeft
de uitvoering van het vonnis op de lange baan weten te schuiven
en is door de wet van 8 Augustus 1815 herleefd. Maar in den
Franschen tijd was dit alles, zelfs het bedrag van de schadeloosstelling, nog onzeker, en voelde men in Utrecht de opheffing
van Duitsche Orde en Kapittelen als een zwaren slag voor de
notabele families, die jarenlang, sommige eeuwenlang, van deze
ruif hadden gegeten.
Niet minder was men in Utrecht ontdaan over het keizerlijk
decreet van 22 October 1811, waarbij de hoogeschool tot „ecole
secondaire" werd verklaard 2). Wel is waar bleef de nadere
organisatie van deze school uit, en gingen de hoogleeraren op
dezelfde wijze als vroeger met het geven van hunne colleges voort,
maar de Utrechtsche school mocht na een bepaalden tijd geen
doctorale graden meer verleenen, de voor haar beschikbare geldmiddelen vloeiden zeer traag, zoodat de tractementen der professoren ongeregeld en slechts ten deele uitbetaald werden, en in
allerlei aangelegenheden was zij voortaan afhankelijk van den
rector der Leidsche academie. Wat het ergste was, de onzekerheid over de toekomst en de zekerlieid, dat men in elk geval
te Utrecht geen doctoralen graad meer zou kunnen behalen,
deden het aantal studenten aanzienlijk verminderen. De juristen
en medici, die er nog studeerden, haastten zich, zooal niet hunne
studien te voltooien, dan toch te promoveeren, terwijl in de
jaren 1801-1810 het aantal promotion gemiddeld 24 per jaar
had beloopen, bedroeg dit in den cursus 1810 1811 niet minder
dan 58 (waaronder 51 juridische) en in den cursus 1811-1812
nog 47 (waaronder 38 juridische). Van de studenten in de rechten
1) Lie n°. 589 en 589* van het archief van het Domkapittel (R. A., Utrecht),
waar men belangrijke gegevens kan vinden voor de financieele speculatie van
den aankoop eener praebende.
2) Het volgende naar G. J. Loncq, Historische Schets der Utrechtsche
Hoogeschool, blz. 284-303, en de Bagel. Aanteeken. van den Utrechtschen
apotheker Hendrik Keetell (Navorscher, '1905, blz. 629 — 630 en 691). Omtrent
dit laatste dagboek zij bier eens voor al opgemerkt, dat de feitelijke mededeelingen daarvan mij niet altijd juist zijn gebleken.
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en de medicijnen, die hunne studien pas begonnen waren, vertrokken de meesten naar Leiden of Groningen ; nieuwe studenten
voor deze faculteiten meldden zich bijna niet aan. Alleen de
theologen bleven te Utrecht, omdat het voor een aanstaand predikant niet verplicht was te promoveeren — promotion in de
theologie waren dan ook witte raven: in de jaren 1801-12 in
het geheel drie ! — en omdat er juist te Utrecht een groot aantal beurzen voor theologen bestonden. In 1812 bedroeg het aantal
theologische studenten nog 100, terwijl er slechts 43 studenten
waren in de andere drie faculteiten tezamen : de juridische, de
medische en de litterarische of philosophische ; een afzonderlijke
faculteit van wis- en natuurkunde bestond destijds nog niet. Zoo
zag het er somber uit voor de toekomst der Utrechtsche school,
terwijl de .vermindering van bet aantal studenten al vast groot
nadeel berokkende aan de vele burgers, voor wie de hoogeschool
tot dusverre een vaste bron van inkomsten was geweest.
Een ander gevolg van den Franschen tijd bracht daarentegen
voor de neringdoenden en in het algemeen voor de volksklasse
te Utrecht een vrij groot voordeel, maar was voor de meer
gegoeden een groote last ; wij bedoelen de opeenhooping van soldaten binnen de stad en de inkwartiering, die er uit voortvloeide 1). Aan zijne centrale ligging had Utrecht het te danken
of te wijten al naar men wil dat er in de jaren 1810-1813
herhaaldelijk een groot aantal troepen werd samengebracht,
dat er in de nabijheid van de stad groote wapenschouwingen
werden gehouden en dat zij dienst deed als „centre des operations
militaires", als voorloopige garnizoensplaats, waarheen de resten
van allerlei regimenten werden gezonden en waar nieuwe werden
geformeerd, ook als doormarschplaats voor op weg zijnde troe-

1 ) Voor de nu volgende mededeelingen maakte ik gebruik van „Boite 146,
Caserne" (R. A. Haarlem), „Journal du casernement de la place d' Utrecht,
1 Sept. 1812-4 Nov. 1813" (gem. arch. Utrecht, derde afdeel. no. 791),
„Maandel. rapporten over de inkwartiering en de kazerneering", Sept. 1812—
Oct. 1813 (ibidem, No. 915), missive van den maire van Utrecht aan den
prefect dd. 30 Sept. 1813 („Registre de correspondance de la mairie", met de
bijlagen, ibidem, nos. 602 en 603) en de Dagel. Aanteek. v. Keetell op de
maanden Augustus—December 1811, en op de jaren 1812 en 1813 passim.
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penafdeelingen. Toen in den zomer van 1810 nieuwe Fransche
troepen ons land kwamen bezetten, was het hoofdkwartier steeds
te Utrecht gevestigd. In September 1811 hield maarschalk Oudinot, hertog van Reggio, in de Houtensche vlakte de groote
manoeuvres, die van alle kanten de menschen naar Utrecht deden
samenstroomen, om getuige te zijn van dit prachtige militaire
schouwspel ; bij het bezoek van den Keizer aan Utrecht (6-9
October 1811) was de stad opnieuw vol militairen, werd er een
groote revue gehouden in de Maliebaan — waarvan kort te
voren alle boomen geveld waren, opdat het terrein voor militaire
exercitien zou kunnen dienen —, gevolgd door spiegelgevechten
op de heide bij Zeist. In den zomer van het jaar 1812 — gevolg
van den tocht naar Rusland — waren er te Utrecht weinig
militairen, maar in den herfst van dat jaar en vooral tegen den
zomer van 1813 werd de toevloed weer gestadig grooter, omdat
in die laatste maanden te Utrecht de regimenten werden gevormd, die naar Duitschland werden gedirigeerd. In September
181 3 schreef de maire van Utrecht dan ook aan den prefect,
dat de stad, tot voor korten tijd, bijna altijd een garnizoen had
gehad van 7 a 8000 man.
Daar er te Utrecht niet voldoende kazernes waren om de troepen onder dak te brengen, moest men van den beginne of zijne
toevlucht nemen tot inkwartiering bij de burgerij ; de gegoeden
besteedden de hun toegewezen militairen dan weer uit bij burgers, die er wel een duitje aan wilden verdienen. Dit gaf echter
tot allerlei moeilijkheden aanleiding ; de militaire bevelhebbers
klaagden herhaaldelijk over den slechten invloed van de inkwartiering op de discipline, over de onvoldoende voeding, die de
soldaten dikwijls bij de burgers kregen, en als gevolg daarvan
over de toeneming van het aantal zieken ; ook kwam het vaak
tot gewelddadigheden tusschen burgers en soldaten. Keizer Napoleon zelf had bij zijn verblijf te Utrecht in October 1811 met
den maire gesproken over de wenschelijkheid van het inrichten
der noodige kazernes en hem beloofd eenige aan den staat
behoorende gebouwen daarvoor beschikbaar te stellen ; bij decreet
van 21 November 1811 gelastte hij, dat te Utrecht kazernes moesten
worden gemaakt, die tezamen 4800 man konden herbergen en
dat er een militair hospitaal voor minstens 600 man moest worden
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ingericht ; bij decreten van 30 Januari en 27 Februari 1812 en
1 Januari 1813 werden achtereenvolgens een aantal aan den
staat toebehoorende huizen -- waarvan sommige vroeger gediend
hadden voor woningen en bureau's van ministers, toen koning
Lodewijk Napoleon zijne residentie te Utrecht had — als kazernes
aangewezen ; bovendien maakte de stad zoowel hiertoe, als voor magazijnen en stallen, gebruik van huizen, die haar toebehoorden, en
huurde andere daarvoor. Zoo werd b.v. de eene helft van de
Statenkamer tot kazerne ingericht (in de andere zetelden het
„tribunal des douanes" en het „tribunal de commerce") ; insgelijks deden als kazernes dienst de vroegere herberg „La Place
Royale", het gasthuis Leeuwenberg, de Latijnsche school, de
manege en meer andere ; zelfs het deftige Paushuize werd met
dit lot bedreigd, maar de genie-officier Lobry, die voor de inrichting der kazernes zorg had te dragen, vond dit toch blijkbaar
jammer, althans, hij herinnerde in een zijner rapporten er aan,
dat de maarschalk Oudinot, hertog van Reggio, hier in 1811
tijdelijk gewoond had en wees er op, dat het gebouw bij uitstek
geschikt was als logies voor den kat-major. Hiervoor werd het
echter ditmaal niet gebruikt; reeds vroeger had het een kok toebehoord, die er een logement van gemaakt had ; nu werd het verhuurd aan een kok, die een gedeelte van het gebouw als restauratie inrichtte en de overige appartementen verhuurde 1).
Ondanks deze maatregelen kon men toch alle tijdelijk in de
stad vertoevende soldaten niet in de kazernes huisvesten ; uit een
briefje van den maire van Utrecht aan den onder-prefect (dd.
10 Mei 1813) blijkt, dat de kazernes toen nog geen ruimte boden
voor 4800 man, en dat er dan ook, op dat oogenblik, behalve
de in de kazernes ondergebrachten, nog 3300 man bij burgers
waren ingekwartierd, terwijl er bovendien nog bijna dagelijks
doortrekkende troepenafdeelingen onder dak moesten worden
gebracht. De maire vroeg en verkreeg dan ook van den onder-prefect
toestemming om een aantal leegstaande huizen, tegen vergoeding
aan de eigenaars, tijdelijk voor kazerne te gebruiken, en aan de
eigenaars, die liever hunne huizen wilden afbreken dan ze voor
dit doel te verhuren, te verbieden om ze te sloopen. In de Mei1)

Mr. S. Muller Fz., Oude huizen te Utrecht, blz. 27.
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maand van 1813 krioelde het dan ook te Utrecht van militairen;
uit de vroeger aangehaalde „Maandelijksche rapporten over de
inkwartiering en de kazerneering" blijkt, dat er tusschen 1 Mei
en 31 Mei 1813 niet minder dan 179 officieren en 9328 minderen bij burgers ingekwartierd zijn geweest, d.w.z. niet op elken
dag van die maand, maar de getallen geven aan het gezamenlijk
aantal van de ingekwartierden in den loop der maand ; zooals
men weet, vertrokken er telkens troepen, maar kwamen er ook
weer nieuwe bij. De genoemde getallen zijn de hoogste, die men
aantreft ; van 1-30 Juni werden er 253 officieren en 7627 minderen ingekwartierd ; in de maand Juli dalen de getallen reeds tot
resp. 119 en 1599, in Aug. nog meer, tot resp. 57 en 812; dan
komt er in Sept. weer een rijzing tot resp. 71 en 2283 ; maar
in den loop der maand October 1813 bedroeg het aantal ingekwartierden nog slechts 17 officieren en 613 minderen.
Tot dusverre spraken we alleen over gevolgen van de inlijving,
die Utrecht in het bijzonder betroffen ; maar het had ook zijn
dee'l aan de voor het geheele land geldende gevolgen, met name
aan de algemeene vermindering van welvaart, al zijn er dan in dit
opzicht enkele voor de arrondissementen Utrecht en Amersfoort
gunstige omstandigheden te noemen.
Landbouw en veeteelt waren in beide het hoofdbedrijf, en dit
bedrijf was er in den Franschen tijd veel beter aan toe dan
handel, nijverheid, scheepvaart of visscherij ; wel liet ook bier
het gebrek aan kapitaal en soms aan handen zich gelden, maar
de graanprijzen stegen, met name in 1812, zeer hoog, en boter
en kaas vonden nog altijd aftrek, evenals de groenten en vruchten, die in sommige streken van Utrecht en Amersfoort werden
gekweekt ; in den herfst van 1813 ging het echter ook den Utrechtschen landbouwers slecht, omdat zij hun producten niet van de hand
konden zetten en met name de kaashandel bijna geheel stil stored 1).
In vele dorpen van het arrondissement Amersfoort werd ook
flunk verdiend met den tabaksbouw ; de inlandsche tabak begon
opgeld te doen, nu de toevoer van buiten gestaakt was ; sinds de
1 ) Rapport v. d. onder-prefect aan den prefect, dd. Utrecht, 10 Oct. '1813
(R. A. Utrecht, afd. 1807-1813, no. 91).
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invoering van de regie waren te Amersfoort en te Amerongen
„particuliere magazijnen" gesticht, waar de boeren, die verlof
hadden bekoinen om een bepaalde hoeveelheid grond met tabak
te beplanten, deze, na keuring, tegen vastgestelden prijs konden
inleveren; vandaar werd de tabak dan naar het „magazijn-generaal der tabak in bladen" te Amsterdam gebracht. Voor het jaar
1813 mochten in het departement der Zuiderzee 600 hectaren
met tabak bebouwd worden, waarvan de omstreken van Amersfoort wel het leeuwendeel zullen hebben gehad ; in 1812 was dit
aantal hectaren nog grooter geweest. Bovendien werd er door
de tabaksplanters veel geld verdiend met smokkelhandel 1).
De handel in binnenlandsch koren was in de stad Utrecht
zeer levendig; voor het overige beteekende de handel er weinig 2).
Daarentegen was de nijverheid zoowel in het arrondissement
Amersfoort als in dat van Utrecht niet zonder beteekenis. In het
eerst bloeide vooral de spinnerij en weverij van wollen en zij den
stoffen; met andere takken van textiel-industrie hield zij een
kleine 2000 arbeiders en arbeidsters aan het werk ; velen daarvan
verrichtten hun arbeid tehuis, maar voor de wolspinnerij vond
men er ook verscheiden nieuwe fabrieken met de nieuwste
Engelsche werktuigen. De veenderij had er 165 werklieden in
dienst, maar de qualiteit van de turf was er slechter dan elders.
In het arrondissement Utrecht daarentegen was de veenderij
een belangrijk bedrijf, dat in 1811 — op dit jaar hebben al deze
opgaven betrekking — met 2327 werklieden werd uitgeoefend;
toch was het, vergeleken bij 1806, verminderd, toen het aantal
werklieden 2716 bedroeg. De pannen- en steenbakkerijen waren
er sterk achteruitgegaan sinds 1806 ; de productie was tot 1/4
verminderd, hoofdzakelijk door het ophouden van het debiet in
1) „Mite '123, Tabac" (R. A. Haarlem), met name een schrijven van den
„directeur general de l' administration des droits reunis" aan De Celles, dd.
Paris, 1 janvier 4813, en van den „directeur des droits reunis" aan De
Celles, dd. Amsterdam, 8 fevr. 1813.
2) De nu volgende mededeelingen ontleen ik aan het Apercu van d'Alphonse
en aan het rapport van De Celles over de industrie in het departement der
Zuiderzee bij Colenbrander, Gedenkstukken VI, blz. '1319-1331 ; die voor de
stad Utrecht hoofdzakelijk aan „Opgaven over het aantal en den toestand
'der fabrieken te Utrecht in Augustus 1811" (gem. arch. Utrecht, derde afd.,
no. 610).
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de kolonien, bericht De Celles in zijn rapport ; vermoedelijk zal
de vermindering van den huizenbouw in Nederland zelf er echter
ook wel toe hebben bijgedragen. Ondanks de zeer verminderde
productie was het aantal bedrijven in dit yak niet naar even.redigheid afgenomen ; daarom deden zij elkaar dan ook een
scherpe concurrentie aan en maakten geen van alle een behoorlijke
winst. Zoowel in Amersfoort als in Utrecht was ook de productie
der leerlooierijen zeer achteruitgegaan, omdat de toevoer van
huiden uit Amerika oninogelijk en die uit Duitschland verboden
was ; dit bedrijf kon trouwens alleen een abouche vinden, als
de zee open was.
In de stad Utrecht zelf of dicht daarbij vond men een aantal
pannen- en steenbakkerijen, die om de genoemde reden weinig
bloeiden. Van de twee suikerraffinaderijen, die er in 1806 nog
bestonden, werkte de eene nog met een paar arbeiders, de andere
had geheel opgehouden te bestaan ; de eigenaar daarvan was
echter een beetwortelsuikerfabriek begonnen, welke tak van industrie destijds van regeeringswege zeer werd aangemoedigd 1).
Behalve de in elke stad van eenigen omvang voorkomende bedrijven vond men te Utrecht nog restanten van de textiel-nijverheid, die er ruim 100 jaren geleden had gebloeid ; maar op dit
gebied was de achteruitgang groot. Een fabrikant, Adr. van Pesch,
had een fabriek van lakens en andere wollen goederen, die in
1806 nog met meer dan 100 man werkte, maar in 1811 bijna
niets meer beteekende ; tevens was hij eigenaar eener wolspinnerij
en zijdeweverij, die al over de 100 jaar bestond en in 1806 nog
aan 400 menschen en kinderen werk gaf, maar in 1811 — „daar alle
buytenlandsche verzendinge zoo niet onmooglijk, ten minsten
zeer moeijlijk en ten uyterste kostbaar is, daar men alles bijna
per as moet vervoeren en daarenboven kostbaare papieren moet
hebben" — nog maar aan 150. Ten slotte had Van Pesch ook nog
een fabriek van knoopen, uit cocosnoten en uit been, die voor
het jaar 1806 duizenden grossen naar het buitenland verzond,
omdat deze knoopen „geschikt voor matroozen en buytenlieden" — nergens elders dan te Utrecht gemaakt werden ; maar
de cocosnoten uit West-Indie konden niet meer worden aange1)

Zie daarover ook Colenbrander, Gedenkstukken VI, blz. '1287, '1293, 1323.
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voerd, en de beenen knoopen kon men niet meer over zee uitvoeren, zoodat deze fabriek in 1811 ongeveer stilstond. De
knoopenfabriek van een anderen fabrikant werkte in 1811 maar
met halve kracht, „omdat er geen verzending is" ; in 1806 waren
daar 60 bazen en 200 knechts en jongens aan het werk, in 1811
nog maar 40 bazen en 100 knechts en jongens. Alleen een speldenfabriek had geen reden tot klagen.
De achteruitgang van tal van bedrijven in de stad Utrecht
had natuurlijk veel werkloosheid en armoede tengevolge. Door
werkverschaffing trachtte de liefdadigheid reeds destijds den nood
te lenigen ; zoo was er een linnenreederij opgericht, die in den
winter aan huiszittende armen, 86 vrouwen en 12 mannen, een
stuk brood verschafte ; in 1806 was ook het vroegere Magdalenaklooster vertimmerd tot een gebouw, waar een zekere Scherenberg,
op verzoek van het gemeentebestuur 1), aan kinderen van bedeelden werk verschafte. Eerst had men hen het voor onbedreven
handen geschikte werk laten verrichten om garens van koehaar
tot vloerkleeden en karpetten te spinnen ; daar echter vele fabrieken
van vloerkleeden en karpetten reeds een jaar lang stilstonden,
had men in den laatsten tijd dit werk vervangen door het spinnen
van wol, meest fijne Spaansche wol voor de Utrechtsche lakenfabriek
van Elin en Co. In 1806 was de zaak begonnen met 50 kinderen ;
in den winter van 1810 op 1811 had men 80 a 100 kinderen
werk kunnen verschaffen.
Dat er in den Franschen tijd te Utrecht veel armoede werd
geleden, blijkt ook uit de toeneming van het aantal bedelaars,
waarvan vooral in den zeer strengen winter van 1812 op 1813
de politie-rapporten van den maire aan den onder-prefect en van
dezen aan den prefect gewag maken 2). Blijkens deze rapporten
nam sinds den zomer van 1812 en vooral in den daaropvolgenden
winter ook het aantal diefstallen te Utrecht gestadig toe ; eerst
de zomer van 1813 bracht hierin verbetering. Vele van deze
1) Zoo leest men in de boven aangehaalde „Opgaven enz." van Aug. 4811.
Wat er echter verder over deze onderneming wordt medegedeeld, duet mij
twijfelen, of zij misschien niet meer diende tot exploitatie van kinderarbeid,
dan wel om liefdadige redenen in stand werd gehouden.
2) Men vindt ze in den bundel no. 91, „Arrondissement Utrecht, politierapporten" (R. A. Utrecht, afd. 4807-1813).
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diefstallen geschiedden bij het sloopen van huizen, daaronder een
aantal aanzienlijke woningen, waarvan de genoemde rapporten
vooral in den winter van 1812 op 1813 melding maken ; ook
stonden er een aantal huizen leeg en boden daardoor aan dieven
gelegenheid hun slag to slaan.
Uit het zooeven genoemde blijkt, dat ook de gegoede klassen
to Utrecht onder de slechte tijden gebukt gingen. Hun bezit
bestond deels uit grond, maar voor een zeer groot deel ook uit
effecten. Reeds de Utrechtsche apotheker Keetell bericht ons, dat de
tierceering inzonderheid tot „volkomen ondergang van onze stad
Utrecht strekte *egens de menigvuldige renteniers, waardoor
onze stad bloeide" 1) en iemand, die op dit punt nog meer vertrouwen verdient, Mr. Jacob van Haaften, lid van een aanzienlijk
Utrechtsch geslacht en zwager van den bekenden mr. G. A.Visscher,
die van 1803-1808 hoofdschout van Utrecht was, schrijft — als
hij de vrees to kennen geeft, dat Engeland, bij wijze van reprosaille voor het continentaal stelsel, geen dividend zou uitbetalen
van de aan Franschen of Frankrijk's bondgenooten toebehoorende
Engelsche schuldpapieren, waarvan er zoovele in handen van
Nederlanders warm — : „in de provincie Utrecht wierdt de
opbrengst der 'Engelsche dividenden 's jaars op meer dan een
millioen berekent" 2).
De vrees van mr. Van Haaften, dat Engeland op zijn grootboek alle vorderingen van zijne vijanden eenvoudig zou doorslaan,
is niet vervuld , maar wel heeft Engeland slechts 70 0 / van
de route uitbetaald, en — wat nog erger . was — door de
staking van alle verkeer was het uiterst moeilijk om vandaar
geld of wissels naar het vasteland over to maken. Zoo kregen de meeste Nederlandsche bezitters van Engelsche effecten
in doze jaren zelfs de 70 3 /0 van hun dividend niet in handen ;
het bleef voor hen staan op het Engelsche grootboek. Ook op de
interesten der staatsschulden van sommige andere landen had een
groote reductie plaats ; Oostenrijk betaalde maar 17 a 18% van de
route, Spanje en Zweden niets 3). Men bedenke, hoezeer dit alles,
1) Zie Keetell's aanteekeningen op 14 Juli, 28 Aug. en 22 Oct. 1810.
2) Prof. R. Fruin in Bijdr. voor Vad. Gesch. enz., Derde Reeks, IV, blz. '189.
3) Na een opsornming van bet Nederlandsche kapitaal, geplaatst in buitenlandsche fondsen, als hypotheek op Surinaanische plantages enz., bericht
Gedenkboek IV.
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gevoegd bij de tierceering, moest drukken op de Nederlandsche
renteniers, die zooveel geld in buitenlandsche fondsen hadden
geplaatst ! En voor de zoo talrijke renteniers in Utrecht kwam
daar dan nog bij de opheffing van de voor hen zoo voordeelige
tontines : de Duitsche Orde en de Kapittelen !
Zoo kan het ons niet verwonderen, dat, naar Keetell bericht,
de Utrechtsche edelen en patriciers hunne buitenplaatsen en
huizen te koop zetten of Retell sloopen, dat sommigen hunne
woningen bij appartementen verhuurden en dat in 't algemeen
zooveel mogelijk op alle weeldeuitgaven werd bezuinigd 1) !
Een ander bewijs, dat in vele notabele Utrechtsche families
de tering naar de nering moest worden gezet, is het volgende
feit : Coen in den zomer van 1811, met het oog op de aangekondigde komst van den Keizer, te Utrecht een eerewacht te paard
werd gevormd uit jongelui der aanzienlijke families, moesten de
kosten daarvan grootendeels door de stad worden gedragen, omdat, zooals de provisioneele maire Ph. Ram schreef : „het in de
presente omstandigheden zeer verre de meesten aan paarden en
de middelen om zich die aan te schaffen, ontbrak 2)" , alleen voor
de uniform zorgden de leden der eerewacht zelf.
Ondanks dit alles, stelle men zich echter niet voor, dat Utrecht
destijds een stad van louter armen of verarmden was ! Vergeleken
met Amsterdam b.v., was Utrecht naar evenredigheid der bevolking rijk te noemen. Belastingcohieren leeren ons niet altijd
het juiste vermogen van de aangeslagenen kennen, maar vergelijkenderwijze kan men er toch wel eenige resultaten uit trekken.
Uit de lijsten van de 100 hoogst aangeslagenen in de negen
grootste steden van het departement der Zuiderzee 3), opgemaakt
in Juni en Juli 1813, blijkt dat de som der bedragen van het
inkomen uit vermogen voor de 100 hoogst aangeslagenen te
d'Alphonse, Apercu, blz. 426: ,,Les circonstances actuelles empechent la Hollande
de recevoir les interets de ce capital". Tot lets gunstiger resultaat leiden de
berichten van Lebrun en Montalivet aan den Keizer bij Colenbrander, Gedenkstukken VI, blz. 96, 97, 193 vlg., 216 —219 , uit VI, blz. 2'19 en '1059 blijkt,
dat reeds veel Engelsche effecten door Nederlanders verkocht waren.
') Navorscher 1905, blz. 387 —388.
2) Missive van Ph. Ram, provis. maire van Utrecht, aan den onder-prefect
Van Tuyll, dd. 4 Juni 1811, in »Boite 143, Gardes d'honneur" (R. A. Haarlem).
3) „Listes des cent plus imposes", enz , in »Bolte '128" (R. A. Haarlem).
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Amsterdam 2.587.000 francs bedraagt en voor die te Utrecht
931.500 francs. De bevolking van laatstgenoemde stad bedroeg
destijds naar wij terstond zullen zien, omstreeks 32.000 inwoners,
die van Amsterdam ruim 200.000 ; hoewel de bevolking van
Utrecht dus nog niet '/6 van die der hoofdstad bedroeg, is de
som der inkomens van de 100 hoogst aangeslagenen er toch
ruim 1 /3 van dezelfde som te Amsterdam ! Vergelijkenderwijze
gesproken, woonden er te Utrecht dus nog wel kapitalisten.
Overigens toont zich de vermindering van welvaart, vergeleken
bij vroegere jaren, ook in den loop der bevolking. In Juli
1808 telde Utrecht 33.528 inwoners, in Maart 1809: 34.880, in
September 1809: omtrent 33.000, in Februari 1811: 32.881, in
het einde van dat jaar : omstreeks 32.000, in Maart 1814 wederom ; 34.881. De vermindering in de jaren van „den Franschen
tijd" moet voor een deel het gevoig zijn geweest van den uittocht van vele gegoede families 1).
Sinds Juni 1811 stonden J. M. van Tuyll van Serooskerken
van Vleuten en A. K. Snouckaert van Schauburg als onder-prefect
resp. aan het hoofd van de arrondisseinenten Utrecht en Amersfoort.
De familie Van Tuyll van Serooskerken van Zuilen behoorde
tot de trouwe aanhangers van de Oranje's ; D. J. van Tuyll, een
gewezen ritmeester, had in 1799 als agent van den Erfprins
goede diensten bewezen aan de zaak van het Oranjehuis 2). Van
zijn bloedverwant, den Van Tuyll van Vleuten, met wien wij
1) De opgaven voor Juli 1808 en Maart 1809 ontleen ik aan »Conceptmissive van den burgem. van Utrecht aan den Landdrost", dd. 4 Juli 1808,
en „Algemeene lijst, .geformeerd uit de volkstelling" enz. (gem. arch. Utrecht,
derde afd., nos. 609 en 612*); die voor Sept. 1809 en de beide voor 1811 aan
Keetell in De Navorscher 1905, blz. 312, 434 en 680; op de laatste plaats
noemt Keetell als cijfer der bevolking : tusschen de 31 en 32.000, maar het
kan niet ver van de 32.000 geweest zijn, omdat er te Utrecht 32 slijters van
tabak waren, en op elke 1000 inwoners een slijter werd toegelaten ; het cijfer
van Maart 1814 eindelijk is ontleend aan een bundel met statistische opgaven
der burgemeesters van het arrondissement Utrecht, voorkomende in portefeuille
n°. 4 van het archief der provinciale griffie te Utrecht. — Bet bevolkingscijfer van Amsterdam in 1811 vindt men bij inej. dr. L. van Nierop, De
bevolkingsbeweging der Nederl. stad, blz. 97.
2) Colenbrander, Gedenkstukken III, op de in het register genoemde plaatsen.
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thans te maken hebben, is ons alleen bekend, dat hij voor de
inlijving, toen J. H. van Lijnden van Lunenburg landdrost van
Utrecht was, onder dezen het ambt van kwartierdrost had bekleed.
Als onder-prefect van Utrecht diende hij de Fransche regeering
niet met hart en ziel en De Cellos spreekt met weinig 'of over hem.
Een van de dingen, die herhaaldelijk aanleiding gaven tot
wrijving tusschen prefect en onder-prefect, was het politie-rapport.
Tot de verplichtingen van den onder-prefect behoorde het indienen
van eon 14-daagsch rapport, waarin hij den prefect to berichten
had over de volgende onderwerpen : „silretê publique, subsistance,
commerce, cultes, police correctionnelle, esprit public" ; de onderprefect kreeg op zijne beurt geregeld rapporten over doze onderwerpen van de maires uit zijn arrondissement. Van Tuyll maakte
doze rapporten tot eon cliche; het eene lijkt op het andere als
een druppel water; moest men alleen uit doze stukken de geschiedenis
van zijn arrondissement opmaken, dan zou men tot de conclusie
geraken, dat er to Utrecht nooit iets bijzonders is gebeurd ; de
„esprit public" is er altijd even voortreffelijk; wordt dit een enkele
maal met een voorbeeld geillustreerd, dan vraagt men zich af,
of Van Tuyll zijn chef voor een kind hield, dat men met zoeten
kook den mond stopt, dan wel of hij zoo'n dwaas was, dat hij
werkelijk meende wat hij schreef. Zoo bericht hij, 17 October
1812, dat de houding van het yolk bij de loting opnieuw bewezen heeft hoe gewillig en vreedzaam het is : „j'ai memo rencontrê de l'enthousiasme, entr'autre a Schoonhoven. Un conscrit
qui tirait un numero tres bas, s'est distinguê en criant : Vive
l'Empereur ! et lorsque son frere s'est declare de vouloir marcher
pour lui, it a dit n'accepter quo parse qu'il êtait le soutien de
ses parents, quo sans cola it ne demanderait pas mieux quo
de se ranger sous les drapeaux". Wanneer in December 1812
de belastingplichtigen worden uitgenoodigd om •een nog niet
vervallen termijn to betalen, vermeldt hij, als een staaltje van
de goede gezindheid der inwoners van zijn arrondissement, dat
to Harmelen een aantal menschen bij den maire en den ontvanger zijn gekomen en hebben gezegd : „het spijt ons erg, dat wij
niet kunnen doen wat onze goede keizer verlangt, maar wij
zullen al ons best doen om in de aanstaande maand te betalen".
Maar De Cellos was op verre na goon kind ; herhaaldelijk
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diende hij den onder-prefect van Utrecht een schrobbeering toe om
zijn onbenullige rapporten en stelde hem zijn Amersfoortschen
collega tot voorbeeld, die zich heel wat beter kweet van dit gedeelte
zijner taak. Het werd er voor Van Tuyll niet beter op, Coen De Celles gelastte, dat na 1 Januari 1813 de toezending der 14-daagsche
rapporten moest worden gestaakt ; voortaan moest hiervoor een
vertrouwelijke briefwisseling in de plaats treden : „Voici ce que je
demande a dater du 1 janvier prochain. Tous les 5, 10, 15, 20, 25
et 30 de chaque mois, vous m'adresserez une lettre intitulêe affaires
de police, oil vous me direz ce qui pent m'int6resser, ce qui
faisoit l'objet de vos anciens rapports, les bruits publics, les
strangers de marque qui s'arretent ou qui passent, les fetes qu'on
donne, les reunions considerables, les proces importans, les nouvelles du jour, les propos que l'on tient, les êvênemens un pen
marquans, soit pour leur importance, soit pour leur bizarrerie.
-Vous me parlerez du personnel des fonctionnaires de l'arrondissement, de quelque rang ou de quelque ordre qu'ils soient.
Vous me tiendrez au courant des morts, des mariages considerables, enfin vous me ferez un veritable rapport de police. Je ne
puis vous indiquer l'ordre a suivre, ce sera celui d'une conversation confidentielle et moi seul, je lirai vos lettres".
Uit- zulke aanschrijvingen ziet * men, tot welke politie- en
spionnendiensten de onder-prefecten door De Celles werden verplicht en in welke valsche positie zij tegenover hunne landgenooten geraakten ! Wanneer Van Tuyll opzettelijk geweigerd
heeft deze handlangersdiensten te verrichten, dan pleit dat zeker
niet tegen hem. In elk geval, de vertrouwelijke brieven, die hij
voortaan had te schrijven, onderscheidden zich noch in vorm,
noch in inhoud noemenswaard van zijne vroegere rapporten.
Ook in den loop van het jaar 1813 kreeg hij dan ook nog
eenige malen van De Celles te hooren, dat deze van anderen
moest vernemen wat hij, Van Tuyll, hem had behooren te berichten ; dat zijne brieven over „affaires de police" onbeduidend
waren : „vous ne devez pas vous borner a repeter sans cesse que
tout est tranquille" ; „il ne s'agit pas ici de copier chaque fois
le precedent rapport" etc. 1).
1)

Het is curieus, te zien, hoe Van Tuyll zulke standjes steeds doorstuurt
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Trouwens, niet alleen wegens deze rapporten had De Celles
weinig met Van Tuyll op ; hij vond over het algemeen dat de
onder-prefect veel te laksch was in de uitoefening van zijn gezag.
Toen er in het laatst van Maart 1813 relletjes te Schoonhoven
waren geweest tegen een controleur der vereenigde rechten en
Van Tuyll niet aan den last van De Celles had voldaan om
zich in persoon daarheen te begeven — hij meende, dat de zaak
eigenlijk van weinig belang was — schreef De Celles aan Montalivet, den minister van binnenlandsche zaken te Parijs, dat
Van Tuyll zich het air gaf alsof men het eigenlijk als een guest
moest beschouwen, dat hij het ambt van onder-prefect had aangenomen ; dat hij slordig was, achterlijk in alles, niet den noodigen ijver in dienst des Keizers toonde en nog boos werd
op den koop toe, wanneer hij, De Celles, hem zijne ontevredenheid te kennen gaf. Slechts eenmaal wordt Van Tuyll door De
Celles — ook door d'Alphonse en Lebrun — geprezen: wegens
zijne houding bij den April-opstand 1).
Veel beter dan de onder-prefect stond de maire van Utrecht
bij de hoogere autoriteiten aangeschreven. Op het oogenblik der
inlijving was Ph. Ram burgemeester van Utrecht, een oude
Oranjeklant, die in den overgangstijd voor de invoering der
nieuwe administratie als provisioneele maire in functie bleef,
maar zich niet beschikbaar stelde voor even definitieve benoeming.
Den 13en Juli 1811 werd A. J. W. van Dielen als maire van
Utrecht geInstalleerd ; hij overleed reeds 7 Februari 1812. De
eerste adjunct-maire W. G. van Baerle nam daarop tijdelijk het
ambt waar en droeg dit op 9 Mei 1812 over aan den bij keizerlijk decreet van 9 April tot maire benoemden P. W. Bosch
van Drakestein. Deze is maire gebleven tot op den dag, Coen
Utrecht door de Kozakken werd bezet2).
aan den maire van Utrecht, d.w.z. in zijne brieven aan dezen herhaalt hij
letterlijk de opmerkingen van De Celles over de wijze, waarop de politierapporten moeten zijn ingericht hij laat alleen enkele zinsneden weg, die
voor hem persoonlijk bijzonder onaangenaam waren.
1) Dit alles naar de correspondentie in de portefeuilles nos, 79 en 9l,
afdeel. 1807-1813 van het R. A. te Utrecht, en naar Colenbrander, Gedenkstukken VI, blz. 270, 383, 454, 455, 457, 487, 962.
2) Catal. van het archief der gemeente Utrecht, derde afdeel., blz. 77-80.

Jhr. Mr. PAULUS WILHELMUS BOSCH VAN DRAKESTEIN, Maire van Utrecht. NAAR EEN GESCHILDERD PORTRET in het bezit van Jhr. H. P. C. BOSCH VAN DRAKESTEIN
van Nieuw-Amelisweerd to Bunnik.
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Bosch van Drakestein heeft zich in de uitoefening van zijn
ambt den lof van De Celles verworven — slechts anmaal, in
September 1813, kreeg hij een uitbrander, toen hij te lang
talmde met de indiening van het budget voor 1814, maar hij
verontschuldigde zich toen wegens de overstelpende drukte van
de laatste maanden : de organisatie van de nationale garde, de
oproeping van de gardes d'honneur, de conscriptie van 1813 en
de voortdurende zorg voor kazerneering en inkwartiering; bovendien wees hij er op, dat hij bij de aanvaarding van zijn ambt
een vrij verwarden boedel had aangetroffen. Bij de burgerij was
hij echter minder gezien. Voor een deel moet dit misschien
worden toegeschreven aan het feit, dat hij katholiek was ; maar
bovendien vond men hem te veel Franschgezind ; Keetell zegt
zelfs, dat hij zich „den haat van het algemeen" op den hals
haalde. Vooral schijnt men hem het volgende te hebben kwalijk
genomen. Na den veldtocht naar Rusland achtte men het te
Parijs gewenscht, dat de Nederlanders een bewijs gaven van hun
onverzwakte trouw door „vrijwillig" mede te werken tot versterking der zoo deerlijk geslonken Fransche krijgsmacht; in
dien zin werden de prefecten aangeschreven en dezen brachten de
uitnoodiging om het reeds door Parijs gegeven voorbeeld te
volgen verder over aan onder-prefecten en maires. Zoo besloot
dan ook de gemeenteraad van Utrecht, den 20en Januari 1813, op
voorstel van den maire, om den Keizer 20 ruiters aan te bieden
met bijbehoorende paarden en uitrusting , dit aanbod zou worden
gedaan in een adres, waarbij in slaafsche bewoordingen de
wensch werd uitgesproken, toegelaten te worden tot de eer om
bij te dragen tot het herstel der verliezen, die het leger had
geleden „par l'intempérie de la saison".
Hoe goed Bosch van Drakestein aangeschreven stond bij De Celles en De
Stuers, blijkt uit Gedenkstukken VI, 487 en 1397, en uit de brieven van De
Celles bij Bosscha, Geschiedenis der staatsomwenteling, 4de stuk, blz. 105-110.
— Van Dielen wordt als maire door den directeur-generaal van politie op
24 Januari 1812 aldus geprezen : „marchant dans une ligne vraiment frangaise,
calmant les douleurs du peuple, encourageant ses esperances, lui fesant sentir
l'avantage du nouveau regime, il lie sans aucune reserve son sort a celui
de 1'Empire et n'ait pas" — dit alles in tegenstelling met den maire van
Amsterdam — „une richesse immense qui lui permette de braver avec orgueil
la munificence et les bienfaits de S. M." (Gedenkst. VI, 570).
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Dit besluit werd genornen in een zitting, waarin slechts elf der
25 gemeenteraadsleden tegenwoordig waren. De kosten voor
aankoop der paarden en werving en uitrusting der 20 chasseurs
bedroegen ruim 23.000 francs, die gevonden zouden worden door
repartitie ; de vergadering van den gemeenteraad van 12 Februari,
waarin deze repartitie zou plaats hebben, kon echter niet doorgaan, omdat slechts drie raadsleden aanwezig waren ! Dit is alles,
wat de notulen van den gemeenteraad over het geval berichten.
Van elders weten wij echter, dat de groote ijver van den maire
in deze zaak zoo wel aan den gemeenteraad als aan de burgerij
aanstoot gaf, en dat het raadslid Koopman de aanvoerder van de
oppositie was, zoodat de directeur-generaal van politie, De villiersDuterrage, aan het ministerie van politie zelfs verlof vroeg
„quelque mesure particuliere" tegen hem te mogen nemen ; daarvan is echter niets gekomen. Ten slotte dreef de maire de zaak
met geweld door ; de noodige paarden en gelden werden eenvoudig van gegoede ingezetenen gerequireerd; daar zich bijna
niemand als chasseur had willen laten aanwerven, werden de
20 manschappen opgeroepen uit de reserves der lotelingen van
1810 en 1811.
Ook in October 1813 speelde de maire bij een dergelijke aanleiding geen eervolle rol. Bij den hachelijken staat van zaken
in Duitschland had men het te Parijs opnieuw wenschelijk gevonden, dat de Nederlanders bewijzen hunner loyale gezindheid
zouden geven aan de keizerin Maria Louise, die bij de afwezigheid van Napoleon het regentschap over het rijk voerde. Daartoe
aangeschreven door den onder-prefect, die in dezen alweer den
last van den prefect overbracht, stelde de maire aan den gemeenteraad voor, verlof te vragen dat een commissie uit den
raad naar Parijs zou mogen gaan om aan de Keizerin-regentes
de gevoelens van toewijding enz. te vertolken. In de zitting van
15 October 1813, waarin 12 raadsleden aanwezig waren, keurde
de gemeenteraad het voorstel van den maire goed ; behalve den
maire werden de raadsleden Van Romondt en Van den Heuvel
aangewezen om de deputatie nit te maken. Tijdens de vergadering kreeg Bosch van Drakestein een briefje van Van Tuyll,
waarin deze hem den wensch, juister gezegd : het bevel van De
Celles overbracht, dat de gemeenteraad terstond zou besluiten
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tot het zenden der deputatie ! Naar wij gezien hebben, werd
deze order prompt uitgevoerd.
Van de deputatie naar Parijs is niet gekomen ; van hoogerhand
werd to kennen gegeven, dat Utrecht zich de kosten van deze
zending mocht besparen en kon volstaan met het indienen van
een adres. Den 19en October kreeg de onder-prefect het model
voor dit adres van den prefect ; nog denzelfden dag zond hij
het aan den maire toe. Het was in de meest kruiperige termen
gesteld ; Van Tuyll vond dan ook noodig aan den maire to
schrijven : „vous verrez dans quel esprit cette adresse doit etre
redigêe ; si vous n'en adoptez pas littêralement les termes, je ne
doute pas quo l'on en exprime les sentimens. J'attendrai le 21
la deliberation du conseil municipal pour pouvoir encore l'expedier le memo jour a monsieur le prefet".
Hij werd alweder op zijne wenken bediend ;. den 21 en October
vergaderde de gemeenteraad ; behalve den maire waren 12 leden
aanwezig ; niet precies hetzelfde dozijn, dat op 15 October tot
de deputatie had besloten; van deze twaalf ontbraken er thans
vijf, maar vijf anderen waren in hunne plaats gekomen. De
vergadering van 21 October besloot met „eenparige stemmen"
tot het zenden van het adres ; maar de redactie daarvan word
een weinig gewijzigd; een commissie uit den raad, onder praesidium van den maire, stelde een nieuw adres op, dat nog
slaafsch genoeg was, maar waarin althans enkele van de ergerlijkste uitdrukkingen niet voorkomen.
Onmiddellijk na de vergadering zond Bosch van Drakestein
het adres aan Van Tuyll toe ; in een begeleidend schrijven bericht hij, dat hij zelf de redactie van het hem toegezonden model
had voorgesteld — hij schijnt dus goon aanstoot daaraan to
hebben genomen! maar dat de raad besloten had er enkele
veranderingen in to brengen, „desirant y rappeler des circonstances qui sont relatives aux localites, applicables seulement a la,
ville d'Utrecht et propres en memo tems a exprimer plus vivement l'attachement et la fidêlité de ses habitans". Het laatste is
1 ) Van het „schoorvoetende" gehoorzamen, waarvan Bosscha, Staatsomwenteling, 4de stuk, blz. 111 gewaagt, blijkt to Utrecht weinig, integendeel,
de zaak werd zeer coulant afgedaan!

362

DE VOORMALIGE PROVINCIE UTRECHT IN 1813.

gelukkig niet waar ; het definitieve adres is niet servieler dan
het concept ; wij willen aannemen, dat het verlangen van den
raad om aan het adres meer „locale kleur" te geven — de
Batavieren benevens den vrede van Utrecht moeten daarvoor
dienst doers slechts een voorwendsel was om zich de vernedering van het allerdiepste bukken te kunnen besparen.
Intusschen, men had te Utrecht den pil geslikt zonder veel
tegenstribbelen. Te Amersfoort aarzelde men langer, voordat men
tot het indienen van een adres besloot ; als reden daarvan vermeldt de onder-prefect Snouckaert van Schauburg, dat de raadsleden zich niet gemachtigd beschouwden in naam hunner medeburgers de taal te voeren, die hun door het concept-adres in
den mond werd gelegd. Tevens bericht hij, dat de burgerij bitter
weinig op had met het adres, omdat men vreesde dat het aanleiding zou geven tot het vragen van nieuwe offers, hetzij in
menschen, hetzij in geld. Ook elders, ja in de meeste steden,
kostte het groote moeite toestemming van den raad te verkrijgen
voor adres of deputatie ; zoo het adres nog werd goedgekeurd,
dan Loch alleen in bewoordingen, die het geheel onbeduidend
maakten. Devilliers-Duterrage schreef dan ook naar aanleiding
hiervan op 26 en 27 October 1813 naar Parijs : het is opmerkelijk, hoe bang de menschen -zijn geworden zich te compromitteeren ; „il semble que l'on craigne d'avoir a rendre compte
dans quelques semaines de ce que l'on ferait aujourd'hui" ; de
Hollanders spreken zich bij deze gelegenheid veel gedecideerder
uit dan gewoonlijk ; dat komt omdat zij hopen, spoedig geen
Franschen meer te zullen zijn 1).
In December 1812 had het

29e

bulletin ook den Nederlanders

1 ) Het voorgaande naar Colenbrander, Gedenkstukken VI, 610, 703, 704,
707; missive van den onder-prefect van Amersfoort aan De Celles, dd. 29
October 4813, in portef. n°. 449, R. A. Utrecht, afd. 4807—'1813; registre
de correspondance de la mairie, met bijlagen, en registre des deliberations du
conseil municipal, resp. nos. 602, 603 en 608 der derde afd. van het Utr.
gem. arch.; Bosscha, Staatsomwenteling, 4d e stuk, biz. 410-142 ; Keetell op
Januari en Februari 1813. — Keetell's aanteekeningen over het jaar 1813

zijn in '1863 afzonderlijk uitgegeven door dr. Vermeulen, onder den titel: „De
stad Utrecht in 1813; uit het dagboek van een ooggetuige".
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bekend gemaakt, dat de tocht naar Rusland tot een ramp voor
het Fransche leger was geworden. Van dat oogenblik of ontwaakte bij velen de hoop, dat het einde van de Fransche overheersching naderde. Ook in Utrecht en de tot dit arrondissement
behoorende gemeenten werd dit merkbaar. Sinds de laatste dagen
van Januari en het begin van Februari 1813 trokken voortdurend
Nederlandsche troepenafdeelingen, die naar Wesel en Maagdenburg werden gezonden, door de stad Utrecht en hielden daar
een of twee dagen verblijf. Onder deze troepen was veel gemor;
er werden Oranjeliederen gezongen, een tamboer sloeg zelfs het
Wilhelmus. Pasquillen en spotprenten op Napoleon werden in
de stad verspreid. In dezen tijd viel ook de bovengenoemde
beraadslaging in den gemeenteraad over het aanbieden van 20
jagers, waarbij de maire zich den haat der burgerij op den hals
haalde. Onder de societeiten, in Februari 1813 door De Celles
aangewezen als bronnen van politiek verzet, komt naast Doctrina
te Amsterdam, ook de Utrechtsche societeit Sic Semper voor.
Intusschen zal de voortdurende aanwezigheid van een groote
troepenmacht in de stad er toe hebben bijgedragen, om daden
van vijandschap tegen de Fransche regeering te beletten. Sinds
Maart had generaal Molitor zijn hoofdkwartier te Utrecht; hij
bleef daar tot ongeveer midden Juli, Coen de formatie der naar
Duitschland te zenden regimenten was afgeloopen ; na zijn vertrek
stored generaal Schiner aan het hoofd der militaire macht te
Utrecht.
Dat reeds in het voorjaar van 1813 de gezindheid der bevolking
vrees wekte bij de Fransche ambtenaren hier te lande, blijkt
ook uit het volgende. Bij confidentieel rescript van 31 Maart gelastte de onder-prefect — die in dezen wel op bevel van De
Celles zal hebben gehandeld — aan den maire van Utrecht, om
voortaan geen paspoorten meer uit te reiken aan vrouwen en
kinderen van ambtenaren, wat natuurlijk op de Franschen sloeg.
Op 3 April rapporteerde de maire aan den onder-prefect, dat
het gerucht liep, dat verschillende Fransche ambtenaren voorzorgsmaatregelen begonnen te nemen en hull kostbaarste bezittingen naar Belgie of Frankrijk verzonden. Hij noemde dit
gerucht wel overdreven, maar voegde er toch aan toe, dat inderdaad de hoofdambtenaren van het kantoor der vereenigde rechten
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een gedeelte hunner bezittingen naar Brussel hadden gestuurd.
Als een staaltje van de gezindheid van den maire Bosch van
Drakestein volge hier wat hij aan het slot van zijn rapport
schrijft : „Il est facheux que ces employes aient choisi, pour
envoyer ces effets, un moment on les malveillans saisissent avec
empressement toutes les circonstances gill peuvent servir a appuyer les bruits qu'ils rêpandent et les craintes qu'ils cherchent
a communiquer" 1).
In het arrondissement Utrecht vielen in het voorjaar van 1813
te Schoonhoven nog al eens relletjes voor 2). Zooals reeds, in
ander verband, werd medegedeeld, werden er in Maart ambtenaren
der douanen en der vereenigde rechten beleedigd en mishandeld ;
„un attroupement forme devant leur demeure a commis des actes
de violence, en poussant des cris seditieux menacans". Op den avond
van den 8 en April ontstond er weer een volksoploop ; de menschen
stonden alien naar den toren te kijken, in de verwachting, dat
de nationale vlag zou worden geheschen, hetgeen, naar men beweerde, het sein zou zijn van de nadering der Engelschen, die
reeds te Gorcum en te Nieuwpoort waren. Bij het verstrooien
van de menigte werd de veldwachter mishandeld ; toen hij den
volgenden dag drie der belhamels gevankelijk naar Utrecht
zou voeren, gooide men hem met steenen ; eerst de komst van
een brigade gendarmerie herstelde de rust in het stadje.
Het merkwaardige van dit laatste bericht is het geloof aan
de landing van Engelsche troepen. Ook bij den April-opstand
in de dorpen langs den Ouden Rijn en elders schijnt dit gerucht
een rol te hebben gespeeld. Keetell noemt als oorzaak van dezen
opstand — juister zal zijn : een van de redenen, die den opstand
deden uitbreken — het gerucht, dat de Engelschen reeds te
Utrecht waren, welk gerucht dan volgens hem ontstaan was,
omdat op eersten Paaschdag (18 April) 900 Zwitsers in Utrecht
waren gekomen, die men door hun roode uniform voor Engelschen had gehouden !
1) Het voorgaande naar: portefeuille n°. 91, R. A. Utr., afd. 1807-1813;
registre indicateur pour la mairie, met de bijlagen, nos. 599 en 600 der
derde afd. van het gem. arch. Utr.; Colenbrander, Gedenkstukken VI, 447,
609; en de aanteek. van Keetell.
2) Colenbrander, Gedenkstukken, VI, 447, 452, 454, 630.
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Aanleiding tot den April-opstand was de inschrijving voor de
nationale garde van alle mannelijke ingezetenen tusschen 20 en
40 jaar, en de vrees, dat de ingeschrevenen zouden worden opgeroepen voor den krijgsdienst te velde. Ook de westelijke helft
van het arrondissement Utrecht, die grensde aan de streek waar
de haard van den opstand was : Alphen, Zwammerdam en
Bodegraven, werd in beroering gebracht. Op 20 April kwam te
Nienwkoop, waar men bezig was met de inschrijving, een troep
van 40 a 50 met stokken en messen gewapende boeren uit
Aarlanderveen en omstreken ; zij brachten de klok aan het
luiden, heschen de vlag op den toren en maakten zich met geweld meester van de lijsten der inschrijving. In den nacht van
19 op 20 April kwamen ook te warder een aantal menschen
uit Bodegraven en Zwammerdam om de klok te luiden en de
inwoners op te zetten ; zij vertelden dezen, dat de maire achter
de namen van alle ingeschrevenen voor de nationale garde had
vermeld, dat zij zich vrijwillig aanboden om uit te trekken ! Met
hulp van den predikant moist de maire zijn ingezetenen anders te
beduiden, zoodat de Bodegravers en Zwammerdammers zelfs
op de vlucht moesten slaan. Te Nieuwveen weigerden de inwoners eerst, op aanstoken van vier of vijf belhamels, zich te laten
inschrijven, maar een paar dagen later geschiedde dit Loch in
alle kalmte. Te Zevenhoven nam de bevolking zoo'n vijandige
houding aan, dat de maire en de veldwachter de inschrijving
maar staakten. Woerden en Montfoort werden bedreigd met een
bezoek van oproerige boeren uit Alphen en Bodegraven, die ook
aan den maire van Zegveld hadden gelast om hun de inschrijvingslijsten bij de Blokhuisbrug, in de buurt van Woerden, te komen
uitleveren ; zoowel te Woerden als te Montfoort liet de maire de
poorten sluiten en bewaken ; te Woerden waren reeds biljetten
aangeplakt, waarin de burgers werden aangespoord zich niet te
laten inschrijven ; zoowel daar als te Montfoort geschiedde de
inschrijving echter zonder rustverstoring.
Zoodra de onder-prefect van Utrecht de eerste tijdingen van
een en ander • kreeg, op den avond van den 20en April, hield hij
een conferentie met generaal Molitor, die terstond 50 gendarmes
naar Alphen zond ; toen echter op 21 April de berichten over
den opstand ernstiger werden — in den nacht van 20 op 21
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April hadden de boeren zich meester gemaakt van Leiden —
rukte Molitor 's avonds met ongeveer 2000 man in de richting van
Leiden op ; den volgenden dag, 22 April, vertrokken nog twee
bataljons naar Zaandam, waar eveneens een opstand was uitgebroken. In den avond en den nacht van den 21 en April kruisten
sterke patrouilles door de stad Utrecht; klaarblijkelijk was men
bevreesd, dat ook daar de orde zou warden verstoord. Op den
morgen van den 21en April ging de onder-prefect Van Tuyll zelf
naar de bedreigde plaatsen in zijn arrondissement; hij kon
echter spoedig terugkeeren, omdat het rinds het oprukken van
Molitor overal rustig werd en de inschrijving voor de rationale
garde ongehinderd kon plaats hebben. Om alle gedachte aan
verzet voortaan te smoren, liet Van Tuyll op last van De Celles
„dans toutes les classes de la sociêtê" bekend maken, dat de Keizer
thans een leger van 350.000 man ander zijne bevelen had, dat
er tusschen Frankrijk en Oostenrijk volkomen eenstemmigheid
heerschte enz., m.a.w. dat men er nog niet aan behoefde te
denken, met kans op goeden uitslag tegen de Fransche heerschappij
in verzet te komen. Op 27 en 28 April kwamen alle troepen,
die uitgerukt waren, weder te Utrecht terug, ook Molitor zelf 1).
In de volgende maanden bracht de aanwijzing van de gardes
d'honneur groote ontsteltenis in de kringen der notabele Utrechtsche families. Tot dusverre had de conscriptie hoofdzakelijk
gedrukt op de burgerij en de volksklasse ; de meer gegoeden
maakten in den regel gebruik van de gelegenheid om een remplacant te stellen ; door de oproeping van de gardes d'honneur
zouden nu ook de rijken de kans loopen, in dienst des Keizers
het leven er bij in te schieten ; in den zomer van 1813 was het
immers nog niet te voorzien, dat het zoo spoedig gedaan zou
zijn met het rijk van Napoleon en dat zoo goed als alle gardes
d'honneur weer heelhuids bij hunne familie zouden terugkeeren 2).
1) Het voorgaande naar de briefwisseling in portef. no. 91, R. A. Utr., afd.
1807-1813, en Keetell op 21-28 April 4813.
2) Er is dan ook een aanwijzing, dat bij de lagere volksklassen een zekere
„Schadenfreude" heerschte over de oproeping der gardes d'honneur, in het
volgende bericht van De Celles aan Montalivet (2 Oct. 1813): „Ce qui a le
plus fait effet sur les gens du peuple, c'est le depart des gardes d'honneur;
ils s'en rejouissent encore et tous les conscrits, en plaisantant, se disaient:
nous sommes gardes d'honneur a pied". (Colenbrander, Gedenkst. VI, 467.)
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In de arrondissementen Utrecht en Amersfoort meldden slechts
twee jongelui zich vrijwillig aan voor garde d'honneur : J. E.
Allan, Wiens vader „chef de bataillon" was te Utrecht, klaarblijkelijk dus een Franschman, en Is. Kops, een neef van den
„directeur principal des posies en Hollande". Gedesigneerd, d.w.z.
op last van den prefect aangewezen, werden de volgenden (zoo
achter hun naarn geen andere woonplaats wordt aangegeven, is
deze Utrecht): J. W. A. Barchman Wuitiers, L. M. Senn van
Basel, N. Bastert (Tienhoven), Is. Blijdesteijn, J. A. Booymans,
J. W. Clant, A. Chr. Doelen van Loten, C. M. van Eelde, J. J.
de Geer tot Rijnhuijsen, H. D. J. F. de Geer (Jutphaas), J. F.
de Geer van Oudegeijn, J. van Ghesel, H. R. W. van Goltstein,
Alex. Grothe, H. Hooft Graafland (IJsselstein), J. Kol, W. Koopman, G. Methorst (Amersfoort), W. Methorst (Hoogland), L. A.
Nepveu, P. K. G. Poelman, J. W. I. Ram, A. C. G. van Rappard, G. Chr. Reitz, A. E. Milner, J. J. de Rovere van Breugel,
G. A. Saweyer (de Bilt), W. G. Story, J. K. W. Strick van
Linschoten, J. D. Strick van Linschoten (IJsselstein), J. Taets van
Amerongen, J. W. van Voorst: in 't geheel dus 2 vrijwillige
gardes d'honneur en 32 gedesigneerden oorspronkelijk waren
er 40 gedesigneerd, maar van dezen zijn er acht later van de
lijst geschrapt1).
Zoodra de genoemden de aanschrijving ontvingen, dat zij gedesigneerd waren, haastten de meesten zich, blijkbaar na gemaakte
afspraak, aan den prefect te berichten, dat zij naar hunne meening
niet in de termen van het keizerlijk decreet van 5 April vielen,
waarbij de oprichting der regimenten van de gardes d'honneur
was geregeld ; al deze brieven zijn van 27-29 Mei, een enkele
van 3 of 4 Juni ; voor sommigen schreef de vader. De gewone
verontschuldiging is, dat het keizerlijk decreet spreekt van vrijwillige aanmelding van jongelui uit gegoede kringen, die nog
geen maatschappelijke positie hebben, en dat zij geen lust in
den krijgsdienst hebben of reeds een of ander ambt bekleeden
of een bedrijf uitoefenen ; sommigen voeren ook lichamelijke on1 ) Tot deze acht behooren o.a. de heeren Ackersdijk, Falck, Ivoy, Van Loenen
en Verzeijl, die door Keetell nog genoemd worden onder hen, die op '20 Mei
voor den prefect moesten verschijnen.
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geschiktheid aan, of schrijven dat het hun onmogelijk is de
kosten der uitrusting (1500 francs) te betalen ; enkelen bieden
aan 1500 francs te storten, wanneer men hen maar niet bij de
gardes d'honneur inlijft. De bankier Everard Kol schrijft, dat zijn
zoon op 't oogenblik voor zaken afwezig is en ten spoedigste zal
terugkeeren ; deze moet dan, daar hij meerderjarig is, zelf beslissen ;
hij voegt daar echter bij : „indêpendamment de l'infirmite dont
it a ête atteint et de l'êtat patente qu'il exerce, ce qui aux
termer expres de la loi devrait lame le faire exclure s'il se
fut prêsente, je m'êtais flattê que le fils unique d'un pere age
de soixante ans, d'un pere qui dans l'espace de moms de deux
annees a perdu quatre de ses enfants, que l'unique heritier d'un
êtablissement connu, j'ose le dire sans vanit6, lie intimement
aux intkrets des families les plus respectables en cette ville, d'un
etablissement qui par son entree dans la carriere militaire se
trouverait bientOt entierement anêanti, avait des titres pour
n'etre point gpare de ses parens et enlevê de son kat".
De verontschuldigingen werden niet aangenomen ; om de bepalingen van het decreet bekommerde de prefect zich niet ; de
bedoeling van den geheelen maatregel was niet zoozeer om
manschappen voor het leger, dan wel om gijzelaars te krijgen,
waardoor de aanzienlijke families zouden worden terug gehouden
van verzet tegen de Fransche heerschappij ; zooals Devilliers-Duterrage aan Real schreef: „il s'agit ici d'engager les families beaucoup plus que d'avoir des soldats " I).
De onder-prefect liet de jongelui voor zich komen om hen over
te halen ; bij sommigen gelukte dit. Of Van Tuyll in deze
aangelegenheid zooveel dienstijver heeft betoond, als De Celles
van hem eischte, mag worden betwijfeld. De laatste schrijft
(11 Juni) aan Montalivet, dat Van Tuyll geen gebruik heeft gemaakt van den inyloed, dien hij moest kunnen uitoefenen ; opmerking verdient ook dat Van Tuyll aan een brief aan De Celles
(31 Mei) het volgende P.S. toevoegde : „Permettez que je vous
observe, Monsieur le Comte, que parmi les gardes d'honneur je
n'ai qu'un seul parent, Mons. Taets d'Amerongen" ; hij schrijft
dit klaarblijkelijk om zich to verweren tegen de verdenking of
1)

Colenbrander, Gedenkstukken VI, 668.

DE VOORMALIGE PROVINCIE UTRECHT IN

1813.

369

beschuldiging, dat hij daarom niet kras genoeg tegen de jongelui
optrad, omdat er verscheiden bloedverwanten van hem bij waren.
Het verzet van . een aantal Utrechtsche families in deze aangelegenheid werd aangestookt door den raadsheer in het hof van
cassatie te Parijs, de Bye, een Utrechtenaar van geboorte, die
in dezen tijd met vacantie te Utrecht vertoefde. De Celles beschuldigt hem er van, dat hij de betrokken personen er op heeft
gewezen, dat zij de wet voor zich hadden en zich bij hunne
weigering • konden beroepen op de termen van het keizerlijke
decreet ; „il [De Bye] a êtê cause de la rebellion de la famille Kol,
pere et fils ; ceux-ci ont excite les autres". Te Utrecht was het
verzet nog hardnekkiger dan elders in het departement der
Zuiderzee ; Devilliers-Duterrage noemt, in de quaestie van de
gardes d'honneur, Utrecht „le centre de la grande resistance".
Ten slotte werd aan de weigerachtigen een terrnijn aangewezen,
voor welken zij de 1500 francs voor hunne uitrusting hadden
te storten bij den ontvanger Gordon ; na eenige verlengingen
werd op 21 Juni hun, die nog niet betaald hadden, een bevelschrift thuis gezonden om dit aisnog binnen 24 uur te doen.
Hoevelen toen nog in gebreke zijn gebleven, valt niet met
zekerheid te zeggen. Een brief van Van Tuyll aan de Celles, dd. 31
Mei, noemt, voor het arrondissement Utrecht, de volgende gedesigneerde gardes d'honneur als weigerachtig om to betalen : L. M.
Senn van Basel, Is. Blijdesteijn, J. A. Booymans, A. Chr. Doelen van Loten, C. M. van Eelde, J. van Ghesel, F. de Geer,
H. R. W. van Goltstein, Alex. Grothe, J. Kol, W. Koopman,
J. W. I. Ram, A. C. G. van Rappard, G. C. Reitz, J. J. de
Rovere van Breugel en J. W. van Voorst, dus in 't geheel 16 ;
doch hij vermeldt in dezen brief tevens, dat niet alle opgeroepenen
voor hem verschenen waren, en van deze niet opgekomenen
zullen de meesten zeker weigeraars zijn geweest. Als definitieve
lijst der onwilligen zou ik willen beschouwen een „Etat nominatif
des jeunes gens etc. qui ont refuse d'obtempêrer aux ordres
rêitêrês qui leur ont Ote donnes de verser la somme necessaire
a leur equipement" ; deze lijst is wel niet gedateerd, maar de
woorden „ordres rêiteres" wijzen haar als definitieve lijst aan.
Op deze lijst nu komen 18 jongelui voor, de 16 bovengenoemden
en bovendien nog : J. W. A. Barchrnan Wuitiers en A. E. Winer.
Gedenkboek IV.

24
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Na het verstrijken van den laatsten termijn werd een deurwaarder aan de huizen der weigeraars gezonden om beslag te
leggen op hunne goederen ; de meesten woonden echter bij
hunne ouders, zoodat er niets was om beslag op te leggen. Toen
tastte de prefect door. In den nacht van 14 op 15 Juni 1) werden vier der aangewezen gardes d'honneur, de heeren Doelen
van Loten, Van Goltstein, Kol en Ram uit hun bed gelicht en
voorloopig op het stadhuis in arrest gezet. Om den overigen
nog meer schrik aan te jagen, werden den volgenden morgen
ook de vaders van twee der evengenoemden, de heeren Van Goltstein en Kol, gevangen genomen en 's avonds naar Amsterdam gebracht. Den dag daarna werden de jongelui Doelen van Loten,
Van Goltstein, Kol en Ram onder geleide van gendarmes
naar Metz gebracht, de verzamelplaats voor de gardes d'honneur.
Toen zwichtten al de overigen ; verdere tegenstand bood niet
meer de minste kans om het dreigende lot te ontgaan. Alle
Utrechtsche gedesigneerden meldden zich in de volgende
weken te Amsterdam aan ; in den loop der maand Juli, toen
de verschillende afdeelingen gardes d'honneur uit ons land naar
Metz vertrokken, passeerden zij alien op hun doortocht Utrecht.
De heer Van Goltstein sr., die hoog bejaard en zwak was, werd
spoedig uit de gevangenis ontslagen en in zijn domicilie onder
surveillance gesteld. De heer Kol sr. werd langer gevangen
gehouden ; op 25 Juni schreef Devilliers-Duterrage aan Real,
hoofdambtenaar aan het ministerie van politie te Parijs : „le
Sieur Kol n'a fait aucune difficulte de convenir de ses torts, it
est pêre d'une nombreuse famille, a sa femme mourante en ce
moment et est chargé d'ailleurs d'une suite d'affaires immense
1 ) Keetell noemt den nacht van 23 op 24 Juni als tijd van gevangenneming der
vier gardes d'honneur, den morgen van 24 Juni als lien van de arrestatie der
heeren Van Goltstein en Kol sr., enz. Al deze data zijn echter onjuist. Op 25
Juni schrijft Devilliers-Dnterrage aan Real : „les sieurs Van Goltstein, Kol
et Van Halmael pere (de laatste was een Amsterdammer) on t ete transferes
dans la maison d'arret d'Amsterdam, ou ils sont depuis 8 jours" (Gedenkst.
VI, 677) dan moet de gevangenneming in Utrecht dus omstreeks '16 Juni
zijn geschied. Immers, Devilliers-Duterrage was directeur van politic £e
Amsterdam en kon het dus weten. Dat '15 Juni de waarschijnlijke datum
673.
is, blijkt uit Gedenkst.

PHILIPS RAM. NAAR EEN GESCHILDERD PORTRET
ten huize van Jhr. H. E. RAM to Utrecht.
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et particulierement de l'administration des biens de vingt Sept
maisons des colonies. Mais a raison de ses relations avec l'Angleterre [financieele betrekkingen, wel te verstaan] nous avons
cru devoir le retenir en prison pendant quelque tems encore ;
jai l'honneur de vous proposer de m'autoriser a le mettre en
liberte lorsque les derniers detachements des gardes d'honneur
seront partis" 1).
De lichting van de gardes d'honneur had door het geheele
land juist verbittering gewekt in die kringen, waar men tot nog
toe meestal lijdzaam was gebleven, nl. de kringen der aanzienlijken. Maar voorloopig moest die verbittering worden opgekropt.
In den zomer van 1813 was de oorlog in Duitschland gedurende
bijna drie maanden door een wapenstilstand afgebroken ; velen
vleiden zich met de hoop, dat er vrede zou komen en dat bij
de onderhandelingen Napoleon de onafhankelijkheid van Nederland zou moeten toestaan. De publieke opinie was ook sterk
onder den indruk van de berichten der Engelsche overwinningen
in Spa*, waarvan de bulletins door de Engelsche schepen, die zich
vaak op onze kust vertoonden, onder de visschers werden verspreid.
Ook te Utrecht was het in den zomer van 1813 rustig ; de
groote drukte van de formatie van nieuwe regimenten en van
de daaraan verbonden zorg voor kazerneering en inkwartiering
was voorbij ; omstreeks midden Juli vertrok Molitor dan ook met
zijn hoofdkwartier naar Amsterdam. Het garnizoen, dat Coen te
Utrecht achterbleef, bestond hoofdzakelijk uit gedeelten van een
regiment Zwitsers en van het 4 e regiment strangers. Dit laatste
werd geroemd als „een corps superbe", „un regiment de gêants,
son corps d'officiers est sans contredit l'un des plus distingues
qui existent". De Zwitsers stonden minder goed aangeschreven ;
zij maakten zich schuldig aan diefstallen en bedreven allerlei
1 ) Het medegedeelde over de gardes d'honneur naar „bolte 143, gardes
d'honneur" (R. A. Haarlem), Gedenkstukken VI, biz. 461, 467, 667, 670, 673,
675-677, 679, en de aanteeken. van Keetell. Bosscha, Staatsomwenteling,
4de stuk, blz. 105-110, bericht dat, tengevolge van de voorspraak van Bosch
van Drakestein bij De Celles, de beer van Goltstein, en eenige dagen na
hem de beer Kol, is ontslagen. De boven aangehaalde brief van DevilliersDuterrage doet echter vermoeden, dat de heer Kol nog eenige weken langer
in arrest is moeten blijven.

372

DE VOORMALIGE PROVINCIE UTRECHT IN

1813.

excessen. Herhaaldelijk kwam het dan ook tot vechtpartijen
tusschen hen en burgers, vooral de in Abstede wonende hoveniers,
bij wie een gedeelte van de Zwitsers waren ingekwartierd. In
Mei was een Zwitser door de hoveniers bijna doodgeslagen ; in
Augustus werd een beambte van het militair hospitaal, die
een Zwitser terecht wees onidat hij een vrouw had beleedigd,
door dezen met een sabelhouw gedood. Op den 23en September
werd Utrecht van dit minder gewenschte garnizoen verlost ; de
Zwitsers vertrokken toen naar Frankrijk. Hunne plaats werd
ingenomen door 1200 pupillen uit de garnizoenen van Naarden
en Gorcum. Op 1 November bestond het garnizoen van Utrecht
uit ± 2600 man, nl. 1200 pupillen, ruim 800 manschappen van
het regiment strangers, 400 kolonialen of koloniale jagers, 50
gedetacheerde manschappen van het bataljon chasseurs francais
rentrês, en een 170 artilleristen en pionniers 1).
Uit de briefwisseling van De Celles en Devilliers-Duterrage
is ons bekend, hoezeer de Fransche autoriteiten sinds de laatste
helft van Augustus op hunne hoede waren. Het feit, dat de
troepen in ons land slechts voor een klein deel uit Franschen
bestonden, maar overigens of Nederlanders, Of een mengelmoes
van allerlei natien waren, vervulde hen met vrees ; hoe gaarne
hadden zij eenige Fransche regimenten in de voornaamste plaatsen
van ons land gelegd, wanneer men hun die uit Frankrijk had
kunnen toesturen! Zij wisten ook, dat het voor het Nederlandsche
yolk niet verborgen was gebleven, dat er heel wat troepen uit
het land vertrokken waren : „le peuple fait la rernarque, que le
pays est degarni de bayonettes, les contributions se payent mal",
schrijft Devilliers-Duterrage op 4 October ; twee dagen vroeger
had hij al bericht : „les esprits continuant de s'êchauffer ; ils sont
1 ) Colenbrander, Gedenkstukken VI, 675, 680, 684, 816, 1029; Keetell's
mededeelingen (op de maanden Juni—Sept. 1813) zijn maar zelden in overeenstemming met de officieele berichten. — Het korps pupillen was van Hollandschen oorsprong. Opgericht ten tijde van Lodewijk Napoleon uit jongens
uit de wees- en godshuizen, onder den naam van velites, was het na de
inlijving overgebracht naar Versailles, als pupilles de la garde (lijfwacht
van den Koning van Rome). — De sterkte van het garnizoen to Utrecht op 1
Nov. 1813 is ontleend aan een officieelen staat, mij medegedeeld door generaal Koolemans Beijnen.
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fort mauvais dans les arrondissements d'Utrecht et d'Amersfort ;
du cote de cette derniere ville on fait a main arm6e la fraude
du tabac". Onder den indruk van dergelijke berichten, maar
vooral van dat der inneming van Kassel, raakte de gouverneurgeneraal Lebrun — „dont l'age affaiblit l'6nergie", schrijft
Devilliers-Duterrage — zelfs zoozeer de kluts kwijt, dat hij in
de eerste dagen van October er over gedacht heeft ons land te
doers ontruirnen. Zoodra d'Alphonse, Devilliers en Molitor hiervan kennis kregen, staken zij terstond de hoofden bijeen en
wisten Lebrun wat meer moed in te spreken 1).
De talrijke faillissementen van Amsterdamsche bankiers en
kassiers, die hadden gespeculeerd op een voor Frankrijk gunstigen afloop van den oorlog in Duitschland, verwekten in de
kringen der gegoeden groote ontsteltenis ; ook te Utrecht was dit
het geval : „beaucoup de mes administres sont atteints par ces
coups fatals", bericht Van Tuyll aan De Celles ; te Amersfoort
was er slechts een enkele bij betrokken 2). Maar de groote menigte
had meer belangstelling voor de berichten uit Duitschland ; Coen
in de laatste dagen van October de zekerheid kwam, dat Napoleon
bij Leipzig was verslagen en het overschot der Fransche legers
snel terugtrok, werd de stemming met elken dag hoopvoller ; de
menschen in mijn departement, schreef De Celles op 1 November, twijfelen er niet aan of binnen een maand zullen de Franschen Nederland ontruimd hebben en zal de prins van Oranje
hun Souverein zijn ; twee dagen later meldt Devilliers-Duterrage :
in alle steden wordt er Oranje boven ! geroepen; op de drukst
bezochte plaatsen kan men overal oproerige plakkaten lezen 3).
De invloed van de oorlogstijdingen was te Utrecht terstond
zichtbaar 4); de commandant der stad, baron Schiner, verklaarde
1) Colenbrander, Gedenkstukken VI, 288-289, 467-468, 687, 698-700.
2) Van Tuyll aan De Celles, 28 Oct. 1813 (portef. no. 91 R. A. Utr.),
Snouckaert van Schauburg aan De Celles, 29 Oct. 1813 (portef. no. 149
R. A. Utr.)
3) Colenbrander, Gedenkstukken, VI, 479, 708.
It) Voor de nu volgende mededeelingen put ik uit portef. nos. 79 en 91 van
R.A. Utr., uit de registers nos. 602, 603, 604, 607 van het gem. Arch. Utr.,
uit Keetell's aanteekeningen, en uit het „Journaal van gebeurtenissen te
Utrecht" in Gedenkstukken VI, 1724-1731.
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den 31 en October Utrecht in staat van beleg ; alle wachten en
posten werden verdubbeld ; na zessen mocht nieinand meer op
de stadswallen wandelen ; te 10 uur werden de poorten gesloten
en de bruggen opgehaald ; sterke patrouilles kruisten na tienen
door de stad en gelastten den burgers, die nog op straat waren,
naar huis te gaan ; een schildwacht werd op den Domtoren
geplaatst. Tevens berichtte hij den l en November aan den maire,
dat generaal Molitor weldra met een gedeelte van zijn scat-major
naar Utrecht zou komen en dat voor deze officieren logies moest
worden in gereedheid gebracht ; reeds toen heeft Molitor er dus
over gedacht om Amsterdam te ontruimen. Bovendien werd
Utrecht in de eerste week van November weder het centrum van
allerlei troepenbewegingen. Op 1 en 2 November kwamen er twee
bataljons jagers uit Den Haag en Amsterdam, die echter reeds
op 3 November, met een gedeelte van de te Utrecht liggende
pupillen, verder trokken naar Arnhem. De bezetting van Utrecht
werd op 4, 5 en 6 November nog versterkt door twee bataljons
strangers, een bataljon Amsterdamsche stadsgardes met een compagnie van hunne cavalerie en eenige manschappen van de
garde van den prefect; op 7 November werd een groot aantal
gendarmes te Utrecht samengetrokken. Den 9e1 November vertrok weer een bataljon strangers naar Arnhem en de infanterie
van de Amsterdamsche stadsgardes naar Gorcum, zoodat toen het
garnizoen van Utrecht in hoofdzaak weer bestond uit strangers,
kolonialen en pupillen. Daar den 12 en November begonnen werd
met het leggen van een schipbrug over den Lek, bij Vreeswijk,
waren de Franschen dus reeds toen er op bedacht OM ook
Utrecht te kunnen ontruimen. Dit bleek trouwens ook hieruit,
dat, in overleg met den maire Bosch van Drakestein, de
kolonel der nationale garde, C. H. A. van Heeckeren van
Brandsenburg, begon te zorgen voor geweren voor zijne manschappen ; de maire gaf te kennen, dat misschien reeds over
weinig dagen de stad zonder troepen zou zijn, zoodat de nationale
garde dan voor rust en orde in de stad zou hebben te zorgen.
Intusschen werden eenige van den 31 en October genomen maatregelen om de stad te beveiligen nog verscherpt ; ook de afsluitingen
te water werden van zonsondergang tot zonsopkomst gesloten
en alle vaart in de wateren nabij de stad werd 's nachts verboden.
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De door dit alles te Utrecht bestaande spanning werd nog
grooter op den 15 en November. Tegen den middag kwam een
bataljon Fransche troepen met schuiten nit Amsterdam ; weldra
volgde Molitor zelf ; tezelfdertijd verspreidde zich door de stad
de tijding, dat de Kozakken reeds de Noordelijke provincien bezet
hadden en dat de Pruisen in aantocht waren om Gelderland te
bezetten. Op den 16 en November kwamen ook de prefect De Celles
en eenige uren later de gouverneur-generaal Lebrun binnen
Utrecht, vanwaar zij den volgenden dag weder vertrokken in de
richting van Gorcum. De algemeene aftocht van de burgerlijke
autoriteiten was daarmede begon.nen ; ook de ambtenaren van het
kantoor der vereenigde rechten te Utrecht pakten nu hunne biezen.
Terstond na het vertrek van De Celles maakte de secretarisgeneraal van het departement der Zuiderzee, Joseph de Stuers,
die mede uit Amsterdam was gekomen, bekend, dat hij voortaan
het ambt van prefect zou waarnemen. Alle ontvangers en verdere
comptabele personen werden aangeschreven om hunne kassen
te komen storten bij den betaalmeester De Wit, die daartoe
zitting zou houden in het Kasteel van Antwerpen, op de Ganzenmarkt. Zoo droegen de Fransche autoriteiten dus zorg, dat zij
al de beschikbare geldmiddelen medenamen, tot groot misnoegen
van het yolk, dat op 17 November te Utrecht reeds een poging
deed om te verhinderen, dat de ambtenaren der vereenigde
rechten hunne kas meevoerden.
Voor den maire van Utrecht braken nu moeilijke dagen aan ;
zijn grootste zorg was, dat bij het aanstaand vertrek der Fransche troepen de rust in de stad zou worden verstoord en het
gepeupel aan het plunderen zou gaan ; met het oog daarop nam
hij de straks te noemen maatregelen, dikwijls in overleg met
Molitor, die Utrecht geen kwaad hart toedroeg. Dat werkelijk
de vrees voor plundering bij den maire zeer groot was, blijkt
b.v. uit de proclamatie, die hij op 16 November tot de burgerij
richtte, waarbij deze werd aangespoord niet te luisteren naar de
kwaadwilligen, die hen tot opstand zouden aansporen, met de
misdadige bedoeling, van de algemeene wanorde to profiteeren
om tot plunderen over te gaan. Ook bij den onder-prefect
Van Tuyll bestond de meening, dat de Oranjeleus voor velen
slechts een voorwendsel was om de orde te kunnen verstoren en aan
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het plunderen te geraken ; in zijne aanschrijvingen aan de maires
van zijn arrondissement in deze dagen spoort hij hen herhaaldelijk
aan, om de notabele ingezetenen rondom zich te verzamelen en
met hunne ' medewerking de rust te handhaven ; zoo schreef hij
b.v. den 19en November aan een aantal maires van gemeenten,
waar de rust verstoord was : „appelez a vous les honnetes gens,
ils vous aideront a maintenir les mal-intentionnês ; c'est votre
int6ret, c'est le leur ; c'est la lutte de la same partie du peuple
contre une horde de gens sans aveu, qui ont tout a gagner
dans le dêsordre".
In de stad Utrecht zelf bestonden nog andere redenen voor
de vrees voor rustverstoring dan de angst, dat het yolk zou gaan
plunderen. De aanwezigheid van de Fransche militairen in de
stad kon elk oogenblik aanleiding geven tot gevechten met de
burgers, onder wie velen, en niet alleen het plebs, zeer Oranjegezind waren. Reeds op of voor 10 November hadden de notarissen
Nagtglas, Van Loenen en Van Dam, op het voorbeeld van notaris
Lens, het keizerlijk wapen (den arend) van hunne huizen verwijderd ; hun werd gelast dit uithangbord weder aan te brengen. Den
18en November durfden drie winkeliers — Van Megersen, in hoeden, bij de Volderbrug, De Bruin, in garen en lint, in de Lijnmarkt,
en Buus, in galanterieen, op het Janskerkhof — Oranjelinten
en Oranjestrikken in hunne uitstalkasten leggen. Een pupil
sloeg toen de glazen in bij Van Megersen ; er kwam een oploop
en een vechtpartij tusschen burgers en pupillen ; Van Megersen
en twee andere burgers, die zich bij deze gelegenheid onderscheiden hadden door het roepen van Oranje boven! werden
gevangen genomen ; de beide andere winkeliers hadden bijtijds
het oranje uit hunne uitstalling weggenomen. De drie gevangen
genomen burgers werden den volgenden dag op last van Molitor
door gendarmes uit de stad gevoerd, waarheen, wist niemand ;
maar op voorspraak van den maire en den kolonel der nationale
garde werden zij een paar dagen later weer teruggebracht naar
Utrecht en kwamen er met een gevangenisstraf van tien dagen
af. Nog andere feiten toonden aan, dat het spande tusschen
burgerij en militairen: op den 19 en November kwam het tot
een gevecht tusschen jongens van het burgerweeshuis en
eenige pupillen, waarbij vijf weesjongens gewond werden en
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66n gedood ; het yolk koelde zijne woede hierover aan de keizerlijke uithangborden van tabaksverkoopers en anderen ; nog denzelfden avond werd er uit de voorsteden geschoten op de schildwachten.
De maatregelen van orde dan, welke wij boven bedoelden, en
die van 16-19 November werden genomen, kwamen hierop neer :
de nationale garde, waarvan ruim 100 manschappen met geweren
gewapend waren, betrok gezamenlijk met de militairen wachtposten
in de stad ; uit notabele ingezetenen werd bovendien een korps
rustbewaarders gevormd, zoowel te voet als te paard, het laatste
onder commando van den onder-prefect ; deze rustbewaarders
zouden effectieven dienst doen, zoodra de bezetting de stad had
verlaten ; voor de gevangenis, waar het ook reeds oproerig was
geworden onder de gedetineerden, werd een sterke wacht gezet ;
uit vrees voor plundering werden de registers van bet kantoor
der registratie, hypotheken en domeinen overgebracht naar het
stadhuis ; de poorten der stad werden reeds des avonds to 7 uur
gesloten ; aan de commissarissen van politie — to Utrecht, evenals elders, alien Franschen werd geld toegestaan om spionnen
in hun dienst to nemen, die zoowel in als buiten de stad naar
pogingen tot oproer zouden speuren. In den dienst van het
octrooi — de voornaamste bron van inkomsten der stad
die door het plotselinge vertrek der Fransche ambtenaren stil
stond, werd door een noodregeling voorzien. Ten slotte werd — den
Men November — op last van Molitor bij proclamatie bekend
gemaakt, dat als oproermakers zouden worden, gearresteerd „een
iegelijk, uitmakende een gedeelte van eene verzameling boven
die van vijf personen ; een iegelijk, verkopende of dragende couleuren, thans erkend voor tekens van oproer ; een iegelijk, uitroepende of zingende liederen, die oproerig zijn ; een iegelijk, die
zich veroorloofd to miskennen de autoriteit van Zijne Mat . den
Keizer of deszelfs gelastigden. In geval van wederstand of bedreigingen tegen de gewapende macht zal de troep er op vuuren".
Den 20en November kwamen er omstreeks 140 douanen met
hunne vrouwen en kinderen, die uit Friesland en Groningen
gevlucht waren, to Utrecht aan ; drie dragen later volgde weder
een groot aantal uit Noord-Holland ; de vrouwen en kinderen
werden verder gezonden, naar Gorcum, de douanen zelf hield
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Molitor te Utrecht ; zij werden gewapend en moesten met de
andere militairen de wachten betrekken. Bovendien werd op
21 November de Fransche krijgsmacht te Utrecht nog versterkt
door de komst van twee bataljons Brabantsche nationale gardes,
uit Antwerpen, en den volgenden dag door een bataljon strangers,
uit het departement van de Monden van de Maas (Zuid-Holland).
Molitor maakte van zijne thans ongeveer 4000 man tellende
macht gebruik voor het doen van verkenningen in de richting
van Amersfoort
want de Kozakken waren thans reeds op de
Veluwe — en voor het uitzetten van posten, o.a. aan De Bilt
en langs de Vecht, tot Loenen toe. Aanvankelijk scheen hij
ook aanstalten te maken om Amsterdam weder te bezetten ;
eenige dagen lang lagen een aantal schuiten gereed om troepen
daarheen te brengen ; maar de uitvoering van het plan bleef
achterwege. Bovendien moest hij verdacht zijn op een aanval uit
Holland, te meer daar hij niet voldoende op de hoogte was van
den omvang der beweging daar.
In den avond van den 23 en November kreeg hij bericht, dat
Woerden door de Oranje-garde was bezet. Midden in den nacht
trokken achtereenvolgens 1600 man uit, met eenige stukken geschut, ander generaal De Gency en kolonel Falba, am Woerden
te hernemen ; de rest van het garnizoen stond aangetreden op
het Vreeburg, om zoo noodig eveneens uit te rukken. Tegen den
middag van den 24 en November werd te Utrecht bekend, dat de
Haagsche Oranj e-garde op de vlucht was geslagen, en in den verderen loop van den dag vernam men alle bijzonderheden van het geweld en de plundering, waaraan vooral de zoogenaamde „strangers", een mengelmoes van allerlei natien, maar hoofdzakelijk
Pruisen, zich binnen Woerden hadden schuldig gemaakt 1). Het
grootste deel der uitgezonden macht kwam reeds in den middag
van den 25en November weder te Utrecht terug ; daar liep het
gerucht dat de troepen, die in de stad waren gebleven, gevraagd
hadden eenige uren te mogen plunderen, om niet achter te staan
bij hunne kameraden, die Woerden hadden leeggehaald ; maar
1 ) Dat bij de plunderaars van Woerden ook Hollanders waren, blijkt uit
een schrijven van den president van het gemeentebestuur van Mijdrecht aan
den commissaris van het arrondissement Utrecht, dd. 11 December 1813 (in
portef. n°. 5 van het archief der prof. griffie te Utrecht).
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die vrees werd gelukkig niet bewaarheid, want Molitor handhaafde streng de tucht 1). De plunderaars van Woerden werden
door de Utrechtsche burgers althans niet in de gelegenheid gesteld, de geroofde goederen voordeelig te verkoopen ; niemand van
eenig fatsoen wilde zich daartoe leenen 2), zoodat de soldaten
alleen handel konden drijven met het uitschot der bevolking
en hunne waar voor een prikje van de hand moesten zetten.
Op denzelfden dag, waarop Woerden werd vermeesterd, kwamen
de eerste Kozakken te Amsterdam ; in Gelderland was Doesburg reeds den 23 e11 November door de Pruisen bezet ; zoo begon het er ook voor de Franschen te Utrecht gevaarlijk uit te
zien. De maize vaardigde dan ook den 24 en November, op verzoek
van Molitor, een proclamatie uit, waarbij „in geval de vijand deze
stad mogt naderen en het garnizoen zich onder de wapenen mogt
bevinden", aan ieder werd verboden zich op straat te vertoonen ;
alle winkels moesten dan gesloten zijn ; te y ens werd gelast dat
van 24 November of niemand zich na 6 uur 's avonds op straat
mocht begeven, behalve de ambtenaren, die wegens hunne functie
dit moesten doen ; deze laatsten hadden dan de hun toegekende onderscheidingsteekens te dragen ; wie het bevel overtrad, zou ter1) In het Verslag van de Oudheidk. Vereen. „Flehite" te Amersfoort, over
het jaar 1904, wordt bericht, dat Molitor ongeveer 300 van de soldaten, die
aan de verovering van Woerden hadden deelgenomen, onder kolonel Falba
naar Amersfoort zond, omdat hij vreesde dat zij ook te Utrecht zouden gaan
plunderen. Dank zij den doeltreffenden maatregelen van den onder-prefect
Snouckaert van Schauburg werd deze woeste bende te Amersfoort in bedwang
gebouden ; in den vroegen morgen van 28 November — toen Utrecht door
Molitor werd ontruimd
trokken ook deze Franschen uit Amersfoort weg.
2) Aldus bericht Keetell in een manuscript, getiteld : „Historische aanteekening, enz., van A. Faviez dit de Malines", door den tegenwoordigen eigenaar,
den heer W. Geelen, Beigeordneter der Stadt Bonn, welwillend te mijner
beschikking gesteld, bericht de auteur, dat hij er zelf bij tegenwoordig is
geweest, dat in den Winkel van zijn vriend J. C. van Schermbeek een bende
soldaten binnendrong en dezen, met de bajonet op de borst, dwong de geroofde
voorwerpen meestal hals- en oorsieraden, ringen en andere kostbaarheden,
vorken, lepels, enz. — van hen te koopen, bijna voor spotprijzen. Na de ontruiming van Utrecht door Molitor stelde de heer Van Schermbeek alle door
hem gekochte voorwerpen ter beschikking van de regeering om die, tegen
vergoeding der geringe door hem betaalde prijzen, weder aan de rechtmatige
eigenaars te doen toekomen.
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stond gearresteerd worden. Eindelijk herinnerde de maire aan de
uitnoodiging, die hij reeds den vorigen dag tot de ingezetenen had
gericht, om, zoodra er alarm zou worden geslagen, 's avonds of
's nachts een of meer vensters van hunne huizen te verlichten.
Reeds een paar dagen vroeger had hij, op verzoek van
kolonel Van Heeckeren van Brandsenburg en in het belang van
de veiligheid, last gegeven dat van gemeentewege ook de voorsteden 's nachts zouden worden verlicht ; de stad zelf werd altijd
reeds tot 6611 uur verlicht; met de voorsteden was dit vroeger
ook het geval geweest, maar die hadden destijds een eigen administratie en betaalden zelf de kosten der verlichting ; sinds de
administratie der stad zich ook over de voorsteden uitstrekte, waren
deze laatste echter in het donker gebleven.
Van 24 November of maakten de omstandigheden het raadzaam, dat er dag en nacht hetzij de maire zelf, hetzij een der
adjunct-maires op het stadhuis aanwezig was ; daarom werd
bepaald dat de maire er zelf zou zijn des namiddags van
12-4, de adjunct-maire W. G. J. van Baerle van 4-8, de
adjunct-maire P. E. Voet van Winsen van 8-12, de adjunct-maire
P. A. Beelaerts van 12-4 des nachts, enz. Op verzoek van den
maire stelde de kolonel der nationale garde steeds een escorte
van 6 man disponibel om hetzij den maire zelf, hetzij de adjuncten, telkens als zij dit zouden vragen, bij hunne wandeling van
hunne woning naar het stadhuis of omgekeerd te begeleiden.
Ook hieruit zou men willen opmaken, dat het toenmalig bestuur
der gemeente Utrecht, althans de maire, niet zeer populair was 1)
en daarom vrees koesterde voor een vijandelijke bejegening van
de zij de der bevolking ; een veronderstelling, die bevestigd wordt
door de omstandigheid, dat de adjunct-maire P. A. Beelaerts de
eenige van het oude gemeentebestuur was, die later zitting
kreeg in het provisioneele stadsbestuur.
Reeds op 22 November was te Utrecht R. baron van der
Capellen gearresteerd, dien de Fransche autoriteiten verdachten
1 ) Over Bosch van Drakestein schrijft De Stuers 49 Nov.: „il deploie
dans ces circonstances beaucoup de caractere et de fermete". Hij laat daarop
volgen: „Je ne puis pas en dire autant du sous-prefet M. De Tuyll, qui
cherche a gagner du tems et qui sans doute n'est pas pour nous". (Colenbrander, Gedenkst. VI, 487).
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van naar Utrecht te zijn gekomen orn de Pruisen en andere
strangers over te halen, gemeene zaak te maken met de in opstand
gekomen Nederlanders ; hij werd gevankelijk weggevoerd naar
Gorcum en vandaar naar Parijs. In den nacht van 24 op 25
November werden ook vier van de eerwaardigste ingezetenen
van Utrecht uit hunne huizen gelicht, de heeren W. E. de Perponcher van Wolphaartsdijk, Ph. Ram (de vroegere burgemeester),
N. W. Buddingh en C. Singendonck ; ook de heer Van Goltstein
was gearresteerd, maar wegens den slechten staat zijner gezondheid het men hem los en nam toen in zijn plaats den heer
Buddingh gevangen, die Van Goltstein op diens verzoek had
vergezeld, toen hij uit zijn woning naar het stadhuis was gevoerd 1).
Ook anderen, zooals de heeren Van Westrenen van Sterkenburg
en Both Hendriksen, liepen gevaar, maar het gelukte hun onder
vermomming buiten de stad te komen. De arrestatie geschiedde
op last van den waarnemenden prefect De Stuers en schijnt
hoofdzakelijk bedoeld te zijn als een maatregel om gijzelaars in
handen te krijgen tot uitlossing van admiraal Truguet en Molitor's adjudant Choisy, die te Amsterdam waren gevangen genomen. Devilliers-Duterrage beschuldigt De Stuers 2), dat hij o. a.
in de zaak der Utrechtsche gijzelaars veel minder gehandeld heeft
orn redenen van staat dan wel om zijn persoonlijken haat te
koelen; in hoeverre er voor deze beschuldiging eenige reden
bestaat, valt niet meer na te gaan.
De heeren Buddingh, Ram en Singendonck werden reeds den
25en November 's morgens vroeg onder een escorte van gendarmes naar Gorcum gevoerd ; dat De Perponcher niet met hen
medeging, zal het gevolg zijn geweest van de tusschenkornst
van den onder-prefect Van Tuyll, die zich als Borg voor hem
aanbood ; maar het mocht niet baten ; den 27en November werd
ook de heer De Perponcher naar Gorcum gebracht, vanwaar het
viertal, met andere gevangenen, de reis moest voortzetten naar
1) Dagverhaal van bet gebeurde gedurende bet gijzelaarschap van de heeren
W. E. de Perponcher, Ph. Ram, C. Singendonck en N. W. Buddingh, in van
der Monde's Tijdschrift, deel II, stuk 1 ; „Dagverhaal mijner gijzelaarschap
door N. W. Buddingh", n°. 1047 van de bibl. der stad Utrecht; De Perponcher
beschreef zijne lotgevallen in het vijfde stuk zijner Spreuken, Opgaven enz.
2) Gedenkstukken VI, 733.
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Antwerpen en vervolgens naar Parijs. Zij werden daar gevangen
gezet in „la Sainte Pelagie" ; de gewezen koning van Holland,
Lodewijk Napoleon, heeft zich nog moeite gegeven, hun lot te
verzachten, maar dat liep op allerlei teleurstellingen voor de
vier heeren uit ; op den 17 en Maart 1814 werden zij vrijgelaten,
maar moesten voorloopig nog binnen de muren van Parijs blijven;
in April 1814 keerden zij naar hunne woonplaats terug.
De arrestatie der vier heeren wekte vooral in de kringen der
aanzienlijke burgers groote ontsteltenis ; velen vreesden, dat hetzelfde lot hun boven het hoofd ping; verschillende personen, die
door de Fransche autoriteiten verdacht werden van de omwenteling gunstig gezind te zijn, werden door de politie in het oog
gehouden ; de stad te verlaten was uiterst moeilijk, daar reeds
den 21 en November door De Stuers, op bevel van Molitor, was
bepaald, dat alle passen, ook de door de plaatselijke autoriteiten
uitgegevene, moesten worden geviseerd door den bij Molitor's
hoofdkwartier gedetacheerden commissaris van politic. Nog meer
gedrukt werd de stemming, omdat juist in de laatste dagen van
Molitor's verblijf te Utrecht — volgens den opsteller van het
boven aangehaalde „Journaal van gebeurtenissen te Utrecht",
voor wien Bakhuizen van den Brink „den beer Van Asch van
Wijck" hield, die dan vermoedelijk zal zijn de beer H. M. A. J.
van Asch van Wijck, die 30 November zitting kreeg in het
provisioneel bestuur der stad — aldaar geloofd werd, dat het slecht
stond met de zaak van de Bondgenooten, dat de Franschen
versterking hadden gekregen en overal voorwaarts rukten.
Het was dan ook voor velen een blijde verrassing, toen zij
bemerkten dat Molitor in den loop van Zaterdag den 27en
November aanstalten tot zijn vertrek maakte. Reeds geruimen
tijd hadden de boeren uit de omliggende dorpen paarden en
wagens ten dienste der Franschen moeten leveren ; op dezen dag
echter werden zoowel uit de stad Utrecht als uit de dorpen zooveel mogelijk wagens gerequireerd om 's middags de zieken uit
het militair hospitaal weg te voeren. In den namiddag vertrokken ook reeds verschillende Fransche ambtenaren ; maar de
militairen bleven nog in de stad. Intusschen had De Stuers
reeds aan den maire gelast dat de straatverlichting vanwege
het gemeentebestuur, die anders te 6611 uur op.hield, in den
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aanstaanden nacht zou voortduren tot het aanbreken van den dag.
Indien de maire hieruit nog niet de gevolgtrekking had gemaakt, dat de Franschen de stad zouden ontruimen, dan kreeg hij
deze zekerheid omtrent elf uur des avonds, toen hij zoowel een
schrijven van Molitor als van De Stuers ontving. Belden berichtten
hem, dat de troepen op het punt stonden de stad te verlaten,
maar het zou slechts voor een korten tijd zijn en zij zouden zich
niet ver van Utrecht verwijderen; zij verzochten hem gedurende
de afwezigheid der troepen de orde in de stad te handhaven.
De Stuers schreef o.a.: „veillez surtout a ce que vos administrês
n'en [ni. uit het vertrek der troepen] tirent point des consequences qui ne pourraient que nuire a leur repos", en verder
„votre experience, votre influence et le bon esprit qui vous
animent me sont un siir garant de la conduite que vous allez
tenir et j'attends de vos nobles efforts tout le bien qui dolt en
résulter". Molitor liet bovendien door zijn aide-de camp den maire
uitnoodigen, 's nachts te drie uur bij hem te komen.
Uit het schrijven, dat Bosch van Drakestein terstond na de
ontvangst dezer brieven tot Molitor richtte, blijkt wederom, hoezeer hij bevreesd was, dat het vertrek der Franschen het sein
zou geven tot plundering. Hij schrijft, dat hem de middelen
ontbreken „pour maintenir l'ordre et pour empecher les malveillans de rêussir dans le projet d'exciter le peuple a se livrer
des exces" ; van de 104 geweren, die hij voor de 180 manschappen
der nationale garde gekregen had, zijn weer 50 teruggegeven
moeten worden aan de militairen ; de kolonel der nationale garden
heeft dus maar 54 geweren te zijner beschikking en geen enkele
patroon ; de maire verzoekt dus dringend, dat Molitor aan Van
Heeckeren nog 130 geweren en de noodige patronen doe uitreiken.
In een later schrijven aan De Stuers vraagt hij dezen, zijn verzoek te ondersteunen. Of dit verzoek is ingewilligd, is mij onbekend; maar dat het gedaan werd, is op zich zelf reeds merkwaardig.
Te middernacht schreef de maire zoowel aan Van Tuyll als
Van Heeckeren, om hun in 't kort kennis te geven van den
inhoud der door hem ontvangen brieven en hen uit te noodigen,
's nachts te 4 uur bij hem op het stadhuis te komen, dus na
het onderhoud, dat hij met Molitor zou hebben. Wat er bij dit

384

DE VOORMALIGE PROVINCIE UTRECHT IN

1813.

onderhoud verhandeld is, is mij niet gebleken; de bespreking
met Van Tuyll en Van Heeckeren had natuurlijk ten doel,
maatregelen te beramen voor de rust en de veiligheid in de stad,
na het vertrek der Franschen.
Intusschen waren dezen reeds hun uittocht begonnen. Zaterdag-avond te half twaalf werden de Utrechtsche burgers verschrikt door het herhaalde lossen van kanonschoten op de wallen ;
later bleek dit een rein te zijn geweest voor de bezettingen van
De Bilt, Nieuwersluis en Woerden, om terstond hun posten te
ontruimen en naar Utrecht te komen. Te 3 uur begon de uitmarsch der militairen door de Tolsteegpoort ; omstreeks vijf uur
in den morgen van Zondag den 28 en November was de laatste
compagnie in de richting van Vreeswijk verdwenen. Terstond
daarna liet de maire de poorten sluiten, zoodat de twee cornpagnieen uit Woerden, die te laat aankwamen om tegelijk met
Molitor's troepen te kunnen afmarcheeren, niet meer binnen
werden gelaten, maar buiten de stad om moesten trekken om
hun tocht verder voort te zetten langs den Vaartschen Rijn.
Nauwelijks waren de troepen verdwenen, of de nationale garde
kwam te Utrecht in de wapenen en bezette alle wachten en
posten. Tegen negen uur van den morgen werden ook in iedere
wijk de vrijwillige rustbewaarders bijeengeroepen, zoowel die te
voet als te paard, gewapend met sabels, pistolen en jachtgeweren.
Zij handhaafden met de nationale garde de orde en verrichtten
patrouilledienst door de stad ; al dadelijk konden zij zich verdienstelijk maken door de rust te herstellen in het tuchthuis,
waar het gepeupel een poging had gedaan om de gedetineerden
in vrijheid te stellen.
Voordat wij verder de gebeurtenissen verhalen, die te Utrecht
na de ontruiming der stad door de Franschen voorvielen, volge
bier eerst de beschrijving van het voornaamste, dat in de steden
en dorpen der arrondissementen Utrecht en Amersfoort gedurende
de maand November valt op te merken.
Evenals bij den April-opstand de plaatsen, die het dichtst bij
de grens van het departement der Monden van de Maas lagen,
in meerdere of mindere mate in beroering werden gebracht
door de volksbeweging in dat departement, zoo heeft ook de

DE VOORMALIGE PROVINCIE UTRECHT IN

1813.

385

beweging, die sinds het begin der maand November in het tegenwoordige Zuid-Holland ontstond, zich het eerst voortgeplant in
de steden en dorpen, die in het W. en Z.W. van het arrondissement Utrecht lagen. Bij ons verhaal zal tevens blijken, dat
men in een enkel stadje of dorp van de genoemde streek niet
heeft gewacht tot 's-Gravenhage op 17 November het voorbeeld
gaf, maar dat men daar reeds verscheiden dagen vroeger openlijk het oranje heeft gedragen.
Te Oudewater 1 ) is reeds den G en November door sommigen
de Oranjevlag uitgestoken. Het schijnt daar te zijn gekomen tot
een vechtpartij tusschen Hervormden en Roomschen , de Hervormden waren de Oranjeklanten. In een niet zeer duidelijk
geredigeerde verklaring, die den evengenoemden datum draagt,
bericht een zekere Floris Boer o. a. dat hij is lastig gevallen
„over het drage van Oranje t en over het uytsteeke van mijn
Oranjevlag , dat ik door dat middel de oorzaak was van de
rampe, die ons treffe, en dat mijn groote Orangestrik en mijn
vlag maar teekens waare om haar te tergen, en bet geluy door
het Orangevee van klokken, dat het voor haarliede niet en was
om te dulde, dat sy het soude vreeken aan soo een yolk".
De maire van Benschop (tusschen Oudewater en IJsselstein)
bericht reeds op 13 November aan den onder-prefect, dat vele
ingezetenen oranje hadden opgestoken, maar het door zijn toedoen
weer hadden afgelegd en dat er volmaakte rust in het dorp
heerschte ; ook later bleef dat zoo.
Te Nieuwveen dragen de meeste ingezetenen, in navolging
der naburige gemeenten van de Monden van de Maas, op 16
November oranje en hijschen de Oranjevlag op den toren;
sommigen begonnen ook ruzie te zoeken met hen, die niet van
Oranje gediend zijn. De maire (J. A. Ambrogio) roept dan 18
notabelen bijeen, die eenstemmig besluiten de vlag op den toren
te la g en „tot nader advies van hoogere magi" en — merkwaardige boerenslimheid ! — alle ingezetenen uit te noodigen oranje
op te steken, „pourque" — zooals de maire aan den onder1 ) Voor de nu volgende mededeelingen zijn mijne bronnen: portef. nos. 79
en 91, afd. 1807-1813 (R. A. Utrecht) en de volgende in het R. A. Utr.
bewaarde gemeente-archieven: arch. Benschop n o. 4, blz. '1'14-117, en archief
Kockengen no. 35, 19 Nov.-20 Dec. 1813.
Gedenkboek IV.
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prefect bericht — „toute sorte de distinction disparat aux yeux
du public !" Tevens beloven de notabelen aan den maire hem
krachtig bij te staan om te weren „toute sorte d'insultes dans
les personnel et biens de qui que ce soit", en de burgerij wordt
bij proclamatie gewaarschuwd tegen de gevolgen van eventueele
rustverstoring. Des ondanks komt het op Zondag 21 November
bijna tot een gevecht tusschen „les Orangistes et le parti de ceux
qui se nomment patriotes" — een van de weinige malen, dat men
in deze streken nog iets bemerkt van de oude Patriottenpartij ! — •
maar de maire weet het te beletten en brengt een burgerwacht
van notabelen bij een, die om de beurt des nachts waken en de
orde zullen handhaven „sans la moindre distinction de parti" ;
hij besluit den brief van 25 November, waarin hij het voorgaande
aan Van Tuyll bericht, aldus : „je leur [nl. aan de notabelen] ai
aussi propose d'Oter le pavilion orange, mais ils insistent que
l'ancien pavilion hollandais doit flotter a la place 1). Je dois m'y
conformer malgrê moi, puisque je ne puis rien gagner que par
la moderation et la douceur. Le cas est que le parti Orange forme
plus des trois quarts des habitans ; moi seul je Buis neutre ou je
dois, pour mieux dire, jouer ce role pour me tirer le mieux d'affaire
dans une circonstance si critique".
Maar overigens vallen de berichten over de Oranje-beweging
alle tusschen 17 November (toen Den Haag Oranje werd) en
24 November (de inneming van Woerden) ; die laatste gebeurtenis
bracht er den schrik in en deed in het arrondissement Utrecht
alle Oranjevlaggen van de torens verdwijnen.
In de genoemde dagen is in bijna alle steden en dorpen van
het arrondissement Utrecht — met uitzondering misschien van die,
welke onder den rook van Utrecht lagen, zooals Zuilen, Harmelen,
Jutphaas — de rust verstoord, d. w. z. er is oranje gedragen of
er zijn Oranjeliedjes gezongen, in sommige dorpen is zelfs de
vlag op den toren geheschen of zijn de klokken geluid ; er wordt
geen belasting meer betaald ; ook worden hier en daar keizerlijke
wapenborden afgerukt en baldadigheden gepleegd ; soms koelen
de Oranjeklanten hun persoonlijken wrok tegen plaatsgenooten.
1 ) Beteekent dit: de oude vlag moet te Nieuwveen blijven waaien? of:
in plaats van de Oranjevlag moet de driekleur waaien? In 't laatste geval
zijn dan de notabelen de Patriotten geweest.
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Zoodra de onder-prefect hiervan kennis heeft gekregen, schrijft
hij dan den maire aan, om een en ander te doen ophouden en
geeft hem den raad — zooals vroeger reeds werd medegedeeld —
steun te zoeken bij de notabele ingezetenen. De meeste maires
antwoorden dan terstond, dat de rust „hersteld" is, welk bericht
vermoedelijk niet altijd geloof verdient ; sommigen laten de
herbergen vroeg sluiten en ronden doen door vrijwillige rustbewaarders 1).
Van iets meer beteekenis — om verschillende redenen zijn
de voorvallen te Nieuwkoop, Schoonhoven en Woerden : het zijn
weer de westelijkste plaatsen van het arrondissement Utrecht,
alle vlak bij de grens van de Monden van de Maas; zij liggen
dan ook tegenwoordig alle in Zuid-Holland.
De maire van Nieuwkoop (J. W. Bosch) bericht op 18 November
aan den onder-prefect, dat 's middags eenige ingezetenen zich
bij hem hebben vervoegd met het verzoek om, evenals de omliggende dorpen, de vlag op den toren te hijschen ; nadat hij zich
heeft overtuigd dat dit inderdaad het geval was, vindt hij het
niet raadzaam te weigeren, „om alle combustion voor te komen,
te meer dewiejl ik bevreesd was, dat er welligt, evenals in April
laatstleden, oproerige personen van elders te dezer plaatse zouden
komen, wanneer zij geene vlag op onzen toren zagen staan".
Na aanschrijving van den onder-prefect laat hij de vlag inhalen
en verbiedt het dragen van oranje. Zoodra de Aarlanderveeners
en de Nieuwveeners echter bespeuren, dat de vlag verdwenen
is, komen zij een bezoek brengen aan Nieuwkoop, laten daar de
vlag weer hijschen, eischen bovendien van den maire en eenige
andere Nieuwkoopers geld, sterken drank en brood, schelden hen
op den koop toe uit en plegen geweld tegen hen. Tusschen 20 en

1 ) Keetell bericht op 22 November, dat in den voorgaanden nacht Kuilenburg, IJsselstein, Benschop en andere omliggende dorpen „met veel oproerige
baldadigheden, met het luiden der klokken, met bet plaatsen van vlaggen
op de torens", tot Oranje waren overgegaan, en dat de boeren uit deze streken
in den morgen van 23 November tegen Utrecht optrokken; de maire met de
politie zou hun toen tegemoet zijn gegaan en tot den terugkeer hebben overgehaald. 1k heb dit nergens bevestigd gevonden; het bericht lijkt mij vrij
onwaarschijnlijk.
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24 November wordt het nu een spelletje tusschen de Nieuwkoopers
en de Nieuw- en Aarlanderveeners : nu eens wappert de vlag
van den Nieuwkooper toren, dan weer ligt hij op zolder , om
het door den maire van Nieuwkoop zelf te laten zeggen (hij
schrijft ditmaal in het Fransch): „Ces gens [de Aarlanderveeners] et d'autres venus de Nieuweveen nous ont oblige de his s er
le pavilion de temps en temps , car entredeux nous l'avons aussi
(50 ...... actuellement le pavilion est Otê" !
Te Schoonhoven waren in het laatst van October en de eerste
helft van November al een paar uitingen van verzet geweest ,
een beambte van het octrooi was mishandeld , aan het huis van
den gemeente-ontvanger was in den nacht van 12 op 13 November
een briefje geplakt, waarin men, als hij voortging met het innen
van den boofdelijken omslag, dreigde hem in de deur van zijn
huis te zullen ophangen, zoodra de Kozakken zouden zijn gekomen. Op den 19en November, toen de maire, dr. P. W. Keuchenius, naar Utrecht was gegaan, trok een groot aantal boeren
uit Bergambacht op Schoonhoven af. Een van de notabele en
meest geziene ingezetenen van Schoonhoven, mr. Otto Braet, ging
hun, bij afwezigheid van den maire, buiten de stad tegemoet
en vroeg wat zij kwamen doen. „De vlag op den toren brengen",
luidde het antwoord. Mr. Braet beloofde dat dit zou gebeuren,
stond den boeren toe, zits rustig en onder zijn geleide, door de
stad te trekken, liet hun daarna buiten de poort een glas jenever
schenken, waarop zij heengingen onder het geroep van „Oranje
boven !" Terstond werd nu te Schoonhoven een commissie voor
„de publieke rust" benoemd en een burgerwacht opgericht. Aan
het slot van den brief, waarin mr. Braet den onder-prefect Van
Tuyll het bovenstaande bericht, schrijft hij : „leder burger is op
zijn Winkel aan 't werk en men draagt algemeen Oranje. Zoo
dit nu aanleiding tot straf moet zijn, zal dezelve al vrij algemeen
worden, en als men daarom fransche troepen zond, zie ik zwarigheid in de zaak, ja zelfs groote zwarigheid. 1k repondeer met mijne
medeleden [van de commissie voor de publieke rust] voor de
rust, maar niet als er franschen komen. Wij hebben geene intentie anders als rust, en verlangen in antwoord dezes, vooral
op 't laatste poinct : franschen, eenige inligting".
Het bezoek aan Schoonhoven was klaarblijkelijk zoo goed
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bevallen, dat het den volgenden dag herhaald werd. In den
morgen van den 20e n November kwamen 5 a 600 boeren, „de
l'autre departement", dus uit de Monden van de Maas, te paard,
meer of min gewapend, deden een rit door de stad, maar bedreven geen geweld ; de Oranjevlag zal dus toen nog wel van den
toren hebben gewaaid. Maar op 25 November (na Woerden !)
bericht de maire : overal is de „verboden" kleur verdwenen ; de
vlag is ingenomen !
Te Woerden begon het yolk tegen den avond van 18 November oproer te maken ; niet alleen werd er oranje gedragen, maar
het voornemen scheen ook te bestaan om het gemeentebestuur
af te zetten. De maire (W. van Oudheusden) droeg zorg, dat de
gendarmes, die in de stad lagen, naar Utrecht konden vluchten ;
in overleg met zijne adjuncten en eenige notabelen liet hij een
burgerwacht oprichten en trachtte het yolk te bedaren ; maar
dit bleef schreeuwen om verandering van het gemeentebestuur.
Den 19en November schreef de maire aan den onder-prefect, dat
hij den gemeenteraad zou bijeenroepen ; zoo deze van dezelfde
meening was als het yolk en dit niet anders tot rust kon worden
gebracht, zou hij toegeven. Intusschen had Molitor op den morgen
van dezen dag reeds twee compagnieen naar Woerden gezonden ;
bij hunne nadering werd terstond het oranje afgelegd. Van Tuyll
kwam nog dienzelfden dag in het stadje ; het schijnt, dat toen
de maire reeds had toegegeven aan den eisch om een ander
gemeentebestuur, althans op den 20 en November werden de
maire met zijne beide adjuncten en den vrederechter in arrest
genomen en naar Utrecht gevoerd — zooals Keetell bericht,
de eenige zegsman hiervoor — om zich te verantwoorden, vermoedelijk bij De Stuers, dat zij het aanstellen van een nieuw
bestuur hadden toegelaten; tegelijk kwam de naar Woerden
gezonden militaire macht terug; alleen een kleine bezetting was
daar achtergebleven. Het onderzoek van De Stuers liep voor de
betrokken personen gunstig af; zij werden in hunne posten gehandhaafd en keerden nog denzelfden dag naar Woerden terug.
Den 22en November kon de maire aan Van Tuyll berichten, dat
de burgerwacht tezamen met de militaireri dienst deed ; alle
„habitans aises" hielpen mee om de orde te handhaven : „la
commune jouit de la plus grande tranquillite. Weinig vermoedde
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hij, dat die rust weldra op gruwelijke wijze zou worden verstoord !
Ten slotte nog drie curiosa. De maire van Zuilen — 's mans
naam worde niet vergeten : hij heette Wouters schrijft op 16
November over een vechtpartij, die er eenige dagen geleden in
zijn dorp is geweest tusschen Tienhovers en Westbroekers ; toen
de laatsten een Tienhover dreigden, dat zij hem zouden aanklagen, antwoordde deze, dat hij pijn had daaraan, dat binnen
acht dagen de Kozakken hier zouden zijn en dat de politie niet
meer het hart had een hand te slaan aan menschen van zijn slag.
Dit is wel een aardige illustratie van de bij het yolk heerschende
stemming ; maar het curiosum komt nog. Akan het slot van dezen
brief bericht maire Wouters, dat er verleden Zondag naar gewoonte
in de Hervormde kerk gebeden is voor het heil van de keizerlijke familie ; en deze vaderlander vervolgt dan letterlijk : „J'ai
appris avec indignation que cette formalitê habituelle a êtê volontairement omise dans plusieurs communes des environs ; pour
la tranquillitê memo des communes it me parhit indispensable
que l'on y mette promptement ordre".
Vervolgens een staaltje van gemoedelijke informatie bij den onderprefect of er al dan niet oranje zal worden gedragen. De maire
van Mijdrecht, H. A. van Doorn van Noord-Scharwoude, schrijft
20 November aan Van Tuyll : volgens uw last ben ik er in geslaagd
het dragen van oranje en het uitsteken van de vlaggen te voorkorner' wie het gedaan hebben, lieten het op mijn verzoek nu
heeft men hier echter bericht gekregen van de proclamatie van
„den Graaf van Stierman" (!) in Den Haag, dat de prins van
Oranje binnen weinige dagen in het land zal komen en dat er
oranje gedragen moet worden. Daar Mijdrecht grenst aan de Monden van de Maas, „verlangen onze inwoonders in datzelve te
mogen deelen en wij langer moetende draalen, de gemoederen zullen gaande worden, te meer daar in alle de naburige plaatsen,
Zevenhoven, Nieuveen en Noorden de vlaggen waijen dan wanneer
U, Mijnheer, bewust mogt zijn, dat dit met groot gevaar zoude
plants hebben, zoude het veijligst zijn, dit niet te onderneemen.
1 ) Over het bezetten van Woerden door de Haagsche Oranje-garde op 23
Nov. en de inneming van het stadje in den daarop volgenden nacht wordt
bier gezwegen, omdat men in het derde deel van dit Gedenkboek een afzonderlijk artikel daarover aantreft.
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Vandaar, Mijnheer, dat ik door deezen uw orders zal afwagten"
Ten slotte een practisch mensch : J. G. Schuak, maire van
Waarder. Op 18 en 19 November is daar oranje gedragen, maar
men heeft het gelaten, zoodra de maire het verbood, en de viag
is niet op den toren geweest. Maar de volgende dagen blijven
de klokken luiden in de naburige dorpen van de Monden van
de Maas ; maire Schuak is bang, dat de boeren vandaar naar
Waarder zullen komen om ook daar de klok te luiden en zoo het
yolk op de been te brengen. Wat doet hij ? hij zorgt, dat de boeren
noch de klok kunnen luiden, noch weten waar de klepel hangt ;
want dien klepel heeft hij stilletj es uit de klok laten nemen en
goed geborgen in zijn huis, op veiligen afstand, want de maire
woont niet in zijn eigen dorp, maar te Woerden.
Kwam in November 1813 voor het arrondissement Utrecht
de „besmetting" uit het Westen, in het arrondissement Amersfoort
waren het juist de oostelijke dorpen, waar het eerst de Oranjeleus werd aangeheven. Pit laat zich gereedelijk verklaren uit
de omstancligheid, dat men daar niet alleen het verst verwijderd
was van het centrum der militaire macht, Utrecht, maar er
bovendien het eerst de berichten kreeg van de nadering der
Kozakken op de Veluwe.
Voor zoover de ons ten dienste staande bronnen 1) het mogelijk
1 ) Mijne bronnen voor de November-gebeurtenissen in het arrondissement
Amersfoort zijn : „Onderprefektutir Amersfoort. Ink, en uitg. brieven, Oct. en
Nov. 4813" (portef. n°. 149 der afd. 1807-1813 van het R. A. Utr.). In deze
portef. ontbreken echter tusschen 29 Oct. en 29 Nov. zoo goed als alle stukken
op mijne navraag aan het R. A. te Haarlem, of de bedoelde stukken daar
wellicht voorkwamen in het archief van de prefectuur v/h. departement der
Zuiderzee, kreeg ik een ontkennend antwoord. Zoo heb ik mij tevreden moeten stellen met het „Registre de correspondance" (n°. 148 der bovengen.
afd.), waar van de in- en uitgaande brieven een zeer korte inhoud wordt
aangegeven, en met sommige stukken uit de in het R. A. Utr. gedeponeerde
archieven van enkele gemeenten, die in 4843 tot het arrond. Amersfoort behoorden, nl. archief Schalkwijk n°. 5 en archief Veenendaal n°. 62. De gemeente-archivaris van Amersfoort, dr. Reynders, heeft de welwillendheid
gehad voor mij een aantal aanteekeningen te rnaken uit het resolutieboek
Amersfoort 1813, waardoor echter het gemis der correspondentie tusschen
prefect en onder-prefect, en onder-prefect en maires, die ik in n°. 149 had
hopen te vinden, slechts ten deele vergoed wordt.
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maken zich met zekerheid daarover uit te laten, zijn in het
arrondissement Amersfoort alleen opstootjes voorgekomen in de
dorpen Veenenctaal, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg,
misschien ook te Leusden ; van eenige rustverstoring in andere
plaatsen blijkt uit die brOnnen niets. Men zal dit voor een deel
kunnen toeschrijven aan de nabijheid van Utrecht, vanwaar vooral
in de ricliting van Amersfoort herhaaldelijk patrouilles werden
gezonden, terwijl ook te Amersfoort zelf een Fransche bezetting
lag, die bij de nadering der Kozakken wel verkenningen in
de omstreken zal hebben gedaan ; maar missehien moet hierbij
ook rekening worden gehouden met het feit, dat de order-prefeet van Amersfoort, Snouckaert van Schauburg, een man was
van grooten tact, die in zijn arrondissement zeer gezien was 1).
Te Veenendaal werd het reeds op 12 of 13 November onrustig ;
een troep van 300 boeren plunderde en vernielde toen het huis
van iemand, die als zeer Franschgezind bekend stond 2). Van dat
oogenblik of herhaalden de ongeregeldheden zich telkens ; op
19 November wordt een poging om de Oranjevlag te hijschen,
belet ; op 25 November is het weer zeer onrustig. Zoo gaat het
sinds 19 November in hoofdzaak ook te Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude ; op 23 November worden de maire van
Woudenberg en zijn adjunct gevankelijk naar het hoofdkwartier
te Utrecht gevoerd, om zich te verantwoorden wegens de ongeregeldheden in hun dorp ; op 28 November wordt Lerisbroek
door de Woudenbergers geplunderd. Dat echter in het arrondissement Amersfoort over het algemeen een — volgens het oordeel
der Fransche autoriteiten — „goede" gezindheid heerschte, blijkt
o. a. uit een speciale dankbetuiging daarvoor, die de waarnemende
prefect De Stuers op 25 November tot de inwoners richtte.
Gelijke dankbetuiging was reeds op 23 November den ingezetenen van Amersfoort ten deel gevallen; de aanwezigheid van
den onder-prefect zelf en van de troepen zal in dit stadje — het
telde in de jaren 1810-1813 ruim 8600 inwoners — de gemoederen in bedwang hebben gehouden. Naarmate de Kozakken echter
1) Dit blijkt o. a. uit een mededeeling in Versiag oudheidk. vereen.
Flehite 1904.
2) Colen brander, Gedenkst. VI, 713.
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dichterbij kwamen, werd dit moeilijker ; in den nacht van 24
op 25 November werd het keizerlijk wapenbord van het kantoor
van het octrooi neergerukt. Een publicatie van den maire, Otto
Scheltus van Leusden, van 25 November, vermoedelijk uitgevaardigd op verzoek van den plaatselijken commandant, kapitein
Byrde, waarin de burgerij herinnerd werd aan „de strengheid
der Fransche wetten op het stuk der verberging of clandestine
logeering van militairen'' en tevens aangemaand „zig te wagten
van eenige onverzigtige gesprekken met militaire persoonen te
houden", wijst op pogingen van sommige burgers om de soldaten
tot hunne zijde over te halen en hen schuil te houden, als zij
gedrost waren.
Reeds vroeger spraken wij van een bericht, dat 300 van de
plunderaars van Woerden, onder kolonel Falba, naar Amersfoort
gedirigeerd en daar op 25 November zouden zijn aangekomen ;
de onder-prefect zou zich verdienstelijk hebben gemaakt door hun
plunderzucht in toom te houden. Is dit bericht — waarvan
wij elders geen bevestiging vonden — juist, dan kan daarmede in
verband staan een schrijven van den onder-prefect van 26 November, waarbij de inwoners van Amersfoort aan het lot van
Woerden herinnerd en gewaarschuwd werden, zich door dit
voorbeeld te laten weerhouden om „zig met de vijanden van
Frankrijk aan te leggen".
Dat in deze dagen de spanning groot was en men zich voorbereidde op een aanval van de Kozakken, blijkt ook uit een
publicatie van 27 November, inhoudende o. a. een verbod om
op straat samenscholingen te houden of „door groote nieuwsgierigheid de militaire operation te hinderen" ; verder werd den
inwoners .gelast om, wanneer 's nachts alarm werd geslagen, in
huis te blijven en lichten voor de vensters te plaatsen. In den
vroegen morgen van 28 November, toen Molitor Utrecht ontruimde, trokken de Franschen ook uit Amersfoort weg, door
de Utrechtsche poort ; ook hier namen zij den schijn aan alsof
het slechts een tijdelijke verwijdering was; „je vais faire une
promenade", zei kolonel Falba. Spoedig daarna verschenen de
eerste Kozakken voor de Kamppoort en werden binnen de stad
gelaten ; de bevelhebber van dit detachement, dat nit lichte
ruiterij bestond en twee kanonnen bij zich had, was kolonel
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Narischkin 1). Zoo sloeg ook voor Amersfoort het uur der bevrijding op denzelfden dag als voor Utrecht, nl. Zondag 28 November. Den volgenden dag liet de onder-prefect overal een brief
van Narischkin bekend maken, waarin deze hem kennis gaf, dat
het arrondissement Amersfoort door zijne troepen was bezet;
dat alle correspondentie met de Frans,chen voortaan verboden
was; dat voorloopig alle besturen op hunne posten moesten
blijven, totdat een nieuwe regeering zou zijn aangesteld ; wie
zich aan een en ander niet hield, zou daarvoor met zijn leven
hebben in te staan; van zijne zijde beloofde Narischkin strenge
handhaving van orde en krijgstucht onder zijne troepen. In het
schrijven, waarbij de onder-prefect deze publicatie aan den maire
van Amersfoort toezond, gaf hij verder te kennen, geen bezwaar
meer te hebben tegen het dragen van „uiterlijke teekenen, die
door het Fransche gouvernement verboden waren", maar beval
alleen aan, baldadigheden tegen te gaan.
Van de Kozakken, die in den vroegen morgen van Zondag
28 November te Amersfoort waren gekomen, verscheen tegen
den middag een patrouille van drie man voor de Wittevrouwenpoort te Utrecht. Zij worden naar het stadhuis gebracht — waar
sinds acht uur de maire en zijne adjuncten weder vergaderden
met den onder-prefect en den kolonel der nationale garde —
en wisten daar te kennen te geven 2), dat fourage gereed moest
worden gemaakt voor eenige honderden Kozakken, die in den
loop van den middag uit Amersfoort zouden aankomen. Ondertusschen stroomde de menigte voor het stadhuis samen ; op dat
oogenblik zette de commandant van de patrouille rustbewaarders,
die de Kozakken had begeleid, de Oranjekokarde op den hoed 3).
1) lie Narischkin's brief, dd. Amersfoort, 28 November 1813, bij Jorissen,
Bijdragen enz. II 1 89-90.
2) Keetell op 28 November. Als tolk bij latere gesprekken diende een
knecht van 'den beer Taets van Amerongen van Woudenberg, die Russisch
sprak. Vgl. verder bij het volgende: Jorissen, De omwentelifig van 1813, blz.
CCCLXXVIII vlg.
3) Het ,,Journaal" (Gedenkst. VI, 1728) bericht, dat de Oranjekokarde het
eerst werd opgestoken door de nationale garde onder Van Heeckeren van
Brandsenburg. Ook bij Bosscha, Staatsomwenteling I, 225, wordt hetzelfde
bericht, maar Bosscha heeft blijkbaar het „Journaal" als bron gebruikt.
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„Oranje boven !" daverde het nu uit de menigte ; vele staken
oranje op ; eerst den volgenden morgen echter werd het dragen
daarvan meer algemeen. Keetell bericht, dat 's middags te twee
uur bij tromslag door de nationale garde bekend werd gemtakt,
dat het gemeentebestuur had besloten de Fransche regeering of
te zweren en het Huis van Oranje in te roepen ; dit bericht wordt
echter nergens bevestigd, en het besluit zelf, of de bekendmaking
daarvan, is niet te vinden 1). Zooveel is echter zeker, dat de gebeurtenissen van dezen dag en de besprekingen op het stadhuis
den maire tot het besluit hebben geleid, zijn ambt over te dragen
aan zijne adjuncten. Voordat hij hiertoe overging, nam hij de
noodige maatregelen Voor de ontvangst der Kozakken, waarvan
ongeveer 650 man achtereenvolgens in den namiddag kwamen
opdagen 2); zij werden niet bij de burgers ingekwartierd, maar
kampeerden op het Janskerkhof en in de Maliebaan.
Bosch van Drakestein wist, dat zijne Franschgezindheid, althans zijn ijver in den dienst der Fransche regeering, bij verschillende gelegenheden aanstoot had gegeven aan de burgerij ;
hij zal hebben ingezien, dat hij bij den nieuwen staat van zaken
niet meer aan het hoofd der stad kon blijven. Het besluit, waarbij
hij zijn ambt neerlegt en het bestuur aan de adjuncten overdraagt, is gedagteekend: 28 November, 5 uur des avonds 3); als
motiveering heeft hij eerst aangegeven: „consiclêrant que Petat
de sa sante ne lui permet plus de se livrer aux occupations
pênibles de Padministration", maar hij schrapte deze woorden
en verving ze door „se trouvant par les motifs, contenus dans
sa lettre de ce jour a Mons. le sous-prêfet, dans l'impossibilitê
de continuer son occupation". Dit briefje aan Van Tuyll heeft
dus misschien de werkelijke reden van zijn ontslagneming bevat ;
in geen der registers van gemeente- of rijksarchief te Utrecht
heb ik het mogen aantreffen.
1) Ook niet in de Utrechtsche Courant van ' 1 December '1813, waar men
toch een bericht vindt over de gebeurtenissen in de stad op Zondag 28 Nov.
2) Een van de eerste afdeelingen Kozakken, die binnen Utrecht kwamen,
trok terstond verder naar de Vaart (di. Vreeswijk) om de Franschen te
achtervolgen en had daar een schermutseling met hen.
3) Het arra van den maire, waarbij hij zijn ontslag neemt, vindt men in
n o . 604 der derde afd., gem. archief Utrecht.
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Maandag den 29 en November kwam kolonel Van den Bosch, de
aide de camp van generaal Kraijenhoff, met an of twee compagnieen veteranen (de gewezen paleiswacht in Amsterdam) voor
Utrecht en eischte de stad op in naam van den prins van Oranje 1).
Reeds den 28en November, toen hij wist dat Woerden door
de Franschen weer ontruimd was, had G. K. van Hogendorp
aan Kemper en Scholten, de commissarissen-generaal te Amsterdam, geschreven : „nu is het tijd voor Kraijenhoff" 2), nl. om de
Franschen uit Utrecht weg te jagen. Nog veel meer was dus de
tijd voor Kraijenhoff gekomen om Utrecht te doen bezetten, toen
hij wist dat Molitor de stad had verlaten ; dit was te Amsterdam
op 28 November reeds te half vier 's middags bekend. Terstond zal
Kraijenhoff toen aan Van den Bosch bevel hebben gegeven naar
Utrecht te trekken, vermoedelijk zelfs zonder voorgaand overleg
met commissarissen-generaal ; immers, zoo dit overleg plaats had
gevonden, zou waarschijnlijk aan Van den Bosch een aanstelling
mede zijn gegeven voor Van Tuyll als commissaris van het arrondissement Utrecht. Juist toch in de voorgaande-dagen was tusschen
het Algemeen Bestuur en commissarissen-generaal een correspondentie gevoerd, waarbij uitgemaakt was, dat tot aan de invoering der nieuwe grondwet het Fransche regeeringsorganisme
in zijn geheel zou blijven ; alleen de namen zouden veranderen;
de prefecten zouden voortaan heeten commissarissen-generaal, de
onder-prefecten commissarissen, enz. Toen Falck den 28en Novem1) Het nu volgende wijkt op belangrijke punten of van de voorstelling, door
Jorissen gegeven in De omwenteling van 1813, blz. CCCLXXXI—CCCXCVI,
steunende op de documenten, door hem uitgegeven in Bijdragen, enz. II 1 blz.
'101-109 ; wij kennen tegenwoordig tal van officieele stukken, die aan Jorissen
nog onbekend waren. Mijne bronnen zijn vooral : Colenbrander, Gedenkstukken,
VI, derde stuk, inleiding, benevens blz. 1728-1731; „Notulen van de provisionele regering der stad Utrecht, Nov. en Dec. 1813" (n°. 65 van het nieuwarchief der gemeente Utr.); „Notulen van het provisioneel pro vinciaal bestuur
van Utrecht, 30 Nov.-4 Dec. '1813" en „Verschillende stukken enz." (nos. '1
en 2 van het archief der provinciale griffie, Utrecht). Aan dr. H. T. Colenbrander te 's-Graverihage heb ik, voor de ontwarring der ingewikkelde gegevens over de gebeurtenissen te Utrecht op 29 Nov.-4 Dec. 1813, groote
verplichting wegens de mij op mijn verzoek verstrekte mededeelingen uit de
archieven van Algemeen Bestuur en Cornmissarissen-generaal te Amsterdam.
2) Brieven en Gedenkschriften van G. K. van Hogendorp, IV, 343.

GRAAF JAN VAN DEN BOSCH. NAAR EEN
IN 1829 DOOR CORN KRUSEMAN GESCHILDERD
PORTRET in 's Rijks Museum to Amsterdam.
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ber naar Den Haag vertrok, stond dit stelsel al geheel vast en hij
begint dan ook op 29 November aanstonds met de uitvoering er
van. Wanneer commissarissen-generaal te Amsterdam zich geheel
rekenschap hadden gegeven van den toestand te Utrecht, hadden
zij kunnen vermoeden, dat men daar aanstonds een poging zou
doen om de vroegere provincie Utrecht te herstellen, en dat er
dus juist voor Utrecht bijzondere voorzorgsmaatregelen dienden
te worden genomen, om het afgesproken stelsel van voorloopige
handhaving der bestaande regeeringsorganen ook daar in praktijk te brengen. Zoodra zij nu van Kraijenhoff hadden kennis
gekregen, dat Van den Bosch op weg was naar Utrecht — zij
moeten bovendien reeds vroeg in den morgen van 29 November,
door een brief van Narischkin van 28 Nov., geweten hebben, dat
deze Utrecht had laten bezetten — ware het zaak geweest, de
regeering van Utrecht terstond te regelen. Uit dit verzuim is,
gelijk wij zullen zien, eenige verwarring voortgekomen.
Toen kolonel Van den Bosch in den voormiddag van den 29en
November voor de Weerdpoort kwam en de stad opeischte „in
naam van Willem VI, Prins van Oranje en Nassau", was, gelijk
wij gezien hebben, de stad reeds door Kozakken bezet , bovendien
verwachtte men de komst van nieuwe afdeelingen dezer troepen,
en van den aanvoerder zelf, Prins Narischkin 1). De maire had
zijne functie al neergelegd , de adjuncten zullen vermoedelijk
1 ) Alle officieele berichten over de gebeurtenissen te Utrecht op 28 en 29
November ontbreken ; in de archieven vindt men er niets over. De Utrechtsche
Courant van 1 December — het eerste nummer van de stadscourant, die op
last der provisioneele stedelijke regeering weder verscheen in plaats van het
vroegere Advertentieblad — bevat over deze gebeurtenissen zeer weinig bijzonderheden, evenals het ,,Journaal", Bosscha en Konijnenburg; de hoofdbron
is Keetell, die veel details en tijdsopgaven geeft. Op een belangrijk punt
verschilt Keetell van alle anderen ; hij laat Narischkin zelf eerst 's avonds
te half acht (29 November) in de stad komen; het ,,Journaal" (Gedenkschr.
VI, 1728), Bosscha, Staatsomwenteling I, 225---226, en Konijnenburg, Nationaal
Gedenkboek, 462, laten daarentegen Van den Bosch en Narischkin ongeveer gelijktijdig te Utrecht komen en terstond daarna de stad in bezit nemen
voor den prins van Oranje ; deze drie laatste berichten zijn echter vermoedelijk
niet van verschillenden oorsprong, want Konijnenburg (1816) zal Bosscha
(l e stuk, 1814) wel hebben geraadpleegd, en Bosscha heeft, naar ik reeds opmerkte, het „Journaal" gekend. Ik houd mij in dezen aan Keetell.
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steeds overleg hebben gepleegd met Van Tuyll en Van Heeckeren, die, naar terstond zal blij ken, de teugels in handen namen ;
deze zullen met den commandant van de Russische troepen hebben gesproken en van hem verlof hebben gekregen om Van den
Bosch met zijne troepen binnen te laten ; zoodra Narischkin zelf
te Utrecht zou zijn gekomen, kon men dan een beslissing nemen,
aan wien de stad zou worden overgegeven.
Omstreeks twaalf uur kwamen er ruim 1000 Kozakken door
de Wittevrouwenpoort, dus uit de richting van Amersfoort, binnen de stad ; maar zij trokken terstond verder, door de Tolsteegpoort naar den Vaartschen Rijn. 's Middags te drie uur trokken
de eerste Pruisische troepen de stad binnen, zwarte huzaren (de
Doodshoofden genaamd, naar de zilveren doodshoofden, die zij
voor hunne mutsen droegen), onder majoor Sandrart; een half
uur later gevolgd door Pruisische artilleristen, met 2 stukken
geschut ; te half vijf kwam luitenant Van Staedel binnen met 18
bereden manschappen van de Amsterdamsche nationale garde, die
op 26 November bij het patrouilleeren zich bij de Kozakken hadden
gevoegd. Eindelijk, te half acht in den avond, verscheen prins
Narischkin zelf.
VOOr zijne komst hadden Van Tuyll, Van Heeckeren en Van
den Bosch reeds ten huize van eerstgenoemde een conferentie
bg ehad om over de instelling van een nieuw bestuur te spreken.
Van den Bosch kon daarbij handelen uit naam van generaal
Kraijenhoff, die zijne volmacht weder ontleende aan het Algemeen
Bestuur en dit weder aan den Prins 1), blijkens den bekenden
brief van den Prins aan Van Hogendorp, die gedrukt was in
de extra-Haagsche Courant, waarvan hij vermoedelijk een exemplaar bij zich zal hebben gehad. Naar mijne meening zal hij
hierbij zelfstandig te werk zijn gegaan en behoefde hij de bestuursregeling niet te onderwerpen aan de goedkeuring van de
bevelhebbers der vreemde troepen, die in den loop van dezen dag
te Utrecht kwamen. Het is waar, dat die militaire bevelhebbers
elders zelf het bestuur hadden geregeld : te Groningen had Rosen
dit gedaan ; te Zwolle had Narischkin Bentinck aangesteld tot
provisioneel gouverneur ; te Amersfoort had hij — gelijk boven
1)

Zoo stelt ook Van Asch van Wijck .de toedracht voor (Gedenkst. VI, 1728).
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werd medegedeeld — door den onder-prefect laten afkondigen,
dat voorloopig de oude besturen op hun post moesten blijven,
totdat de nieuwe zouden zijn aangesteld ; te Arnhem zou straks
Von Billow Van Dedem bevestigen in zijn ambt van gedelegeerd
prefect. Maar te Utrecht was de situatie anders ; hier vonden de
bevelhebbers van de Pruisische en Russische troepen, Sandrart
en Narischkin, iemand tegenover zich, die gemachtigd was vanwege het Algemeen Bestuur, nl. Van den Bosch. Daarom acht
ik het waarscliijnlijk, dat Van den Bosch voor de bestuursregeling geen toestemming noodig had van Sandrart en Narischkin,
al zal hij dezen, voornamelijk den laatsten, er misschien kennis van
hebben gegeven en zich ervan hebben vergewist, dat zij er geen
bezwaar tegen hadden. In den op 29 November gedateerden brief,
waarbij den nieuw benoemden leden van provinciaal en stedelijk
bestuur kennis werd gegeven van hunne aanstelling, wordt van
Sandrart of Narischkin dan ook niet gesproken ; in den aanhef
van dat schrijven staat, dat het Zijne Doorl. Hoogheid, den Heere
Prins Willem VI, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden,
heeft behaagd de aanstelling van generaal Kraijenhoff tot „provisioneel gouverneur van het departement der Zuiderzee" te
approbeeren : „deze stad en provincie thans door de troupes van
Z. H. voornoemd in bezit genomen zijnde met behulp der troupes
van Z. M. den Keizer aller Russen", heeft het den gouverneur
voornoemd goed gedacht zijn aide de camp, kolonel Van den
Bosch, naar Utrecht te zenden om een provisioneel bestuur voor
stad en provincie te benoemen. Dit laatste is zeer zeker niet
overeenkomstig de waarheid : Kraijenhoff zal stellig aan Van den
Bosch niet de opdracht hebben gegeven om een bestuur over
de „provincie" Utrecht aan te stellen ; bovendien staan er nog
andere onjuistheden in den brief ; maar de omstandigheid, waar
het bier op aankomt, is deze : uit dezen brief blijkt niet van
eenige inmenging der vreemde militaire bevelhebbers in de aanstelling van het bestuur.
Maar al heeft Van den Bosch dan op eigen gezag hierin gehandeld, Van Tuyll en Van Heeckeren zijn het geweest, die hem
niet alleen de personen hebben aangewezen, die in het nieuwe
bestuur der stad zitting moesten krijgen, maar hem tevens hebben beduid, dat de oude „provincie" Utrecht weder moest ver-
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rijzen en dat er dus ook een provinciaal bestuur moest worden
benoemd. Zij hebben klaarblijkelijk terstond de gelegenheid aangegrepen om in dit opzicht den ouden toestand te herstellen ; ook
daaruit ziet men, hoezeer het hun en huns gelijken had gehinderd,
dat de gewezen provincie Utrecht sinds 1811 haar eigen bestaan
had verloren 1). Het was een fout van Van den Bosch, dat hij zich
hiertoe leende ; klaarblijkelijk was hij niet ingewijd in de regeeringszaken en wist hij niet, dat volgens de bedoeling van het
Algemeen Bestuur juist het oude regeeringsorganisme voorloopig
overal moest worden gehandhaafd. Opmerking verdient ook nog
het feit, dat Van den Bosch zijne opdracht steeds terugbrengt tot
den Prins, die nog niet in het land was, en van het Algemeen
Bestuur, dat op dit oogenblik de zaken leidde, zwijgt ; ook in
dit opzicht is er vermoedelijk invloed aan het werk geweest van
de Utrechtsche heeren, die weinig neiging zullen hebben gehad
zich direct te stellen onder commissarissen-generaal te Amsterdam
en Algemeen Bestuur te 's-Gravenhage.
Tot leden van het provisioneel bestuur der provincie werden
aangewezen de heeren : d'Ablaing van Giessenburg, W. H. de
Beaufort, W. R. van Heeckeren van Brandsenburg, W. N. Pesters van Cattenbroek 2), Taets van Amerongen van Woudenberg,
J. M. van Tuyll van Serooskerken van Vleuten, Van Tuyll van
Serooskerken van Zuilen, T. F. (G. F. ?) Utenhoven van Bottestein.
In de provisioneele regeering der stad Utrecht kregen zitting
de heeren : H. M. A. J. van Asch van Wijck, P. A. Beelaerts,
Van Doelen, J. L. W. de Geer, J. F. Gobius, W. A. H. van
1) Dr. Colenbrander bericht mij, dat het in Drente al eveneens ging; nog
vOOr men daar iets van de regeling der algemeene landsregeering wist, schrijft
de gewezen landdrost Hofstede naar Groningen, dat Drente natuurlijk weer
een zelfstandige provincie wordt en hij dus geen bevelen uit Groningen meer
afwacht.
2) Het „Journaal" (Gedenkst. VI, 1728) noemt ten onrechte ook den heer
De Perponcher: vandaar dat ook Bosscha, Staatsomwenteling, 4de stuk, blz.
113, deze fout maakt. Men zou kunnen vermoeden dat de naam van De
Perponcher — evenals die van den heer Ram bij het stedelijk bestuur —
opzettelijk verzwegen is, om geen aanleiding te geven dat hij in zijne gevangenschap te Parijs strenger behandeld werd ; maar de notulen van het
provisioneel provinciaal bestuur vermelden niet, dat De Perponcher in dit
bestuur benoemd is.
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Heeckeren, W. Koopman, S. C. van Musschenbroek, L. F. Nepveu,
E. R. van Nes van Meerkerk, Ph. Ram, R. A. Schutt, H. Singendonck, H. C. Swellengrebel en J. van den Velden ; van deze 15
waren er zes (Van Doelen, Koopman, Van Musschenbroek,
Nepveu, Schutt en Van den Velden) lid van den gemeenteraad
in den Franschen tijd geweest ; de heer Beelaerts — gelijk reeds
vroeger werd opgemerkt — was de eenige van de gewezen
adjunct-maires, die in het provisioneele stadsbestuur werd opgenomen.
Aan elk dezer heeren werd nog op 29 November bij missive 1)
kennis gegeven van hunne benoeming ; in dit schrijven — het
draagt de onderteekening van Van den Bosch, maar zou deze
de redactie niet hebben overgelaten aan Van Tuyll en Van
Heeckeren? — komen eenige onjuistheden voor : Kraijenhoff wordt
„provisioneel gouverneur van de Zuiderzee" genoemd, terwijl hij
slechts „gouverneur van Amsterdam" en „generaal tegen Utrecht"
was, en de „extra-Haagsche Courant" heet er „extraordinaire ZuidHollandsche Courant" ; maar daar schuilt vermoedelijk geen kwaad
achter. Van meer belang schijnt op het eerste gezicht, dat Van den
Bosch zijne volmacht om het bestuur aan to stellen terugbrengt
tot „Z. D. H. den Heere Prince Willem VI, Erfstadhouder van
de Vereenigde Nederlanden". „Willem VI" is niets opmerkelijks ; zoo werd de Prins Coen door de meesten genoemd ; maar
— „erfstadhouder" : hebben de Utrechtsche heeren, die, naar
wij zagen, op het stuk van titulatuur niet precies waren, dat
woord maar neergeschreven, omdat de oude titel hun nog in het
geheugen hing? of is het bedoeld als een bepaalde aanwijzing,
dat zij geen Souvereinen Vorst maar een Erfstadhouder wenschten ?
1k vermoed van neen ; iets opzettelijks ligt er niet in de keuze
van dezen titel ; zij noemden den Prins met den naam, die hun
van ouds bekend was. Daarmede is niet gezegd, dat zij, zoodra
hun de quaestie : Erfstadhouder of Souverein Vorst ? bewust
werd, niet de voorkeur zullen hebben gegeven aan het erfstadhouderschap ; dit houd ik wel voor zeker, en het is voor Nederland
een geluk geweest, dat de beslissing over den vorm van het
algemeen bestuur niet heeft gelegen bij menschen als Van Tuyll
')

Gedrukt bij Jorissen, De omwenteling van '1813, blz. CCCLXXXVIII.

Gedenkboek IV.

26
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en Van Heeckeren, die vermoedelijk niets liever hadden gezieri
dan een herleving van het ancien-regime. Maar waarschijnlijk
was het gebruik van den titel „erfstadhouder" op dezen 29en
November voor hen nog geen afleggen van een politieke geloofsbelijdenis ; zij wisten toen nog niet beter ; en zoo zij al hebben
willen „getuigen", dan hebben zij het bij deze platonische liefdesverklaring gelaten, want in de volgende dagen, toen het ook
te Utrecht moest doorgedrongen zijn, dat het erfstadhouderschap
de vlag zou moeten strijken voor de souvereiniteit, is vandaar
uit — voor zoover de ons ten dienste staande berichten tot zulk
een conclusie recht geven — geen poging gedaan oin het oude
begrip tegen het nieuwe te verdedigen.
Op Dinsdag 30 November, te 11 uur des morgens, werden het
oude stadsbestuur en de gewezen municipale raad ontslagen en
de provisioneele besturen van provincie en stad door Van den
Bosch beeedigd ; de formule van den eed 1) luidde : „ik beloove,
onder solemneelen eede, aan het Vaderland en aan Z. H. Willem
VI, Prince van Oranje en Nassau, gehouw en getrouw te zullen
zijn".
Terstond na deze installatie werd den volke hiervan kennis
gegeven in een publicatie, die aldus aanving : „Alzoo deze provintie van wegens Z. D. H. den Heere Willem VI, Prince van
Oranje en Nassau, is in bezit genomen en het burgerlijk bestuur,
bij de Franschen gesteld, alzoo van zelf heeft opgehouden, zoo
is het, dat de commanderende officier der Hollandsche troepen,
alhier gezonden en daartoe speciaallijk gequalificeerd, tot voorkoming van de verwarringen van regeringloosheid, bij provisie,
en tot dien aangaande bij Z. D. H. andere of nadere orders zullen
zijn gesteld, heeft verzocht en gecommitteerd 2)" : volgen de
namen der in het bestuur van provincie en stad benoemde heeren.
„Oogenblikkelijk na de aflezing" — zoo leest men in de Utr.
Courant van 1 December 1813 — „weergalmde de lucht van een
') Men vindt die voluit o. a. in Resolutieboek Amersfoort 1813, blz. 318:
het provisioneele bestuur der provincie Utrecht legde nL dezen eed ook op
aan de door hen ontslagen maires, adjunct-rnaires en municipale raden der
verschillende gemeenten, die het dan vervolgens als provisioneele regeering
van de betrokken steden en dorpen handhaafde.
2 ) Deze publicatie in de Utr. Courant van '1 Dec. 1813.
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driewerf Hoezee ! Oranje boven ! De vlag wierd op den Domstooren geplaatst, teneinde aan alle de ingezetenen, alsmede die
van het platteland, deze heuchelijke gebeurtenis bekend te
makers".
Wij vestigen nog even de aandacht op de woorden in de
publicatie, dat de provincie Utrecht vanwege den prins van Oranje
in bezit was genomen ; in den brief, waarbij den nieuw benoemden leden van het bestuur kennis van hunne aanstelling werd
gegeven, stond nog — gelijk boven is medegedeeld — dat „deze
stad en provincie thans door de troupes van Z. H. in bezit
(waren) genomen met behulp der troupes van Z. M. den Keizer
aller Russen". Van de Russell wordt in de publicatie niet meer
gerept ; daar wordt alleen van den prins van Oranje gesproken.
Wat was er dan inmiddels gebeurd ? Dit bericht ons Keetell ;
hij verhaalt, dat, terwijl het pas aangestelde bestuur vergaderde,
op het stadhuis een conferentie werd gehouden tusschen Narischkin, Sandrart en Van den Bosch, en dat daar — wat op den
vorigen dag nog in het midden zal zijn gelaten — „na lange
deliberation" werd besloten de stad over te geven aan „het Huis
van Oranje", Welk besluit daarna op de voornaamste pleinen,
bruggen en straten werd uitgebazuind door den „secretaris van
het bestuur", te paard en geescorteerd door een detachement
Pruisische huzaren, „met 16 blasende trompetters" voorop. „Terwijl dit gebeurde, wierd de Hollandsche vlag met een Oranjewimpel op de Domstoren gezet en ook van het stadhuis en van
het Hof in de Korte Nieuwstraat uitgestoken, al in hoope van
het Provintiaal Hof weer herstelt te zullen zien". In den loop
van den dag kwamen al meer en meer Oranjevlaggen te voorschijn aan schepen, molens en „ook aan eenige huizen der particulieren".
Het „uitbazuinen" zal dan gebeurd zijn tegelijk met de publicatie van het stadhuis van de namen der nieuwe regeeringsleden ;
vandaar dat de Utrechtsche Courant de vlag op den Dom laat.
komen na de aflezing der publicatie, en Keetell — wat juister
schijnt — het hijschen van de Hollandsche vlag met den Oranjewimpel in verband brengt met het besluit, op de conferentie der
drie militaire bevelhebbers genomen, om de stad over te geven
aan den prins van Oranje.
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Vermelden wij eindelijk nog, dat in de publicatie de naam
van den beer Ph. Ram als lid van de provisioneele stadsregeering werd weggelaten, om hem in zijne gevangenschap in Frankrijk aan geen onaangenaamheden bloot te stellen.
Van de provisioneele regeering der stad nemen wij hiermede
voorloopig afscheid ; eerst dient het kortstondige leven van de
provisioneele regeering der provincie Utrecht te worden beschreven.
In hare eerste zitting, op denzelfden Nen November, waarop
de boven beschreven gebeurtenissen voorvielen, koos zij tot
president W. N. Pesters van Cattenbroek, tot vice-president den
oud-prefect Van Tuyll ; zij gaf kennis van haar optreden aan
het Algemeen Bestuur ; ontsloeg den onder-prefect van Amersfoort, Snouckaert van Schauburg, op de meest honorabele wijze
uit zijn post, aangezien die overbodig was geworden door de verandering van het bestuur „van dit gewest"; ontsloeg en bedankte
maires, adjunct-maires en municipale raden van alle steden en
dorpen der voormalige arrondissementen Utrecht en Amersfoort
en herschiep hen tot provisioneele regeeringen ; continueerde de
rechtbanken van Utrecht en Amersfoort, de ontvangers, de
notarissen, stelde de comptabele ambtenaren onder haar gezag,
benoemde eenige nieuwe ambtenaren, enz.
Intusschen wisten commissarissen-generaal te Amsterdam nog
van niets — d.w.z. het was hun onbekend, dat de provincie
Utrecht weder was verrezen. Dinsdag 30 November zouden
zij nog een rondschrijven aan alle onder-prefecten in de arrondissementen van het departement der Zuiderzee, om hen uit te
noodigen tot een samenkomst met hen op Vrijdag 3 December
over „zaken van groot belang" : op die samenkomst zou hun
namelijk worden medegedeeld, dat de bestaande regeeringsorganen
onder andere namen voorloopig zouden worden gehandhaafd.
Ook Van Tuyll kreeg dus zulk een brief ; hij antwoordde, dat hij
wegens drukke bezigheden onmogelijk kon komen — de provisioneele regeering der provincie zat inderdaad niet op rozen ! zij
had geen geld in kas en een provincie vol vreemde soldaten,
terwijl allerlei aangelegenheden van de nieuwe provincie om
regeling schreeuwden ! — en gaf aan commissarissen-generaal
implicite te kennen, dat hij eigenlijk niet meer tot hun ressort
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behoorde, door zichzelf te betitelen „gewezen onder-prefect" en
in zijn brief gewag te maken van „de alhier plaats gehad hebbende veranderingen, door het daarstellen van een provisioneel
provinciaal Bestuur, waarvan ik d'eer heb medelid en wel vicepresident te zijn". Na de ontvangst van dezen brief — hij moet
30 Nov. of 1 December geschreven en verzonden zijn — wisten Kemper en Scholten dus, dat er te Utrecht dingen waren
gebeurd, die zij niet mochten toelaten.
VO6r deze brief echter in hunne handen kwam, had Kemper
reeds een schrijven van Falck gekregen (door dezen verzonden
Maandagavond, 29 November), waarin aan Kemper de wensch
van het Algemeen Bestuur werd overgebracht, dat hij en
Scholten, of een van beiden, zoo spoedig mogelijk naar Utrecht
zouden gaan om den onder-prefect te herscheppen tot commissaris en de maires te vervangen door „provisioneele regeeringen
nit de braafste en meest gegoedde, zonder eenig onderscheid van
politieke denkwijze of godsdienstige overtuiging". Bij het afzenden
van dezen brief kon het Algemeen Bestuur nog niets weten van de
herleving der provincie Utrecht; wat aan Kemper en Scholten
werd opgedragen, was een maatregel, die door anderen in Friesland en Overijssel zou worden uitgevoerd, niets anders dan het
in praktijk brengen van het afgesproken stelsel.
Na ontvangst van dit schrijven berichtten Kemper en Scholten 2)
op 30 November aan „de provisionele regering van Utrecht" —
waarmede zij de regeering van de stad bedoelen 3), want van
een regeering der provincie wisten zij nog niet 4) — dat Kemper
in den morgen van 1 December naar Utrecht zou komen om
1) Gedrukt in Brieven van A. R. Falck, 2de druk, biz. '193---194.
2) Hun brief gedrukt bij Jorissen, Bijdragen II', 102.
3) Men vindt dit schrijven dan ook als bijlage '13 bij de notulen van de
provisioneele regeering der stad Utrecht.
4 ) Kraijenhoff had hun op 29 November het in bezit nemen van Utrecht
bericht, zonder eenige verdere bijzonderheid (Jorissen, Bijdragen '102); op
zijn vroegst in den avond van 30 Nov. kan Kraijenhoff zelf het uitvoerige
rapport van Van den Bosch (ibid. 103-105) ontvangen hebben over de regeeringsverandering te Utrecht. In elk geval droegen Kemper en Scholten daarvan nog geen kennis bij het schrijven van hun brief van 30 Nov. aan de
provis. regeering van -Utrecht.
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met de heeren te spreken over een spoedige regeling van het
provisioneel bestuur.
Van deze reis van Kemper naar Utrecht kwam echter voorloopig niet. 30 November landde de Prins ; tegen elven 's avonds
was dit te Amsterdam bekend. Op 1 en 2 December had Kemper
de handen vol met de voorbereiding van de uitroeping van den
Prins tot Souverein Vorst en met de uitroeping zelf ; eerst na
het vertrek van den Prins op 3 December nit Amsterdam —
maar ook terstond na dit vertrek 1 ) — is hij naar Utrecht gegaan.
Maar Coen ging hij niet meer alleen om deze reden, dat hij
vroeger reeds zijne komst had aangekondigd. In den tusschentijd had men en te Amsterdam en in Den Haag vernomen,
wat er te Utrecht gebeurd was. Op den avond van 2 December
schreef Falck per expresse aan Kemper : „Te Utrecht is de boel
in de war"; ga daar heen, zoodra de Prins nit Amsterdam vertrokken is, en breng zoo vriendelijk mogelijk alles op den voet der
afgesproken organisatie ; de officieele order en de aanstelling voor
Van Tuyll als commissaris van het arrondissement worden u nagezonden 2). En dan aan het slot : „streel de Utrechtsche eigenliefde
zoo en zooveel als gij wilt, mits zij het algemeen systema nog
eenige weken in trein laten". In dat officieele besluit van het
Algemeen Bestuur staat dan o.a. dat de provincie Utrecht voorloopig een deel moet blijven van het departement der Zuiderzee;
dat de te Utrecht na het bezetten der stad gemaakte schikkingen
alleen kunnen worden beschouwd als strekkende tot voorkoming
van verwarring ; dat het de stellige begeerte is van den Prins,
dat alle autoriteiten en ambtenaren hun aanstelling krijgen van
het Algemeen Bestuur, enz.
In den avond van 3 December kwam Kemper te Utrecht. Den
4 en en 5 en December heeft hij zich daar van zijne taak gekweten 3).
1) Blijkens zijn rapport in Gedenkst. VI, derde stuk, inleiding, blz. CLXXIV.
2) Brieven van A. R. Falck, 2e druk, blz. 197. -- De order van 2 Dec., en de
aanstellingen van Van Tuyll en Snouckaert, bij Jorissen, Bijdragen II I , 106-107.
3) Het volgende naar Kemper's brief aan het provisioneel provinciaal
bestuur van Utrecht, dd. 5 Dec. 4813 (gedrukt bij Jorissen, Bijdragen III,
107-108); zijn publicatie dd. Utrecht, 5 Dec. 1813, in de Utr. Courant van
'10 Dec., ook bij Bosscha, Staatsomwenteling, 2 de stuk, 240-243; en naar zijn
reeds aangehaald rapport van 6 December in Gedenkst. VI, derde stuk, inleid.
blz. CLXXIV.
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Het was geen aangename zending ; men zou te Utrecht zeer
ongaarne weer afstand doen van de „provincie". Bovendien was
er daar verschil van meening ; zooals Kemper bericht : „ik vond
aldaar in den openbaren geest meer tegenstand dan ik verwacht
had, en terwijl een deel der burgerij de terugzending van het
Provinciaal Bestuur als een trioinph .tegemoet zag, meende een
ander deel hetzelve als redders der Provincie van Utrecht te
moeten beschouwen." Hij noemt geen namen ; maar als men in
't oog houdt, dat het provisioneel bestuur der provincie alleen
bestond uit de fine fleur der Utrechtsche aristocratie, uit personen, waarvan de overgroote meerderheid, misschien wel alien,
mannen van het ancien regime waren, acht ik het waarschijnlijk,
dat de gewezen Patriotten te Utrecht weinig ingenomen waren
met dit nieuwe bestuur en de terugzending daarvan als een
„triomph" beschouwden 1).
Intusschen, Kemper moest de commissarissen der arrondissementen in functie doen treden en de provisioneele stedelijke regeering continueeren, en aldus geschiedde. „Maar" — zoo schrijft hij
— „naar huis gezonden konden de leden van het provisioneel provinciaal bestuur niet worden, zonder de gemoederen te indisponeeren". Hij verguidde daarom de pil, door — waartoe hij niet
gelast was — de gewezen leden van het provinciaal bestuur uit te
noodigen, hunne gewaardeerde medewerking aan het bestuur te
blijven geven door zich te splitsen in twee arrondissements-commissies, een voor Utrecht en een voor Amersfoort, ter voorlichting
van de commissarissen dezer arrondissementen , op deze wijze
zouden de vroegere arrondissementsraden, die zoo goed als geen
beteekenis hadden, herleven ! en op deze wijze hoopte Kemper
tevens zalf te strijken over den gekwetsten trots der Utrechtsche
heeren ! In zijn publicatie „aan de ingezetenen der Stad en Lande
van Utrecht" van 5 December ontzag Kemper de Utrechtsche
heeren zelfs nog meer, daily nit zijn rapport van 6 December aan
1 ) Bosscha, Staatsomwenteling, 2d e stuk, 162-163, spreekt over het gebeurde te Utrecht als een poging om het ancien regime te herstellen, en
zegt dat de „oude geest van partijschap zich daarbij duidelijk openbaarde",
4e stuk 144, 115, neemt hij deze woorden echter terug en zegt, op de hem
eigen voorzichtige, maar tevens dubbelzinnige wijze, „liefst (te) geloven, dat
wij in dat opzigt te veel hebben gezegd".
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het Algemeen Bestuur valt of te leiden. Daarin toch komt deze
passage voor: „Een provisioneel provinciaal bestuur, door uw
vertrouwen opgeroepen, zal voortgaan te zorgen, dat uwe belangen niet worden uit het oog verloren. Het zal aan het Gouvernement en onzen Doorl. Souverein de wijzigingen doen kennen,
welke uwe plaatselijke belangen vorderen; het zal de middelen
voordragen, welke behoudens de algemeene inzigten van het
Gouvernement zullen kunnen strekken om U ten minsten eenigzins schadeloos te stellen voor de opofferingen en onaangenaamheden", enz. Aldus onischrijft hij den werkkring van de arrondissements-commissies ; maar het merkwaardige is, dat hij voor
deze commissies den naam „provisioneel provinciaal bestuur"
behoudt : of hij het ook noodig heeft gevonden het Utrechtsche
provincialisme te ontzien, of, zooals hij het in zijn rapport uitdrukt, „alle verwijdering en oneenigheid te voorkomen", ter wille
van „de goede zaak" ! Dat hij in het gebeurde te Utrecht een
herleving van den ouden partijstrijd zag, blijkt ten slotte ook
uit deze zinsnede van zijne publicatie : „Ook onder U moeten wij
het herhalen, het is niet de overwinning van eene partij, niet de
overwinning van eene godsdienstleer, maar de overwinning van
het Vaderland, waarvoor onze Doorl. Souverein werkzaam is".
Hiermede was intusschen het laatste bedrijf van dit stuk
nog niet gespeeld. De Utrechtsche heeren hadden ook van hun
karat niet stil gezeten ! In de vergadering van het provisioneel
provinciaal bestuur van 1 December was besloten een brief aan
den Prins te schrijven — hij is eerst 2 December opgesteld en
verzonden 1) — om f 100.000 uit de centrale kas te verzoeken ; aan
het slot van den brief berichten zij, dat hunne drukke bezigheden hun niet toelaten, den Prins te komen begroeten. Maar
op denzelfden dag, waarop deze brief verzonden wordt, dus op
2 December, besluit het provisioneel bestuur der provincie een
commissie uit zijn midden naar den Prins te zenden om hem
te gaan complimenteeren en de belangen „dezer provintie" .aan
te bevelen !
Vanwaar die plotselinge verandering? a vermoed, omdat men
iets had gehoord van wat „de provincie" boven het hoofd hing.
1)

Blijkens Gedenkst. VI, derde stuk, inleiding, CLXV, noot 3.
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Van Tuyll kon het besluit van het Algemeen Bestuur van 2
December, dat ook hem, blijkens den inhoud, is toegezonden,
nog niet hebben ontvangen ; maar de mogelijkheid bestaat, dat
op 2 December te Utrecht de jonge Van Tuyll reeds was aangekomen, — vermoedelijk een noon van Van Tuyll van Zuilen —
van wien Falck, in zijn brief van dezen datum, schrijft dat hij
„naar Utrecht was afgezonden om het die Heeren, waaronder zijn
eigen vader, te beduiden hoe wij het eigentlijk meenen". Is dit
niet het geval geweest, dan hebben de heeren van elders gehoord,
dat de „provincie" gevaar liep.
De deputatie naar den Prins — inmiddels tot Souverein
Vorst uitgeroepen — bestond uit den president van het bestuur,
Pesters van Cattenbroek, benevens de heeren Van Heeckeren,
d'Ablaing en Van Utenhoven. Blijkens het notulenboek zijn zij
op 3 en 4 December afwezig geweest ; na dien datum is geen
vergadering meer gehouden 1). Misschien hebben de heeren op 3
December eerst een poging gedaan om nog te Amsterdam audientie
te krijgen bij den Souver. Vorst en zijn zij hem, toen het bleek
dat hij reeds vertrokken was, vandaar nagereisd naar Den Haag ;
misschien zijn zij direct naar Den Haag gegaan. Van hunne
aanwezigheid daar blijkt uit geen enkel officieel stuk ; maar alleen
door te veronderstellen, dat de Utrechtsche commissie in Den
Haag haar belangen heeft kunnen bepleiten, wordt het mogelijk, het
straks te noemen besluit van het Algemeen Bestuur van 4 December te verklaren 2).
Vermoedelijk hebben de Utrechtsche heeren in Den Haag
eerst nog getracht de ,,provincie" te redden, maar zal hun gebleken
zijn, dat dit onmogelijk was. Bij hun onderhoud met den Vorst
1) De laatste notulen zijn van 4 December: in het notulenboek staan geen
uitgewerkte notulen van een vergadering van 5 December, maar alleen eenige
„pointen van deliberatie" — onderwerpen, bestemd om dan aan de orde te
worden gesteld, maar vermoedelijk niet aan de orde gekomen — benevens
eenige ingekomen stukken, daaronder het besluit van het Algemeen Bestuur
van 4 December, dat voorgoed een einde maakte aan het bestaan van het
provisioneel provinciaal bestuur.
2) Van dit besluit, dat in Gedenkst. VI, derde stuk, inleiding blz. XCIX
slechts aid us staat vermeld : „ontslag van het 30 Nov. te Utrecht opgetreden
provinciaal bestuur; bet stedelijk bestuur bevestigd", vindt men een volledig
afschrift in het notulenboek van de provisioneele provinciale regeering.
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of het Algemeen Bestuur moeten zij voor het eerst kennis gekregen
hebben van het besluit van het Algemeen Bestuur van 2 December. Zij zullen toen de opmerking gemaakt hebben — en
misschien had het Algemeen Bestuur zelf reeds ingezien, dat aan
het haastig opgemaakte besluit van 2 December lets haperde —
dat krachtens de bewoordingen van dit besluit Kemper alleen
gemachtigd werd om de stedelijke regeering „daar te stellen",
maar dat er in gezwegen werd over het ontslaan van de provisioneele provinciale regeering ; dit ontslag was alleen implicite opgesloten in de benoeming van Van Tuyll en Snouckaert tot commissarissen. Men zal dan ook in Den Haag begrepen hebben, dat de
provisioneele provinciale regeering ook nog uitdrukkelijk ontslagen
en bedankt moest worden, liefst in bewoordingen, die alleen streelden en niet — zooals enkele uitdrukkingen in het besluit van 2
December — ook nagels toonden : vandaar het besluit van 4
December, dat voor een deel het besluit van 2 December herhaalt,
maar het aanvult door in de moest hoffelijke bewoordingen ook
ontslag te verleenen aan het provisioneel provinciaal bestuur.
Dit besluit van 4 December nu heeft de commissie zelf mee
naar Utrecht genomen 1) als eenig resultaat van hare reis.
Ten slotte blijft nog de vraag : heeft dan Kemper, voor zijn
vertrek uit Utrecht (5 Dec.) nog kennis gedragen van dit
besluit van 4 December ? Neen ; hij moet daar alleen zijn opgetreden krachtens het besluit van 2 December ; had hij dat van
4 December gekend, dan zou hij de twee arrondissements-commissies niet hebben ingesteld , tot die instelling is hij vermoedelijk
juist gekomen, omdat in het besluit van 2 December hem feitelijk
geen volmacht werd gegeven tot het ontslag der provinciale
regeering.
In deze voorstelling der feiten past ook best Kemper's afscheidsbrief van 5 December aan het provisioneel provinciaal bestuur;
het antwoord 2) daarop van de gewezen provinciale regeering,
waarbij hare leden bedanken voor de uitnoodiging om als arron1) Deze veronderstelling wordt bevestigd door het feit, dat — naar dr. Colenbrander mij meedeelt — bij de uitgaande stukken van Algem. Bestuur of
Binnenl. Zaken elke brief ontbreekt, waarbij afschrift van het besluit van 4
December naar Utrecht zou zijn gezonden.
2) Bij Jorissen, Bijdragen II 1 10R-109.
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dissements-commissies op te treden, behoeft nu ook niet meer te
worden opgevat als een bewijs van geraaktheid 1 ) ; zij bedanken
daarvoor orndat zij op den dag, then zij dezen brief schreven, nl.
op 6 December, reeds wisten dat die commissies eigenlijk maar
een bedenksel van Kemper waren ; immers, zij hebben intusschen
het besluit van 4 December gekregen, waarbij zij op de meest
honorabele wijze worden ontslagen, maar waarin geen sprake is
van aanblijven in den vorm van arrondissements-commissies ;
daarom berichten zij dan ook aan Kemper, dat zij aan zijne uitnoodiging geen gevolg kunnen geven „daar wij uit naam van zijn
Kon. Hoogheid voor onze gedane diensten zijn bedankt en op de
loffelijkste wijze ontslagen".
De zooeven verhaalde gebeurtenissen bleven aan het grootste
deel der Utrechtsche burgerij onbekend en zouden hun ook maar
matig belang ingeboezemd hebben, indien zij er van hadden geweten.
In deze eerste dagen van December vielen er te Utrecht andere
dingen voor, die geen enkel burger onverschillig lieten 2).
Al spoedig na den aftocht van Molitor begonnen er geruchten te
loopen, dat er verraders in de stad waren ; en daar de vijand nog
niet heel ver verwijderd was — tot 1 Dec. bleef te Vianen een Fransche bezetting van 1000 man, onder generaal Bouvier des Eclats 3),
zoodat de schipbrug over den Lek toen nog in hunne macht was
—, was de mogelijkheid niet uitgesloten, dat hij verstandhouding
hield met ingezetenen van Utrecht. Het stadsbestuur — zoo zullen
wij voortaan de „provisioneele regeering" noemen — liet dan ook
op 30 November afkondigen, dat ieder binnen 24 uur de namen
1) Zooals Colenbrander, Gedenkstukken VI, derde stuk, inleid., blz. CLAY XV,
noot 2, nog moest doen.
2) Voor het nu volgende zijn mijne bronnen: Notulen v. d. provis. regering
(n°. 65 van het nieuw-archief der gem. Utrecht), en uit het archief der
provinciale griffie de portefeuilles nos. 1 en 2 (Notulen v. h. provis. provinc.
bestuur, met bijlagen, en „Verschillende Stukken", enz.), n°. 3 (Correspondentie-register v. d. commissaris van het arrond. Utrecht, December 1813—
April '14), n°. 4 (Antwoorden v. d. gemeentebesturen op aanschrijvingen
v. d. commissaris) en n°. 5 (Verschillende stukken, behoorende bij het
archief v. d. commissaris). Verder Keetell's dagboek, en het Journaal in
Gedenkstukken VI, blz. 1724-1731.
3) Gedenkstukken VI, 3de stuk, inleid. blz. CLXXII.
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moest opgeven van Franschen, die nog in zijn huis waren, en
hunne wapenen op het stadhuis moest afleveren ; den volgenden
dag werd de telegraaf op den Jacobitoren afgebroken 1) en verboden, dat iemand op den Domtoren kwam ; op 2 December
werd den nieuwbenoemden hoofdschout Gobius gelast een onderzoek in te stellen, „of er zich eenige schadelijke materialen in
sommige huizen mogten bevinden". Keetell teekent aan, dat op
1 December aan den gewezen maire Bosch van Drakestein en
den gewezen commissaris van politie Kuhl huisarrest werd aangezegd, omdat men hen verdacht hield, met den vijand te heulen ;
een uur later werd dit arrest al weer opgeheven. Hij is de
eenige, die dit bericht ; zoo het waar is, mag men er alleen een
nieuw bewijs in zien, dat Bosch van Drakestein als Franschgezind bekend stond ; aan een werkelijke poging tot verraad valt
niet te denken. Intusschen is zeker, dat C. H. Kuhl door
het stadsbestuur als commissaris van politie werd ontslagen,
„omdat hij wegens zijne Franschgezindheid het vertrouwen der
burgerij miste". De overige commissarissen van politic, alien Franschen, zijn vermoedelijk met Molitor uit de stad gegaan ; op 2
of 3 December werden mr. H. C. van Loenen, A. B. Senn van
Basel en W. van Goudoever benoemd tot officieren van politic.
De vrees voor de Franschen zal spoedig verdwenen zijn, Coen
majoor Sandrart in den vroegen morgen van 1 December aan het
stadsbestuur berichtte, dat hij zoo even tij ding had ontvangen, dat
generaal Von Billow den vorigen dag Arnhem stormenderhand
had veroverd. Het heugelijk nieuws werd terstond bij gedrukte
publicatie in de stad bekend gemaakt, zooals den volgenden dag
ook geschiedde met een brief van generaal Kraijenhoff aan kolonel
Van den Bosch, gedateerd van 1 December, waarin hij o.a. de
aankomst te Amsterdam van Benckendorff met zijne Kozakken
berichtte en dat ook de verder aankomende troepen der Bondgenooten alle naar Utrecht zouden worden gedirigeerd, om den
vijand over Lek en Maas te drijven.
De juistheid der woorden, dat „alles naar Utrecht zou worden
1 ) Op last van Narischkin, bericht Keetell op 30 November; uit de notulen
van het provis. stadsbestuur blijkt, dat het eerst is geschied op '1 December,
op last der stadsregeering, daartoe uitgenoodigd door het provis. provinciaal
bestuur; het is echter mogelijk, dat Narischkin het bevel heeft uitgelokt.
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gedirigeerd", zou weldra blijken. In den loop van den Z en December kwam daar het geheele door Von Billow gecommandeerde
derde Pruisische legerkorps binnen : infanterie, cavalerie, artillerie ;
's middags te 1 uur hield Von Billow zelf zijn intocht, in een met zes
paarden bespannen koets. Nu was Utrecht in last : niet minder dan
16000 man waren er toen in de stad, voor wier onderhoud en onderdak moest worden gezorgd. Iedereen moest inkwartiering hebben ;
de beschikbare stallen waren op verre na niet voldoende om de
paarden te bergen ; de Buurtkerk, de Geertekerk, de Klaaskerk
moesten daarvoor worden gebruikt ; op Vreeburg, Neude en
Janskerkhof, langs de grachten werden bovendien de paarden
aan boomen, palen, brugleuningen en hekken vastgebonden ; de
pleinen en enkele straten stonden vol wagens van den legertrein.
Elf dagen lang was Utrecht propvol militairen ; opnieuw ondervond het de ge volgen van zijn „centrale ligging". Er gingen wel
regimenten weg, maar er kwamen ook nieuwe bij ; eerst op 13
December vertrokken alle Pruisische regimenten, op .6én na ; de
Russen waren toen al afgemarcheerd. Den M en December verliet ook Billow zelf met zijn hoofdkwartier de stad ; den daarop
volgenden .dag ging het laatste Pruisische regiment heen.
In de eerste helft van December was er dus werk aan den
winkel voor het door het stadsbestuur aangestelde bureau van
inkwartiering ; zelfs zooveel, dat het tegen de drukte niet op
kon erg door een ander moest worden vervangen. Het heette,
dat niemand zich aan de inkwartiering mocht onttrekken door
uitbesteding, maar er werd onder de burgers zeer geklaagd over
bevoorrechting op dit punt. Sommigen trachtten de inkwartiering te ontgaan door hunne huizen te verlaten ; vandaar dat
bepaald moest worden : ieder, die op 1 November een huis heeft
bewoond, krijgt daar inkwartiering; heeft hij het huis onbewoond
gelaten, dan worden de militairen op zijne kosten uitbesteed ;
blijkt het, dat hij ergens op kamers is gaan wonen, dan worden
ze daarheen gestuurd. Er kwamen weinig klachten over onbehoorlijk gedrag van de soldaten ; maar de herbergiers en winkeliers zagen ze liever niet komen, want de Russen betaalden met
„bedank, bedank" en de Pruisen met „Napoleon zal het wel
betalen !" Uit andere plaatsen hoorde men echter wel kwade
noten van de Kozakken. De president van het bestuur van
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Amersfoort roept (3 December) de hulp van het provinciaal
bestuur in om toch de twee regimenten Kozakken kwijt te raken,
die daar garnizoen hielden en de stad dreigden te ruineeren ;
„zij dringen bij particulieren tegen wil en dank het huis in,
zoodat al veele daaruit in de nagt met hunne vrouwen, die zij
wilden aangrijpen, de vlugt hebben moeten nemen". De president
van het bestuur van Montfoort informeert (7 December) bij den
commissaris van het arrondissement Utrecht, of men te Montfoort nog gevaar liep „cavalerie door te krijgen, vooral Cosakken,
want die hebben vooral bij de vrouwen een zoodanige schrik
ingeboezemd, dat ze op het horen van de naam half een beroerte
krijgen". Een andere klacht was, dat de Kozakken veel meer
levensmiddelen requireerden dan zij noodig hadden en het overtollige dan van de hand deden aan opkoopers.
Het grootste bezwaar voor het bestuur was het vinden van
geld om de leveranciers te betalen, die levensmiddelen en hooi,
stroo en haver leverden. De Franschen hadden bij hun vertrek alle kassen gelicht. Het provinciaal bestuur roept al den
eersten dag van zijn bestaan om geld 1): er was niets in kas,
en de eenige ontvanger, die nog wat had, maakte aanvankelijk
op formeele gronden bezwaar, het of te dragen. Het stadsbestuur
van Utrecht wendt zich om geld tot het provinciaal bestuur.
Dit vraagt dan aan den Prins en het Algemeen Bestuur f 100.000
uit de centrale kas — maar krijgt nul op het request; het moet
voorloopig leenen van particulieren en zijne leveranciers op betaling
laten wachten. 6 December schrijft Van Tuyll (de commissaris van
Utrecht) aan den commissaris-generaal van binnenlandsche zaken
Van Stralen : de stad en het arrondissement zijn in den allerdringendsten financieelen nood ; wat wij moeten leveren voor de
troepen, is onnoemelijk ; de leveranciers van de stad hebben
gedreigd morgen hun leverantien te staken, als zij vandaag
niet f 10.000 krijgen ; ik heb die som op voorschot laten opnemen;
1 ) De provision. provinc. regeering vraagt op 30 Nov. geld (voor het
werven van 2 a 3000 man, waarop Van den Bosch namens Kraijenhoff
had aangedrongen) aan „den gouverneur-generaal van het departement"
Kraijenhoff. Ik vestig hierop de aandacht, omdat ook hieruit blijkt, dat de
Utrechtsche heeren te goeder trouw waren bij hun zonderling rondspringen
met titels (zie hierv6Or, blz. 401).
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zonder dadelijke hulp aan geld zijn wij verloren ; stuur ons Loch
een ordonnantie van f 100.000 op de centrale kas !
Ondertusschen was reeds een beroep gedaan op de offervaardigheid der ingezetenen; in het gewezen Ridderschapshuis, naast
de voormalige Statenkamer, hield rinds 2 December een commissie zitting om vrijwillige bijdragen in ontvangst te nemen
voor de publieke kas 1). De besturen van alle onder Utrecht ressorteerende plaatsen werden aangeschreven commissies te benoemen, die met lijsten langs de huizen zouden gaan en de door
hen bijeengebrachte som weder zouden overstorten in de kas van
de commissie van het Ridderschapshuis. Zoo krijgt deze al spoedig zooveel binnen, dat zij aan de stad Utrecht f 12.000 in voorschot kan geven. Ook bij deze gelegenheid blijkt de liefde der
Utrechtenaren voor hunne „provincie" ; de voorzitter der commissie, Both Hendriksen, bericht op 6 December aan Van Tuyll,
dat sommigen met hun giften wachten, totdat zij zeker weten
dat die bestemd zijn „voor de provincie van Utrecht", d.w.z. dat
zij niet gestort zullen worden in de kas van het departement
der Zuiderzee. Van Tuyll stelde de Utrechtsche harten gerust :
„ik vlije mij, dat niettegenstaande voor dit oogenblik onze situatie
blijft zooals dezelve was, nl. als uijtmakende een gedeelte van
het departement der Zuiderzee, ik genoegzaam grond mene te
hebben, UWE. te kunnen verzekeren, dat die gelden tot soulaas
van ons arrondissement zullen gebruikt worden".
Maar de commissie van het Ridderschapshuis kreeg concurrentie. Op 11 December deed de Souvereine Vorst een beroep op
de vaderlandsliefde der Nederlanders om gelden bijeen te brengen
voor de volkswapening. Het stadsbestuur liet, te beginnen met
23 December, drie ijzeren kisten plaatsen: eel' in de Momboirkarner (op het stadhuis), een in het Ridderschapshuis, een in
de Kapittelkamer van Oud-Munster '2); daar kon ieder zijn
„liberale gift" tot stijving van 's lands schatkist brengen, opdat
— zooals de notificatie zegt — des te eerder de noodige sommen
1) De oproep daartoe is gedrukt in Gedenkst. VI, 1729-1730.
2) In het Burgerweeshuis, zegt Keetell; ik houd mij aan de gedrukte
notificatie en het bericht in de Utr. Courant van 22 Dec. 1813 , ook de datum
(11 Dec.) is bij Keetell onjuist.

416

DE VOORMALIGE PROVINCIE UTRECHT IN

1813.

aanwezig zouden zijn voor het aanwerven van verdedigers der
heilige zaak van „godsdienst en vaderland" 1).
In denzelfden — bij expresse verzonden — brief van 6 December, waarin Van Tuyll aan Van Stralen klaagde over den
financieelen nood, had hij verzocht om de benoeming van een
commissaris van oorlog, die belast zou worden met de zorg voor
alles wat de troepen noodig hadden. Men begreep in Den Haag,
dat de nood te Utrecht drong ; nog voor de ontvangst van dezen brief was W. N. Pesters van Cattenbroek — de gewezen
president van de provinciale regeering van Utrecht — tot commissaris-generaal bij de Russische en Pruisische troepen benoemd.
Van nu of kwam er wat meer orde in het werk der requisition ;
te Utrecht werd een hoofdmagazijn gevestigd van allerlei benoodigdheden voor het leger ; hulpmagazijnen werden te Wijkbij-Duurstede en te Schoonhoven geopend ; alleen tegen afgifte
van bons werden uit deze magazijnen waren geleverd. Verder
kwam er te Utrecht een wagenpark, waar uit de omstreken,
maar ook uit de stad zelve, de voor den transportdienst noodige
wagens werden bijeengebracht. Toen Von Billow met zijn legerkorps
Utrecht had verlaten, begon de levering van allerlei benoodigdheden eerst recht : voor de belegeraars van Naarden en Gorcum,
voor de troepen, die in de Bommelerwaard streden, moest van alles
worden aangevoerd. Van Tuyll verzekert ergens, dat de steden
en dorpen in zijn arrondissement zich bij de requisition zonder
uitzondering voortreffelijk van hun plicht hebben gekweten ; maar
Pesters dacht er wel eens anders over en klaagde over het nitblijven van gerequireerde wagens en paarden. Nog meer klaagden
echter de boeren zelf : de troepen, die hunne paarden en wagens
1 ) In de drie ijzeren kisten werd te Utrecht ruim f 4100.— gestort, benevens „eenige zilveren gespen en 2 diamante vrouwen-oorcierselen en een
aantal coupons, nominaal ter somma van f 234.—" : geen groot bedrag dus.
Het locaal patriotisme had de Utrechtenaren eerder — en dieper — in de
beurs doen tasten; de commissie van het Ridderschapshuis bracht ongeveer
1 45000.— samen. Ten slotte -- om alle edelmoedige daden der Utrechtenaren
te memoreeren — de op 27 December gehouden collecte langs de huizen om
den nood van Woerden te lenigen, bracht ruim f 3225.— op, terwijl vroeger
reeds f 1600.— voor hetzelfde doel te Utrecht was bijeengebracht (Utr. Co.ur.
van 31 Dec. 1813; een daarvan afwijkend bericht in Gedenkst. VI, 1731).
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gebruikten, stuurden ze soms heelemaal niet terug ; de paarden
werden afgejakkerd en slecht verzorgd, enz. De president der regeering van Schoonhoven jammert, dat zijne stad voor jaren gerulneerd is, als de requisition niet vergoed warden. Al zulke klachten
duurden voort, totdat het oorlogstooneel verder of kwam te liggen.
Hoezeer in December 1813 de militaire zaken ook op den
voorgrond kwamen, er was toch eon „burgerlijke" aangelegenheid, die door het stadsbestuur terstond ernstig behartigd
werd : de hoogeschool. Reeds op den Zen December had de rector
dier hoogeschool den wensch te kennen gegeven tot een onderhoud met een commissie uit de provisioneele stedelijke regeering.
Ingevolge het op 4 December door deze commissie uitgebrachte
rapport, besloot de regeering, dat de hoogeschool in haar oude
rechten zou worden hersteld en voortaan dus weer doctorale
graden zou mogen verleenen.
Ook den Souvereinen Vorst werden de belangen dier hoogeschool op het hart gebonden. Den lOen December besloot het
stadsbestuur, dat een commissie uit zijn midden — bestaande
uit de heeren J. van den Velden, R. A. Schutt, J. F. Gobius
en H. M. A. J. van Asch van Wijck — den Souvereinen Vorst
zou gaan complimenteeren met het aanvaarden der regeering en
de belangen der stad bij hem aanbevelen ; op den middag van
den 13en December vertrok zij daartoe met een jacht naar 's-Gravenhage ; in de vergadering van 16 December bracht zij rapport
uit van haar wedervaren. Zij was „allergracieust" ontvangen en
had in een schriftelijk adres de Utrechtsche belangen bij den
Vorst bepleit. In dit adres worden eerst opgesomd de speciale
rampen, die Utrecht in den Franschen tijd hadden getroffen ;
indien eenige stad reden heeft zich te verheugen over de omwenteling, dan Utrecht, voor wie zich nu het uitzicht opent op
het herstel der geleden verliezen. „De stad Utrecht moge dan
de hoop koesteren, dat bij een aanstaande daarstelling eener naar
de behoeften van den Staat ingerichte constitutie, in haar geplaatst worde de zetel van het bestuur van een afzonderlijk gewest
en van de administratie der justitie over hetzelve ; dat de belemmeringen, welke hare Hoge Schole heeft ondervonden, als van
zelve vervallen zijnde, zij weder hare oude rechten uitoefene ; dat
Gedenkboek
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zo veel familien, door de eigendunkelijke ontneming van hunne
praebendens benadeeld, de wijze voorzieningen van Uwe Kon.
Hoogheid mogen tegemoet zien !"
Ten slotte nog enkele mededeelingen over de wijze, waarop in
het begin van December 1813 de „omwenteling" in de steden
en dorpen der voormalige provincie Utrecht plaats had.
Die „omwenteling" dan kwam tot stand door een gedrukte
circulaire van het provisioneel provinciaal bestuur, gedateerd 30
November en onderteekend door den president Pesters, gericht
tot maire, adjunct-maires en municipale raden der gezamenlijke
steden en dorpen van de arrondissementen Utrecht en Amersfoort
(met uitzondering van de stad Utrecht zelf), waarbij zij onder
dankbetuiging ontslagen werden uit hun dienst, maar tegelijk
gemachtigd provisioneel de regeering van hun stad of dorp
te blijven waarnemen, onder uitnoodiging, aan het provinciaal
bestuur een schriftelijke verklaring toe te zenden, inhoudende
dat zij den eed hadden afgelegd van houw en trouw aan het
vaderland en den prins van Oranje en Nassau. Tevens werd
hun gelast, van een en ander openlijk kennis te geven, en de
aanmaning tot hen gericht, te helpen bevorderen, dat zoowel
de stedelijke als de gemeenelandsinkomsten voorloopig op den
gebruikelijken voet werden geheven.
Aldus is overal geschied , van alle steden en dorpen kwamen
de gewenschte verklaringen in , de meeste zijn gedagteekend
tusschen 2 en 6 December, enkele een paar dagen later , op den
dag dezer dateering valt dus voor elk de „omwenteling".
Bijna overal ging het daarbij volmaakt rustig toe en veranderde
van het bestuur alleen de naam, niet het personeel. Met uitzondering echter van een paar plaatsen. Het bestuur te Woerden
werd — men herinnere zich, dat reeds in November de burgerij
daar een vernieuwing van het gemeentebestuur had doorgezet —
krachtens aanschrijving van den commissaris-generaal tot de binnenlandsche zaken, door den commissaris van het arrondissement
Leiden (hoewel Woerden tot het arrondissement Utrecht behoorde)
op 2 December ontbonden en grootendeels door een nieuw vervangen. Te Schoonhoven en te Oudewater — zoo bericht Van
Tuyll in een rapport aan commissarissen-generaal van het depar-

DE VOORMALIGE PROVINCIE UTRECHT IN

1813.

419

Cement der Zuiderzee, dd. 14 December 1813 — hebben eenige
veranderingen plaats gehad, „welke slegts bestaan in het toevoegen van eenige leden in het bestuur, welke maatregel ik vooral
in de omstandigheden, waarin die steden verkeerden, hoogst
noodzaaklijk oordeelde". Te Schoonhoven blijkt nl. tot president
te zijn benoemd mr. Otto Braet — ons uit zijn optreden in
November bekend als een zeer populair man in dat stadj e — ;
de vroegere maire dr. P. W. Keuchenius werd vice-president.
Later schijnt echter hierin weer verandering te zijn gebracht ; in
Januari 1814 zijn de brieven van het gemeentebestuur van Schoonhoven aan den commissaris van het arrondissement weer onderteekend door Keuchenius als burgemeester.
Te Oudewater is behalve een vreedzame omwenteling, bij
aanschrijving, ook een „journ6e rêvolutionnaire" voorgevallen.
Den nen December stelde de veldwachter Arie Kar zich daar aan
het hoofd der malcontenten en mishandelde burgemeester Montijn. Deze was een man van het ancien regime ; hij had aan Van
Tuijll verzocht in een aantal vacaturen in den vroegeren municipalen raad te voorzien door de benoeming van vijf heeren,
„Raden voor 1795, of derzelver zoons". Arie Kar had klaarblijkelijk ,andere grondbeginselen ; maar zijne glorie was van korten
duur ; hij werd gevankelijk weggevoerd naar Utrecht. De ons
ten dienste staande documenten laten helaas ! niet toe, den diepsten
grond der Oudewatersche revolutie te peilen en al haar verwikkelingen te volgen ; wij moeten ons dus tevreden stellen met het
bericht van Van Tuyll over den afloop van het geval, ni. dat
eenige leden van het oude bestuur door nieuwe zijn vervangen.
De partij van burgemeester Montijn had gezegevierd.
Ook te Tienhoven en te Nieuwveen kwam er verzet tegen de
gestelde machten. In het eerste dorp wilden een aantal ingezetenen een ander bestuur, „naar hun genoegen, daarstellen" ;
uit Nieuwveen bericht het gemeentebestuur op 6 December, dat
er nu al voor de derde maal opstootjes zijn ; ook bier is de veldwachter de leider van het verzet : „onder den naam van toedanigheid aan de Souverein is het een complot om een dwingelandij
binnen deze gemeente uit te oefenen en ons in het waarnemen
onzer functie te hinderen". Van Tuyll goot olie op deze golven ;
het werd weer rustig te Tienhoven en te Nieuwveen.
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Tot April 1814 hebben Van Tuyll en Snouckaert het ambt
van commissaris der resp. arrondissementen Utrecht en Amersfoort bekleed ; bij het in werking treden der grondwet sloeg
voor de Utrechtenaren het lang verbeide uur, dat hunne provincie
hersteld werd ; van die provincie werd J. M. van Tuyll van
Serooskerken van Vleuten de eerste gouverneur 1).
1 ) Zoowel de heer mr. S. Muller Fz , rijks- en gemeente-archivaris te
Utrecht, als in het bijzonder jhr. mr. B. M. de Jonge van Ellemeet, destijds
commies aan het R. A. te Utrecht, thans rijks-archivaris in Drente, en mr.
W. C. Schuijlenburg, commies-chartermeester aan het Utr. gemeente-archief,
hebben mij zeer aan zich verplicht door hunne voor-onderzoekingen in de
archieven van rijk, provincie en gemeente, waardoor mij het samenbrengen
van mijn materiaal zeer is vergemakkelijkt. Mijn dank ook aan den beer
mr. Van Doorninck, griffier der prov. staten van Utrecht, die mij de gelegenheid tot het raadplegen van het archief der provinciale griffie zoo ruirn en
aangenaam mogelijk heeft gemaakt.

's-Hertogenbosch
DOOR

JHR. MR.

A. F. 0. VAN SASSE VAN IJSSELT.

De stad 's-Hertogenbosch maakte, sedert dat zij door prins
Frederik Hendrik in het jaar 1629 was ingenomen, deel uit van
het zoogenaamd Generaliteitsland en werd dientengevolge van
dat jaar of als veroverd land behandeld. Op 's lands regeering
kon zij daarom geen invloed meer uitoefenen en om dezelfde
reden werd door de Staten-Generaal voor hare geestelijke en
stoffelijke belangen zoo weinig mogelijk gedaan bovendien mochten hare inwoners, voor zooverre zij katholiek waren, en dat was
met de overgroote meerderheid hunner het geval, geen enkele
betrekking bekleeden, terwijl hun de uitoefening van hunnen
godsdienst aanvankelijk geheel verboden en later slechts oogluikend in schuurkerken toegestaan werd. Geen wonder, dat de
overgroote meerderheid harer bevolking in het laatst der 18 e eeuw
van de prinsgezinde partij, die van hare emancipatie niets wilde
weten, afkeerig was en zij daarom haar heil zocht bij de partij
der Patriotten, welke haar vrijheid en gelijkheid voorspiegelde.
Een prinsgezinde uit dien tijd schreef dan oak terecht in zijn
Journaal van 1787 1-) over Den Bosch, „dat er geen stadt in de
geheele Republicq bekend is, wier inwoners in het algemeen de
verdervende zoogenaamde patriottische cabaal zoo waaren toegedaan als de inwoonderen van 's-Hertogenbosch zij dragen de
nakomelingen van prins Frederik Hendrik en zijn doorluchtig
huis de grootste haat toe van de eerste tot de laatste onder de
burgery en welgezeetene inwoonders zijn de weldenkende zoo
schaarsch to vinden, dat men het schrikt, dat het klijn aantal,
1)

Navorscher '1894 p. 609.
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dat men noemen wilde, inderdaad nog te veel zoude zijn ; dit is
zeker, dat alle Roomsgezinden inwoonders, die zeer talrijk zijn
(eenige wynige uitgezondert) alle Orangehaaters zijn, wijl die zig
door het instellen der nieuwe constitutie verbeelden grootere
vryheedens voor hunne godsdienst te zullen verkrygen, daar
zylieden van de nieuwheidszoekers in gesterkt wierden". Deze
antipathie tegen het Huis van Oranje verklaart reeds hoe het
kwam, dat de overgroote meerderheid der bevolking van Den
Bosch in 1813 er weinig voor voelde om den prins van Oranje
tot het hoofd van den staat te maken en met zeker wantrouwen
de beweging gade sloeg, die daartoe in dit jaar in het noorden
des lands was ontstaan. Daarbij kwam nog, dat het de Franschen waren, die in het jaar 1794, toen zij Den Bosch onder
Pichegru hadden ingenomen, aan hare bevolking de vrijheid en
gelijkheid hadden gebracht, waarnaar deze sedert het jaar 1629
steeds zoo vurig had verlangd, doch die de Prinsgezinden haar
steeds hadden onthouden ; dat het keizer Napoleon was, die aan
de Bossche Katholieken hunne geliefkoosde kathedraal, welke de
Staten-Generaal hun ontnomen hadden, had teruggegeven, en
dat de Fransche prefect van het departement der Monden van
den Rijn, baron Fremin de Beaumont, die in het gouvernementshotel in Den Bosch resideerde, met zeer veel gematigdheid en
bezadigdheid het bewind had gevoerd, zoodat de Bosschenaren
het onder de Fransche heerschappij over het algemeen beter
hadden dan toen zij door de Staten-Generaal van de Vereenigde
Nederlanden als een overwonnen y olk werden geregeerd. Als een
bewijs voor het gematigd optreden van den Franschen prefect in
Den Bosch, kunne in de eerste plaats dienen het eerste nummer van
het den 28 en Januari 1814 te 's-Hertogenbosch verschenen Staatkundig dagblad van de Rhijnmonden, vermits daarin van hem
wordt gezegd, dat hij „was een bejaard, minzaam en deugdlievend
man, welke de bevelen van het fransche gouvernement in de
uitvoering, zooveel hij kon, verzagte. Hij wierdt als een wader
en wezenlijk goed magistraatspersoon van elk geacht en geeerd.
Hij wierdt bij deszelfs vertrek van een ieder welmenend begroet
en met aller wenschen tot deszelfs behouden overkomst vergezeld".
Ook wordt dit bewijs geleverd door het volgend vers, dat de Bossche jonge meisjes den Ben December 1811 voor hem opzegden bij
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gelegenheid van een bal, dat de voornaamste ingezetenen en de
officieren van het garnizoen van Den Bosch hem gaven ter
gelegenheid van zijn verjaardag, van welk bal Coen commissarissen waren : Law de Clapernouw, ridder Boussin, W. H. Van
Thye Hannes, G. Van Beverwijk, J. J. Sassen, F. Van den
Heuvel en H. N. Van Geffen :
De l'amitie la plus sincere
Pour vous j' avons les sentimens.
En vous j' voyons le meilleur Pere,
Et j' srons l'exemple des enfans.
Door het vorenstaande zal wel voldoende verklaard zijn, hoe
het kwam, dat in Den Bosch in het jaar 1813 nog geen sprake
was van een opstand tegen het Fransche gouvernement, en dat
de omwentelingsbeweging, die er in het begin van het volgend
jaar ontstond, slechts uitging van de kleine burgerij en nog
wel in hoofdzaak van de schippers de aanzienlijken en de
gegoede burgers van Den Bosch deden er niet aan mede, behoudens, dat enkele leden der voormalige regeerings-families in alle
stilte van hunne Oranje-gezindheid in Den Haag deden blijken,
zooals op te makers valt uit eene ongeteekende en ongedateerde
minuut, denkelijk van 5 December 1813, berustende in het
huis-archief van H. M. de Koningin, volgens welke mr. Adriaan
Pieter Spoor, gewezen rentmeester van het Huis van Oranje te
Eindhoven, die Zondag (5 December 1813 ?) om 8 uren uit
's-Hertogenbosch vertrokken was, (den prins van Oranje ?) te
kennen had gegeven „dat zijne missie 't meest daarheen ging om
uit naam van eenige leden der oude Regeering en bijzonder van
den heer M(arten) Bowier, oud stad-pensionaris, alhier zulke
information te krijgen en zulke maatregelen te kunnen beramen
om, bij aldien het land geheel geevacueerd wierd, men dadelijk
in de Meijerei van Den Bosch eene provisioneele regeering zoude
kunnen formeeren om de goede zaak aldaar te kunnen bevorderen".
Het zal dan ook wel niet zoozeer uit vrees voor de inwoners
van Den Bosch als wel uit vrees voor de nadering van de legers
der Geallieerden geweest zijn, dat voornoemde prefect op Zaterdag 11 December 1813 die stad verliet en met zijn geheel archief,
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dat op drie karren geladen was, zich naar de toenmaals nog
sterke vesting Grave begaf. Dit schemert geheel en al door uit
den volgenden brief, dien hij des anderen daags van uit die
vesting aan Montalivet schreef, al is het ook dat hij daarin to
gelijkertijd zijne vrees voor het Bossche gepeupel uitsprak 1) :
Voila quelle êtait le 10 et le 11 ma position sous le rapport
des êvênements, qui se passaient a Bois le Duc, a en juger d'apres les renseignements donnês par les principaux fonctionnaires
de la ville et de l'arrondissement, car je dois l'avouer a Votre
Excellence, malgre mes pressantes sollicitations, it n'y a pas eu
des reconnaissances militaires dans la vue, de s'assurer des forces
et de la direction de l'ennemi, les chefs militaires avant jug6
que la garnison ne pouvait etre affaiblie et qu'elle devait se
tenir prete a entrer de suite dans la citadelle au moment oil la
ville serait attaquêe. Je crois en effet que Bois le Due est hors
d'etat avec les forces qui y sont renfermêes de resister meme A,
un coup de main. Une enceinte immense, des ponts, qui ne se
levent point, des portes degradêes au point d'être facilement
escalaclêes, une populace contenue par la crainte jusqu'ici, mais
qui commence a remuer et qui manifeste le dêsir du pillage, les
autoritês militaires indecises, les autorites administratives effrayees
du moment present, fort alarmêes de l'avenir, plus d'ensemble,
presque plus d'obêissance, des egards pour les personnel plus
que pour l'autoritê, l'impossibilite d'obtenir qu'on mit a ma
disposition une force armee capable de rassurer les campagnes,
de faire arriver les requisitions, de faire payer les contributions,
de faire executer les corvêes, telles êtaient les circonstances dans
les quelles je me trouvais a Bois le Duc le 11 au matin ......
Wat de Fransche prefect in dezen brief over Den Bosch als
vesting schreef was werkelijk waar. Sedert dat Pichegru die stad
had ingenomen had men Loch hare verdedigingswerken laten
vervallen , wel had koning Lodewijk Napoleon haar eenigszins
van geschut voorzien, doch aan hare versterkingen deed ook hij
niets, zoodat die onder zijne regeering nog meer in verval geraakten dan zij voor hem reeds waren. Dit werd nog erger nadat
Den Bosch in Maart 1810 bij het Fransche keizerrijk was inge1)

Colenbrander VI, le stuk, blz. 343.
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lijfd, want keizer Napoleon nam, behalve ten opzichte van de
citadel, geen enkelen maatregel om de stad in eenigszins behoorlijken staat van tegenweer te brengen. Als vesting had Den Bosch
in den Franschen tijd dan ook niets te beteekenen, met uitzondering van de citadel, vroeger genaamd het fort de Papenbril,
die in goed verdedigbaren staat schijnt geweest te zijn ; men
kan dit lezen in het volgend rapport, dat den 31 en Januari 1814
door den luitenant-kolonel Steinmetz, artillerie-commandant in
de vesting Breda, aan den commissaris-generaal van oorlog in
Den Haag werd ingediend, nadat hij Den Bosch met den generaal Van der Plaat geinspecteerd had : „de wallen van 's-Hertogenbosch zelve zijn in geen besten staat en is door de Franschen ook weinig of niets daaraan gedaan ; echter hebben dezelve
het Fort den Papenbril zeer sterk en uitmuntend gefortificeerd
gehad en het is onbegrijpelijk, dat dezelve hetzelve zonder te
defendeeren hebben overgegeven, terwijl, wanneer er genoegzaam leeftocht in den Papenbril is, hetzelve ten uiterste en zeer
lang tegenstand kan doen".
Het Fransche garnizoen van Den Bosch bedroeg op het oogenblik, dat de prefect die stad verliet, niet meer dan 400 man ;
het bestond uit eenige veteranen, enkele Brabantsche conscrits
en 300 mariniers, die als artilleristen moesten dienst doen ; het
gedeelte van het Iersch regiment, dat er vroeger in garnizoen
lag, had reeds 6 December 1813 de stad verlaten om zich naar
Lillo te begeven.
De Fransche vesting-commandant van Den Bosch was in 1813
en '14 de kolonel Moulê de la Raitrie, ridder van het legioen
van eer. Zoodra had hij niet vernomen, dat de troepen der
Geallieerden in aantocht waren of hij deed de omgeving der
stad onder water zetten, zoomede op hare vervallen vestingwerken, en in de citadel eenige vuurmonden plaatsen, die hij uit
Antwerpen had laten overkomen ; de esplanade, zijnde het plein,
dat toen ten tijde v6Or dat fort lag, deed hij tegelijkertijd afsluiten
met boomen, waartoe hij die, welke op dit plein en op de wallen
van de stad stonden, had doen vellen tot groote ergernis der
Bosschenaren, want de stadswallen waren in de stad hunne eenige
wandelplaatsen. Ook het bij de citadel staand kruithuis, dat
destijds tot tuighuis diende, deed hij toen in staat van tegenweer
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brengen door er schietgaten in te doen maken en er pallissaden
om heen te plaatsen. Al wat hij t6r versterking van de stad
deed, was echter beter geschikt om hare bevolking in toom te
houden dan om die tegen vijandelijke legers te verdedigen.
Tegelijkertijd zorgde hij er voor om op de hoogte te blijven van
de gezindheid der inwoners van de stad, waartoe hij verscheidene
spionnen in dienst stelde, en, om te bewerkstelligen, dat hare
bevolking zich rustig hield, had hij, zoodra in de stad het bericht
was doorgedrongen, dat het Noorden des lands tegen het
Fransche gouvernement was opgestaan, door den prefect een
dagorder doen publiceeren en in de herbergen en koffiehuizen
doen verspreiden, waarbij aan de ingezetenen werd aangezegd,
dat Fransche troepen in aantocht waren.
Het zal echter aan de Bosschenaren wel duidelijk geweest zijn,
dat het met de zaak der Franschen in ons land niet zoo goed
stond, als de prefect hun wel had willen doen gelooven, want
reeds in de tweede helft 'van November 1813 kwamen vele
Fransche tolbeambten uit het Noorden des lands in Den Bosch
gevlucht, en op den 26en en 27en dierzelfde maand kwam de
bezoldigde garde van Amsterdam uit Gorinchem daar aan ; alle
manschappen dier garde haakten er toen naar om van Den
Bosch naar Holland te deserteeren, wat echter slechts aan weinigen hunner gelukte, en zij zullen zich toen wel niet onbetuigd
gelaten hebben om aan de Bosschenaren mede te deelen hoe het
met de zaak der Franschen in ons land stond. In ieder geval
zal het aan de inwoners van Den Bosch door de navolgende
gebeurtenissen gebleken zijn, dat er alle kans op bestond, dat
het met de heerschappij der Franschen in ons land weldra zoude
gedaan zijn, en zal het alzoo wel enkel en alleen aan beduchtheid
voor een terugkeer tot het ancien regime te wijten zijn geweest,
dat de meesten hunner zich rustig bleven houden.
Zoo kwamen als een sprekend bewijs, dat het hier te lande met
de Fransche overheersching gedaan raakte, tusschen 1 en 5
December 1813 verscheidene Fransche ambtenaren met hunne
vrouwen en kinderen in wagens uit Gelderland en Utrecht op
hunne doorreis naar Frankrijk in Den Bosch aan, die op hunne
verdere reis gevolgd werden door velen hunner ambtgenooten,
welke in die stad hunne standplaats hadden; van of den 2e11 tot
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den 5en der gezegde maand was het daar dan ook dag en nacht
eene groote drukte van inpakken en laden van goederen op
karren, die met hunne voerlieden in de meierij van Den Bosch
door de Franschen waren gerequireerd.
Op laatstgemelden dag moesten ingevolge wettelijk voorschrift
ook in de kerken van Den Bosch de kroning van den Franschen
keizer en zijne overwinning bij Austerlitz plechtig worden herdacht. De Fransche burgerlijke en militaire autoriteiten, die
nog in de stad waren achtergebleven, begaven zich daarom op
dien dag naar de kathedraal om er het plechtig Te Deum bij
te wonen ; het bleef toen echter bij die kerkelijke plechtigheid, daar toch het vlaggen van uit de torens van gezegde kerk
en het Bossche stadhuis, zooals ook 't voorschrift was, werd nagelaten evenals het illumineeren van laatstgenoemd gebouw.
Den 8en December daaraanvolgende werden onder een zwaar
escorte van uit Nijmegen in Den Bosch eenige personen gevankelijk binnengebracht, die getracht hadden de troepen der Geallieerden behulpzaam te zijn, en in den morgen van den volgenden
dag (9 December) werd in Den Bosch de aldaar woonachtige en
algemeen geachte advocaat mr. Jan Hendrik Sassen door de
Fransche politie opgelicht en gevankelijk in de richting van
Frankrijk weggevoerd, omdat hij zich verstout had voor een
zijner medeburgers bij de kamer van koophandel eene vordering
tot betaling van schulden aanhangig te makers tegen een Franschman, die, evenals vele zijner landgenooten, de stad trachtte te
ontvluchten zonder zijne leveranciers te voldoen.
De vesting-commandant van Den Bosch begreep heel goed, dat
het niet lang meer zou duren voor die stad door de Geallieerden belegerd werd; hij deed daarom den 9 en December geschut
plaatsen aan de Vughter- en Hinthamerpoorten, alsook in het
fort Isabella ; terwijl hij tevens in den avond van dien dag de
order uitvaardigde, dat voortaan elken avond te Mien uren de
kiok een kwartier lang zoude worden geluid en dat daarna
niemand meer in een herberg of koffiehuis zou mogen verblijven,
en dat niemand op de straat zoude mogen komen zonder eene
brandende lantaarn bij zich. te hebben.
Uit vrees voor een spoedig beleg der stad moesten voorts des
anderen daags (10 December) de Fransche tolbeambten, die in
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Den Bosch gestationneerd waren, met de tabak der keizerlijke
regie, welke op wagens geladen was, via Breda naar Frankrijk
vertrekken ; zij vonden toen echter den weg naar laatstgezegde
stad reeds door patrouilles der Geallieerden afgesloten, weshalve
zij met hunne wagens naar Den Bosch terugkeerden en van daaruit trachtten via Grave hun land te bereiken.
Den volgenden nacht (10 op 11 December) vertoonden zich
reeds enkele patrouilles der Geallieerden in de nabijheid van
Den Bosch. De vesting-commandant deed daarom te middernacht de bezetting onder de wapenen komen ; het geschut,
dat op de wallen stond, laden en de municipaliteit op het stadhuis bijeenkomen ; tevens deed hij eenige Fransche gendarmes
van uit de stad op verkenning gaan ; dezen naderden wel de
vijandelijke patrouilles van nabij, doch vonden bet veiliger om
met haar geen gevecht aan te gaan ; zoo konden zij zonder
verlies naar de stad terugkeeren.
Zooals hiervoren reeds is medegedeeld, was het in hoofdzaak
de nadering dezer patrouilles, die den Franschen prefect deed
besluiten om reeds op laatstgemelden datum (11 December) met
zijn geheel archief, dat nooit meer teruggevonden is, Den Bosch
te verlaten en zich naar Grave te begeven. De waarneming
van zijn ambt in Den Bosch liet hij over aan zijn secretarisgeneraal J. Linsen, die daarvan een journaal aanlegde, dat,
voorafgegaan van zijne levensbeschrijving, afgedrukt is in de
Bijdragen tot de geschiedenis van Noord-Braband van dr. C. R.
Hermans dl. I p. 143 en vlgd., en voor een goed deel de bron
is, waaruit hetgeen hierna zal volgen, is geput. Fremin de
Beaumont is in Grave gebleven tot 5 Januari 1814. In een der
eerste dagen na zijn vertrek heeft hij Linsen nog onderhouden
over de noodzakelijkheid der approviandeering van Den Bosch
en de citadel ; doch van verdere correspondentie blijkt niet.
Maire van Den Bosch was toen mr. A. G. Verheijen, zoon
van Johannes Baptista Verheijen, die later met mr. Marten Bowier
commissaris-generaal van den Souvereinen Vorst werd in het
departement van de Monden van den Rijn ; terwij1 leden van
de municipaliteit waren : W. H. Van Thye Hannes en Petrus
Henricus Van Fenema, adjunct-maires, L. F. Van Ruelo, H. De
Jong, J. C. Marggraff, J. L. Mollerus, S. J. Versfeld, G. J. S.
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Deckers, G. Van der Horst, A. Schouten, W. Van der Pas,
Frans Van Meeuwen, A. J. Loutermans, A. F. Mulders, Louis
Gast, F. G. Lightenvelt, Q. Van Amersfoort, W. Van Gulick
senior en G. Van Erp.
Linsen verzegelde na het vertrek van den prefect diens particuliere vertrekken in het gouvernements-hotel ten einde de
meubels, die daarin waren achtergelaten, bewaard zouden
blijven, en maakte tegelijkertijd een procesverbaal op van de
wegvoering van het archief der prefectuur. Voorzichtigheidshalve deed hij toen ook van de tolkantoren en tabakswinkels
in Den Bosch het keizerlijk wapen wegnemen ; voorts richtte
hij er eene burgerwacht op, die moest waken voor het behoud
van het stedelijk archief op het stadhuis en voor de handhaving
der openbare veiligheid ; tot officieren daarvan werden door hem
benoernd H. T. Vermeulen en H. Palier. Denzelfden dag, waarop
Linsen dit alles deed (10 December), liet de vesting-commandant
de Roode brug bij het fort Isabella afbreken.
Twee dagen later (12 December) werd het zwakke Fransche
garnizoen van Den Bosch versterkt doordien alstoen de Fransche
generaal graaf Molitor met de hem overgebleven 1000 a 1200
man van uit de Bommelerwaard die stad binnenrukte. Groote
ontsteltenis bracht dit bij hare bevolking teweeg, omdat die
troepen zich te Woerden aan zware vergrijpen hadden schuldig
gemaakt, en een strafbataljon er een deel van uitmaakte. In
Den Bosch bedreven zij echter geene euveldaden en wel, naar
men daar meende te weten, wiji zij nog geld genoeg van de
plundering van Woerden hadden overgehouden om hunne dranklust te kunnen botvieren. Ten einde in het levensonderhoud van
dit korps te kunnen voorzien, requireerde de secretaris-generaal
Linsen levensmiddelen in de Bommelerwaard en het kanton
Oss, die toen nog in de macht der Franschen waren, en belastte
hij den generaal Molitor met de uitvoering daarvan.
Dienzelfden 12en December had in de omgeving van Den
Bosch het eerste treffen tusschen de Franschen en de Geallieerden plaats. Toen toch werden te Berlicum 70 man Kozakken
aangevallen door 25 gendarmes te paard en 15 gendarmes te voet,
die in Den Bosch in garnizoen lagen ; een dezer werd daarbij
gedood en twee werden zwaar gewond, terwij1 van de Kozakken
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eenige manschappen sneuvelden ; wegens de overmacht van deze
laatsten moesten de gendarmes echter naar Den Bosch terugkeeren en konden zij toen slechts met moeite hunne gewonde
kameraden met zich voeren.
Ten einde de omstreken van Den Bosch van de Kozakken en
andere patrouilles der Geallieerden te zuiveren, trok op Maandag
13 December het korps van Molitor in twee colonnes, bestaande
nit infanterie, cavalerie en artillerie, gedeeltelijk door de Hinthamer- en gedeeltelijk door de Vughterpoort de stad uit, doch het
vond den vijand niet, zoodat het niet tot een gevecht kwam ;
wel pleegde het groote baldadigheden in de nabij Den Bosch
gelegen dorpen en requireerde het levensmiddelen in de kantons
Oisterwijk, Tilburg en Boxtel. In den avond van denzelfden dag
keerde het in Den Bosch terug, alwaar het garnizoen inmiddels
versterkt was geworden door een deel van het leger van den
hertog van Tarente (maarschalk Macdonald), bestaande nit 200
man lanciers en 6 a 700 jagers van het 22e regiment lichte
infanterie, die er van uit Kleef over Grave waren aangekomen.
Daar de hoofdambtenaren der belastingen uit Den Bosch plotseling naar Frankrijk waren gevlucht, werden den 14en December
door Linsen tot directeur der belastingen aldaar aangesteld de
heer Vogelvanger, inspecteur der belastingen te Groningen, doch
tijdelijk in Den Bosch verblijf houdende, en tot inspecteur der
belastingen de heer Van Dieren, destijds controleur der belastingen aldaar.
Inmiddels naderden de troepen der Geallieerden Den Bosch
meer en meer.
Den 14en December toch trokken zij te Rossum over de
Waal en bemachtigden zij het fort St. Andries, waarna zij naar
Hedel marcheerden, alwaar zij de Maas overtrokken om zich
naar Den Bosch te begeven. Een deel van het garnizoen van die
stad ging hun toen te gemoet om hun den opmarsch te verhinderen, doch te vergeefs, want het werd teruggeslagen, terwijl de
Geallieerden zich tegen het vallen van den avond van het fort
Crêvecoeur meester maakten. In wanorde vluchtte daarop bedoeld
gedeelte van het Bossche garnizoen met de bezetting der voormelde forten naar Den Bosch terug, zijne kanonnen en een deel
zijner gewonden in de handen van den vijand achterlatende ;
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de overige gewonden werden in schuiten naar die stad gevoerd.
Op hunne vlucht namen de Franschen nog de gelegenheid
waar, de inwoners van Orthen en Rosmalen te plunderen en te
mishandelen, waarbij zij zelfs de geestelijkheid niet ontzagen.
Het was voor hen nog een geluk, dat het reeds laat was geworden en de duisternis spoedig inviel, daar anders vermoedelijk
weinigen hunner zouden ontkomen zijn.
Tengevolge van dezen tegenslag voor het Bossche garnizoen
vond generaal Molitor het geraden met zijn korps, dat inmiddels versterkt was met eenige er toe behoorende compagnieen
infanterie, die in den loop van den 14 en December uit Heusden
en Zalt-Bommel aangekomen waren, uit Den Bosch te trekken. Hij
verliet daarom in den nacht van 14 op 15 December tegen drie
uren met zijn korps die stad, tegelijk met de gendarmes en de
troepen van den hertog van Tarente; de belastingpenningen, die
nog voorhanden waren, nam hij tevens mede, zoodat mr. A. P.
Spoor niets had aan de machtiging, die de prins van Oranje
hail bij zijn voormeld verblijf in Den Haag had gegeven om
de voorhanden zijnde belastinggelden, die hij op eene ton gouds
had geschat, voor het Nederlandsch gouvernement in beslag te
nemen.
Na het vertrek van deze troepen bleef er in Den Bosch geen
ander Fransch garnizoen meer over dan wat er zich tijdens het
vertrek van den prefect be yond ; hierbij voegden zich een paar
dagen later een 300 man van de Fransche garnizoenen van
Woudrichem en Loevestein en daarbij bleef het, zoodat den
kolonel Moulê de la Raitrie slechts een geringe macht overhield
om Den Bosch tegen de talrijke troepen der Geallieerden to
verdedigen. Men mag hem daarom den lof niet onthouden van
blijken te hebben gegeven van grooten moed en bekwaamheid, door met slechts weinig manschappen eene stad, waarvan
de vestingwerken, zooals wij hiervoren reeds zagen, in verval
waren en die niet alleen van buiten maar ook van binnen door
den vijand bestookt werd, nog 66n maand lang voor zijnen
Keizer te hebben behouden.
Onbegrijpelijk is echter, dat hij — indien hij voornemens was,
Den Bosch zoolang mogelijk te verdedigen — geene zorg heeft
gedragen, om het fort Papenbril, hetwelk het reduit van de
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vesting uitmaakte, van genoegzaam levensmiddelen te doen
voorzien.
Den 15en December 1813 waren de troepen der Geallieerden
reeds in de onmiddellijke nabijheid van Den Bosch gekomen ;
daarom kondigde kolonel Moulê de la Raitrie in den middag
van dien dag aldaar den staat van beleg af; waarbij hij aan
den maire te kennen gaf, dat diens ambtsbezigheden daardoor
ophielden, doch hij zich de bevoegdheid voorbehield, een beroep
te doen op diens voorlichting, in alle gevallen, waarin het welzijn van den dienst dit zou eischen ; de maire is evenwel in
functie gebleven. Het departementaal bestuur liet de kolonel in
handen van den secretaris-generaal.
Hij gelastte voorts aan de ingezetenen van Den Bosch om
zich voor den tijd van zes maanden van leeftocht te voorzien ;
verder deed hij den mondvoorraad in de stad brengen, dien
hij voor zijn garnizoen van de maires van Vught, Berlicum en
Heeswijk had gerequireerd. Hij was Coen alzoo volstrekt niet van
plan zich zonder strijd aan zijne vijanden over te geven, ofschoon
dezen zich op dien dag reeds hadden meester gemaakt van de
dicht bij het fort de Papenbril gelegen Orthenschans.
Des anderen daags kwam een detachement van het Bossche
garnizoen, dat de stad had verlaten om in de buitengemeenten
levensmiddelen te requireeren, op zijn terugweg naar die stad
te Hintham in gevecht met eene sterke vijandelijke patrouille,
waarbij de commandant, die verscheidene wonden had bekomen,
met eenige manschappen werd gevangen genomen, terwijl een
man sneuvelde ; aan de overigen, waaronder drie gekwetsten,
gelukte het nog in de stad terug te keeren.
In den namiddag van denzelfden dag (16 December) omstreeks
drie uren kwamen, zooals hiervoren reeds is medegedeeld, driehonderd man Fransche nationale gardes, behoorende tot de
garnizoenen van Woudrichem en Loevestein, in zeer berooiden
toestand in Den Bosch aan. Ten getale van ± 450 man hadden
dezen den 15en December hunne forten verlaten, vOOrdat nog een
vijand zich aldaar vertoond had. De bezetting van Woudrichem
was eerst bij Andel de Maas overgegaan, had zich in de Bommelerwaard met die van Loevestein vereenigd, waarna zij gezamenlijk poogden Hedel te bereiken. Die plaats was echter
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reeds door de Pruisen, die den 14en Bommel hadden ingenomen,
bezet ; zij stuitten daar op te grooten tegenstand, zoodat zij
terugtrokken, en na eenige gevechten waarbij zij ± 150 man
aan dooden, gewonden en gevangenen verloren, trokken zij bij
Well weder over de Maas, en marcheerden zij naar Den Bosch.
Toen zij aldaar den volgenden dag (17 December) op de markt
onder de wapenen moesten komen, toonden zij zich zeer oproerig, openlijk klagende, dat men hen slecht behandelde en tegen
hunnen wil gedwongen had hunne haardsteden te verlaten; dientengevolge liet kolonel Moule de la Raitrie hen niet terugkeeren
naar de woningen der burgerij, waarin zij bij hunne aankomst
ingekwartierd waren geworden, maar terstond naar de kazernes
gaan ; eene versterking der levende weermiddelen van de stad
waren zij alzoo bijna niet ! Tegelijkertijd deed Roulê eene proclamatie afkondigen, waarbij hij verbood aan de burgerij om
met de manschappen van het garnizoen te spreken, en om met
vieren te zamen op straat te loopen, waaruit valt op te maken,
dat toen reeds een oproerige beweging onder de Bossche burgers
tegen het Fransche gouvernement bestond; aan de herbergiers
verbood hij bij diezelfde proclamatie om na de taptoe aan de
militairen te tappen.
Nadat den 15 en December de Bommelerwaard door de Pruisen
was bezet, zelfs Crevecoeur was ingenomen en de Pruisische
voortroepen tot in het fort Engelen waren vooruitgeschoven,
schijnen de volgende dagen grootere afdeelingen der Geallieerden,
vermoedelijk cavalerie, zich random Den Bosch vertoond te
hebben. Althans bij Linsen kwamen den 17 en December berichten in, „que la ville êtait cern& de toute part et que les allies,
avaient déjà commence leurs ouvrages de siege a Orten". De
Duitsche schrijvers maken van eene „cerneering" op dien dag geen
melding, zelfs Von Valentini niet, die als kwartiermeester-generaal bij den staf van Von Billow het toch zoude hebben kunnen
weten. Hij verhaalt alleen, dat een jong officier in dollen overmoed eene soort opeisching aan den Franschen commandant in
Den Bosch deed toekomen 1) , en dat het niet zeer duidelijke
antwoord daarop Von Billow aanleiding gaf tot eene poging,
1)

Linsen vermeldt eene eerste opeisching op den 18011 December.

Gedenkboek Iv.
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om door een coup-de-main in het bezit dier vesting te geraken.
De daartoe bestemde troepen waren intusschen zoo gering in
aantal, dat men meer van onderhandelen, dan van gewelddadig
optreden scheen te verwachten.
De Pruisische generaal Von Oppen scheepte zich in den vroegen morgen van den 19 en te Hedel in met twee bataljons infanterie, twee Russische houwitsers, twee lichte stukken geschut en
een cavalerie-regiment, om naar Crevecoeur over te steken, en
vandaar tegen Den Bosch op te rukken, terwijl de Pruisische
generaal Von Krafft van Heusden nit met niet veel sterker macht
zich voor de zuidzijde van de vesting zou vertoonen. Door de
drassige gesteldheid van de wegen kwam Von Oppen echter
eerst om elf uur bij de door de Franschen verlaten Orthenschans,
waar hij het geschut liet plaatsen tegenover den Papenbril,
terwijl het cavalerie-regiment naar . de zijde van Grave werd
uitgezonden met het oog op de mogelijke nadering van Macdonald's troepen. Nu werd de kolonel Von Valentini als parlementair afgezonden, om de stad opnieuw op te eischen 1).
Daar den vorigen dag de straten vol menschen geloopen waren,
toen die Pruisische officier door de stad ging, vond de vestingcommandant het raadzamer zich in persoon naar de Hinthamerpoort te begeven, waarvoor de parlementair wachtte, en hem in
het in de nabijheid daarvan staand huffs van den schoenmaker
Nicolaas Van Hirtum te ontvangen. Hij ging in eene koets daarheen, vergezeld van den commissaris van oorlog en twee stafofficieren ; na zich met dezen beraden te hebben, weigerde hij
toen andermaal de stad over te geven 2). Tegen half drie uren
begonnen daarop de Geallieerden de stad en hare citadel te
bombardeeren 2), waarbij zij het vooral op dit fort gemunt
1) Ook Linsen spreekt van eene opeisching op Zondag den 'Wen te elf uur.
Konijnenburg en, in navolging van hem, anderen verhalen, dat de kapitein
Von Rheinhaben de rol van parlementair vervulde.
2) Volgens Von Valentini (Abhandlung fiber den Krieg, zweiter Band,
Berlin 4824 — Feldzug in Holland und Frankreich 1813 und 1814, S. 145)
was generaal Von Oppen, na de ontvangen weigering, voornemens den nacht
af te wachten, om in stilte af te trekken, dock zou generaal Von Krafft, die
op zijn marsch nog grooter moeilijkheden had ondervonden en eerst tegen half
drie het verlaten fort Isabella bezet had, de stad met een kanonschot hebben
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hadden, want de meeste granaten vielen op de Esplanade, in
de Tolbrugstraat, de Nieuwstraat en de St. Jozefstraat ; ook
viel er toen eene granaat op de St. Geertruikerk, kort nadat de
predikant den predikstoel had verlaten, en in het huis van den
Neer Vogelvanger in de Hinthamerstraat. Dit bombardement,
dat anderhalf uur duurde en door de Franschen met geschutvuur beantwoord werd, veroorzaakte bijna geene materieele schade
en in het geheel geen verlies aan menschenlevens. Toen het
ophield, verscheen tegen 5 uren dezelfde parlementair wederom
voor de Hinthamerpoort, waarna dezelfde ontmoeting plaats had
als in den morgen van dien dag en de vesting-commandant
andermaal een weigerend antwoord gaf, evenwel met het verzoek aan den parlementair om den volgenden morgen terug te
komen 1).
Zoodra had niet de municipaliteit van Den Bosch van dit
verzoek gehoord of zij kwam op het stadhuis bijeen en benoemde
uit Naar midden eene commissie, welke bij den commandant er op
zou aandringen om te capituleeren, ten einde daardoor de stad
voor een verder bombardement te vrijwaren. Ook dien aandrang
sloeg kolonel Moulê of ; daarentegen gaf hij, ten einde te voorkomen, dat zijne weigering in de stad een oproer zoude veroorzaken, bevel, dat alle societeiten, herbergen en koffiehuizen des
avonds te tien uur zouden worden gesloten, en dat het aan een
ieder na dit uur verboden was daarin te verblijven.
De parlementair verscheen den volgenden morgen, 20 December, niet voor eene der poorten van de stad, zooals Moulê
had verzocht. Wel verscheen er een ingezetene uit Vught
met de tijding, dat de Geallieerden het fort Isabella ontruimd
hadden en dat zij zelfs Vught zouden hebben verlaten. De
vesting-commandant gelastte toen een zijner kapiteins om met
eenige manschappen eene verkenning in dit dorp te doen en de
Roode brug, die nabij genoernd fort in den straatweg van Den
Bosch naar dat dorp lag, of te breken. Deze trok daarop met
begroet, waarop Von Oppen, meenende dat dit schot uit de stad kwam,
eveneens het vuur deed openers. [lit de vesting werd dit natuurlijk beantwoord, hetwelk toen de aanleiding was tot een hevige kanonnade.
1 ) Volgens Meijer en Konijnenburg. Linsen en de Duitsche schrijvers vermelden dit verzoek niet.
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zijne manschappen de stad uit en nam daarbij waar, dat de
Geallieerden werkelijk het fort Isabella hadden verlaten, maar
tevens, dat in den omtrek daarvan cavalerie was opgesteld ; hij
vond het daarom veiliger de Roode brug niet of to breken en
met de zijnen weder achter de wallen van de stad terug to
trekken.
Zoowel generaal Von Oppen als generaal Von Krafft waren
intusschen met hunne onderhebbende troepen afgetrokken, en tot
den 8 en Januari 1814 werd de vesting slechts met eene geringe
macht der Geallieerden, voornamelijk cavalerie, geobserveerd.
De herhaling van het door de Bossche burgerij zoozeer gevreesd
bombardement bleef dus uit ; toch vertrouwde men niet dat
het niet meer zou gebeuren ; de Bossche winkeliers sloten daarom
hunne winkels, terwijl zij hunne geldswaarden en de beste
hunner meubels borgen in de vele kelders, die men in Den
Bosch heeft, en die toen tevens voor huisvesting der burgerij,
voor het geval de stad weder zoude worden gebombardeerd, in
orde gebracht worden.
In den avond van Vrijdag 24 December viel eene patrouille
der Geallieerden een geavanceerden post van de Fransche bezetting buiten de Vughterpoort aan ; van weerszij den kreeg men
daarbij gekwetsten , het slot van dit treffen was, dat de vestingcommandant alarm deed blazen en den post gelastte, naar de
stad terug to trekken.
Op Kerstdag viel er niets bijzonders voor , alleen bleek toen
bij eene verkenning, dat de Geallieerden geschut hadden geplaatst op de forten Isabella en St. Antonie.
Den volgenden dag (26 December) hoorde men in de stad
kanongebulder, dat uit de richting van Gorinchem kwam , men
meende daarom, dat het beleg van die stad de reden was ge-weest, waarom Den Bosch niet meer gebombardeerd was. De
vesting-commandant vreesde, dat het hooren van het kanongebulder een slechten invloed op de bevolking kon hebben en
hen tot dadelijkheden kon doen overslaan, waarom hij de wacht
in het tuchthuis, waarin de burgergevangenen opgesloten waren,
met tien man van de burgerwacht, die zich op het stadhuis
beyond, deed versterken.
Zooals hiervoren reeds is medegedeeld, had generaal Molitor
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bij zijn vertrek uit Den Bosch al, wat hij daar aan geld in de
kas van den ontvanger der belastingen had kunnen vinden,
medegenomen. Het gevolg hiervan was, dat zoowel de vestingcommandant voor het leger als de secretaris-generaal voor het
burgerlijk bestuur niet meer over voldoende geldmiddelen konden
beschikken. Kolonel Moulê meende, dat dit de schuld was van
den ontvanger der belastingen, Franz Kilian, die volgens hem in het
innen der belastingen niet actief genoeg was ; hij schorste hem
daarom op Nieuwjaarsdag 1814 en benoemde in zijne plaats
eenen De Bergh. Dit hielp, want toen kwamen de belastingen
weder goed binnen en kon hij over de opbrengst hiervan beschikken. Hij deed nog eene buitengewone belasting heffen ten
einde aan het garnizoen de achterstallige soldij te kunnen voldoen, en schoenen en kleedingstukken te kunnen verschaffen.
Deze buitengewone hexing, ofschoon een gevolg van het keizerlijk
decreet van 11 November 1813, deed in verband met de omstandigheid dat handel en nijverheid, sedert dat de stad belegerd
werd, stil stonden, zoodat de Bossche koop- en handwerkslieden
geene verdiensten meer hadden, eene buitengewone ontevredenheid ontstaan, zoodat het er bepaald oproerig begon te worden, hetgeen de secretaris-generaal Linsen in zijn journaal aldus vermeldt:
„Vendredi le 7 Janvier : quelques personnes avaient depuis
plusieurs jours ttiche de soulever le peuple, lequel, fatigue par
les circonstances inseparables d'un siege et blocus d'un Ville,
semblait pencher vers l'exêcution d'un proj et qu'on avait forme
d'ouvrir les portes a l'ennemi.
„Dêjà la police avait recu quelqu' indices relativement A ce
projet presqu'inexêcutable. On tenait dans les auberges des
discours assez dangereux. On se disait a l'oreille que les chefs
des partisans venaient d'être nommês et que le moment s'approchait oil l'on mettrait bientOt fin a la misere qui regnait dans
cette vine. La garde bourgeoise paraissait lame avoir ecoute
une voix gcluisante, attendu que l'esprit d'ordre et d'obeir avait
beaucoup perdu depuis quelques jours. Monsieur le Maire (mr.
A. G. Verheyen) suspendit de ce j our le service de cette garde,
dont Pinutilite fut reconnue.
„Sam edi le 8 Janvier : L'esprit de mêcontentement, loin de se
calmer, se prononcait encore davantage. Les cabarets di se rêunit
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la classe moyenne, etaient infiniment plus frequenter qu'à l'ordinaire et Pon apercut aussi des mouvements extraordinaires dans
la classe indigente.
„La police ayant recu des informations ultêrieures, qui confirmaient la crainte qu'inspirait la conduite de plusieurs habitants,
parmi lesquels se trouvaient des bateliers et autres individus,
attaches au service du port, on avertit Monsieur le Commandant
et Monsieur le Maire, qui se concerterent ensemble sur les
moyens de prêvenir toute espece d'attentat contre la tranquillith
publique. A Sept heures du soir la garnison entiêre devait prendre
les armes ; des patrouilles tres nombreuses parcoururent toutes
les rues de la ville ; elles rencontrerent plusieurs reunions de
huit a douze hommes, mais ils se disperserent des qu'on s'approcha
d'eux. On s'apercut en effet des germes d'une insurrection mais ce
soupcon devenait bientOt plus grand lorsqu'on parvint a apprendre
que l'ennemi avait attaque l'avant-poste de la garde de Hintham
avec un clêtachement d'environ vingt-cinq hommes de cavalerie,
comptant a ce qu'il parait de s'emparer de l'entrêe de la ville
a l'aide des bourgeois, qui semblaient avoir eu l'intention de se
mettre en relation avec eux, mais l'ennemi fut repoussê et la
garnison, ayant ete sous les armes jusqu'a, quatre heures du
matin, en avait impose aux insurges, de maniere qu'ils n'ont
ose rien entreprendre et que la plus grande tranquillite fat maintenue dans la ville".
Zooals in het journaal terecht werd opgemerkt, waren het
niet de voorname en gegoede burgers van Den Bosch, die oproer
wilden maken tegen het Fransche gezag ; dezen hielden zich
nog altijd rustig, hetzij omdat zij beducht waren voor eigen
lijf en goed, wat verondersteld mag worden van hen, die voor
1794 in die stad tot de Prinsgezinde partij behoorden, hetzij
omdat zij nog steeds bevreesd waren, dat als de stad Den Bosch
aan den prins van Oranje kwam, aldaar de toestand zoude worden hersteld, die er voor laatstgenoemd jaar bestond en die de
overgroote meerderheid der aanzienlijke of gegoede burgerij in
geen geval meer terugwenschte.
Het waren dan ook, zooals reeds is medegedeeld, enkel en
alleen de kleine Bossche burgers, die wilden opstaan tegen de
Fransche overheersching, en dan nog maar in hoofdzaak de
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leden van het Bossche schippersgilde, welks president Willem
Hubert tevens het hoofd was van de oproerige beweging, die ten
doel had Den Bosch van het Fransche juk te verlossen.
Het aantal dezer saamgezworenen bedroeg in den aanvang van
het jaar 1814 240 man ; zij verbonden zich onder eede tot geheimhouding, tot onderlingen bij stand en tot opoffering van al
hunne have en goed, voor zooverre noodig zoude zijn om Den
Bosch van de Fransche overheersching te bevrijden; zij vergaderden eerst ten huize van een hunner, Jan George Fack genaamd, later ook op andere plaatsen, daar het niet geraden was
om in grooten getale op een en dezelfde plaats te vergaderen ;
zoo deden zij dat o. a. op de bovenzaal van den kastelein Jan
Van Duuren, die de eerste was geweest, welke het denkbeeld
had geopperd om tegen de Fransche heerschappij op te staan
en die destijds op de Pensmarkt het Nieuw-Stadskoffiehuis hield,
dat thans het hotel Groenhuis is.
Van die saamgezworenen zijn nog de volgende namen bekend
door de lijst, die hun hoofd Willem Hubert den 20 en Februari
1814 aan den Souvereinen Vorst overhandigde, toen. deze bij zijn
bezoek aan Den Bosch in het hotel De Gouden Leeuw zijn
intrek had genomen : Willem Hubert, Carel Westenburger, Jan
Abbema, Jan George Fack, Jan Roeland senior, Jan Roeland
junior, W. F. Duncan, Adrianus Van Hoften, Hendrik Hooggreef, N. Van der Aa, Willem Caldenhoven, Frederik Brak, D.
Antonie Aldrogge, C. Vogel, Jan Philip Zimmermann, Johann
Goetsch 1), J. De Jong, Johannes Kwax, F. Bloemendaal, B.
Westenburger, Jan Van Duuren, J. A. Duncan, Willem Wierts,
Isaak Hubert, Petrus Adrianus Van Bruggen, Jan F. Abbema
(woonachtig te Utrecht), J. De Laat, Jan Hollanders, Th. Massing,
Philip Du Bose, J. Knoop, Jan Voets, J. Vogel, J. Loth, Jean
Martin Marêchal, Maarten Van der Hoogen, J. Van der Enden,
P. Slypen, J. P. Krau, J. S. Van Amersfoort, Piet Stoeder, A.
Hulselmans, G. Gombert, P. Beaudoux, J. Deurbaum, W. Cabri,
P. Kante, J. Van Dobbelen, H. Suurbeek, Samuel Riem, Hen.dricus Franciscus Croes, P. Croljê, N. Van Sant, F. Dusel,
1 ) Hij was een Duitscher en in Den Bosch van een regiment Ieren achtergebleven.
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H. Karns, J. Hogenberg, W. Koster, M. Tielen, Hermanus A.
Raricx, J. P. Tomas, Francis Van den Akker, C. Krul, J. Van
Dee, G. Ringelands, P. Ringelands, E. L. Aldrogge, K. Blom,
J. Dieden, M. Markal, G. Van der Storm, J. Damen, J. Van den
Bogaart, J. Neurdenburg, C. De Beer, G. Gubbers, Piet Van der
Burg, J. De Hase junior, G. Vissers, J. Van den Bogert, J. Bekkers, Christiaan Schnitzler, J. Boerdonck, F. Van den Berg, J.
Robertson, H. Van Leeuwaarden, J. Nitseler, J. H. Moinat, H.
Van Rooy, Lambertus Van Someren, A. Huisman, N. Voorsterhout, M. Sas, H. Sas, L. Krynen, A. Van der Moelen, L. Kades
(Decades ?), C. Walger, D. Driessen, A. Roma, C. Colis en F. De
Munk.
Deze eedgenooten deden in den nacht van 10 op 11 Januari 1814
op verscheidene plaatsen van Den Bosch, o.a. aan de Kruiskerk,
de navolgende publicatie aanplakken :
Verdrukte Stadgenooten !
Van alle kanten verguisd en vervolgd, gedwongen uwen laatsten penning op te brengen, blijft gij nog moedeloos en zoudt
gij niet eenen enkelen stap wagen om u dit juk van den hats
te werpen ? Gij vreest mogelijk Den Bril, doch onze maatregelen
zijn zoodanig genomen, dat wij van Den Bril niet het minste
te vreezen hebben. Gij vreest het garnizoen, doch ook deze vrees
behoeft bij u niet groot te zijn, terwijl reeds meer dan de helft
van hetzelve onze goede zaak is toegedaan. Vereenigt u alzoo
met ons en toont gezamenlijk, dat gij moed bezit in geval het
vereischt wordt. Indien wij staat op u kunnen maken zoo kunt
gij wederkeerig rekenen op onzen raad en hulp en desnoods op
onze middelen. Laat ons dan toonen, wanneer het er op aankomt, dat wij moedig genoeg zijn onze vrijheid weder te koopen
opdat wij nimmer van onze landgenooten het verwijt hooren :
Gij hebt niets. voor uwe vrijheid gedaan. Laten wij zorgen, dat
de Vorst, welke ons zal regeeren, zal kunnen zeggen : Ook deze
stroomt nog Hollandsch bloed door de aderen. Welaan dan, begint hiermede : betaalt niets aan eenige personele, meubilaire of
andere belastingen, die thans evenzoo onbillijk als drukkend
zijn, ten ware gij uwen laatsten penning naar Frankrijk wildet
zien vervoeren en wanneer iemand uwer stadgenooten door het
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bieden van wederstand aan eenigerhande militaire executie als
anders in de klaauwen des roofzieken Franschen arends komt
te vallen laat dan rationale vrijheid en onafhankelijkheid onze
leus en eenig doel zijn, in hem te redden en het Fransche juk
te verbrijselen.
Geteekend .door 240 personen door eed en vaderlandsliefde
aan elkander verbonden.
Aan de Kraan op de Smalle Haven deden zij ook nog eene
publicatie aanplakken waarin de grofste beleedigingen aan het
adres van den vesting-commandant en de overige militaire autoriteiten stonden en bovendien bedreigingen tegen den maire
Verheijen en de andere burgerlijke autoriteiten van de stad.
De politie kon de schrijvers en verspreiders van deze publication niet ontdekken ; wel werd het haar bekend, dat het
Bossche gepeupel, hetwelk door laatstgemelde publicatie, tegen
de bedoeling der samenzweerders in, met kwade gevoelens bezield
was geworden tegen de bezittende klasse van Den Bosch, en hetwelk van een opstand tegen het Fransche bewind ook hoopte
gebruik te maken, om zich door plunderen met eens anders
goed te verrijken, onder elkander de namen opgaf van de autoriteiten, wier huizen het zou gaan plunderen. Dientengevolge
deed maire Verheijen den 12 en Januari 1814 de municipaliteit
bijeenkomen om haar de gevaren te doen kennen, waarmede
de rustige ingezetenen van Den Bosch bedreigd werden, en om
met haar middelen te beramen tot handhaving van de orde en
rust in de stad.
De municipaliteit besloot daarop, om tegen den namiddag van
dien dag, behalve hare leden, ook nog alle aanwezig zijnde ambtenaren en oud-ambtenaren der stad, alsmede de armmeesters
op te roepen, ten einde gezamenlijk over bedoelde maatregelen
te beraadslagen. Bijna alle dezen gaven aan die oproeping gevolg
en in de vergadering werd overeengekomen, dat de maire een
ontwerp-besluit tot handhaving der openbare orde en rust zoude
opmaken en den volgenden dag in behandeling brengen. Naar
aanleiding daarvan kwamen den 13 en December deze notabelen
weder op het stadhuis bijeen, en werd Coen met algemeene stemmen het volgend ontwerp-besluit van den maire aangenomen
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a. dat eene bezoldigde burgerwacht van 60 a 80 man oudgedienden zoude worden ingesteld ;
b. dat aan alle weldenkenden door den maire permissie zoude
worden gegeven om zich in hunne wijken van wapens te voorzien, ten einde zich met vereenigde krachten te verzetten tegen
de kwaadwilligen, die zich aan eens anders goederen zouden
willen vergrijpen.
De vesting-commandant keurde dit besluit goed, en zoo kwam
in Den Bosch eene goede burgerwacht tot stand, die niets met
de verdediging van de stad tegen een buitenlandschen vijand te
maken had ; terwijl daarnaast eene algemeene wapening der welgestelde burgers zou worden voorbereid. Ook hieruit blijkt nog,
dat het verzet tegen het Fransche bewind in Den Bosch in
geenen deele van de hoogere standen uitging.
Ook kolonel Moulê had intusschen zijne maatregelen genomen
om een eventueel oproer in de stad te onderdrukken, en om te
voorkomen dat de ingezetenen zich in verbinding stelden met
het leger der Geallieerden. Den 5en Januari 1814 werd door
hem eene publicatie uitgevaardigd, waarbij het aan de burgerij
verboden werd, om zich op de stadswallen te bevinden, en den
Ben d.a.v. worden de burgers in eene nieuwe publicatie aangemaand, hunne belastingen te betalen en zich om hem te scharen ;
deze laatste eindigde aldus: „Malgrê les bruits calomnieux rêpandus
dans votre ville, je compte sur l'attachement et le devouement
d'une garnison sur les besoins de laquelle j'ai toujours l'attention
fixee pour y pourvoir ; si les malveillans, que je surveille, parviennent a s'organiser, je ne compromettrai pas mes troupes, je
vous abandonne a la discretion d'une populace insurgee et a la
cupiditê d'un ennemi, avide de votre ruine et de vos dêpouilles ;
„je saurai me reserver un asile d'oU je pourrai dieter des lois
A l'un et a l'autre, pourvoir aux besoins de mes soldats et vous
faire regretter l'oubli des principes sociaux, qui doivent vous
attacher a vos families, a vos propriêtes et a la Nation, qui se
devoue si gen6reusement pour vous les conserver et les protêger".
Door deze maatregelen bleef de stad uiterlijk rustig, zoo zelfs,
dat de gegoede ingezetenen na een dichten sneeuwval vroolijk
en welgemoed met arresleden gingen rijden. De samenzweerders
zagen intusschen niet van hunne voornemens af, ofschoon zij
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natuurlijk alle mogelijke voorzichtigheidsmaatregelen in acht
namen, om te voorkomen, dat de Fransche overheid hunne
namen te weten kwam. Zij bepaalden er zich toe, in het geheim
de belegeraars op de hoogte te brengen van al wat er binnen
Den Bosch voorviel en met hen te beramen, op welke wijze
dezen de vesting zouden kunnen innemen.
Sinds den Ben Januari 1814, toen generaal Von Billow zijne
brigade Borstell, die v6Or Wezel gelegen had, bij zich had kunnen aantrekken, en daarop naar Breda opgerukt was, had hij
ook een sterker korps kunnen afzonderen, om Den Bosch in te
sluiten. Op dien datum was dan ook de kolonel Von Hobe voor
die vesting verschenen aan het hoofd van zes bataljons infanterie, twee cavalerie-regimenten en eene halve batterij rijdende
artillerie, welke macht den 19 en Januari, toen Von Hobe aan
Von Billow had kennisgegeven van zijn voorkomen om een
aanval op de vesting te wagen, nog versterkt werd met twee
bataljons infanterie, een eskadron cavalerie, eene batterij 12 kers,
twee houwitsers en twee 6 frers.
Korten tijd, nadat de insluiting van de vesting, ten gevolge
van de aankomst van eerstgenoemde troepen, op meer afdoende
wijze had kunnen worden geregeld, werden in een donkeren
nacht twee Amsterdamsche schippers, die uit Den Bosch kwamen,
aan de voorposten bij de Orthenschans aangehouden. Aan den
zich daar bevindenden commandant, luitenant Kretschmer, deden
zij opening van den toestand binnen de vesting en van de gezindheid, vooral van de leden van het schippersgilde, om den
Pruisen behulpzaam te zijn bij het innemen van de stad. Toen
dit ter kennis was gebracht van den kolonel Von Hobe, werd
den luitenant Von Kretschmer gelast om zich in verbinding
te stellen met de burgers van Den Bosch, die hem over die
vesting inlichtingen wilden verschaffen. Von Kretschmer deed
zich daarin bijstaan door Jannette, den Orangistischen maire van
Vught, die op zijne beurt daartoe zijn veldwachter Jan Van
Boelen in den arm nam, welke in vroegeren tijd meermalen
zout in Den Bosch had binnengesmokkeld en daardoor goed
op de hoogte was van al de toegangswegen tot die stad.
Jannette zond daarop dien veldwachter met een brief om
inlichtingen naar Willem Hubert, die, zooals wij reeds zagen,
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het hoofd der Bossche saamgezworenen was. Het mocht aan
Van Boelen gelukken, om zonder opgemerkt te worden binnen
Den Bosch te komen, doch het duurde twee dagen voor en aleer
hij te Vught terugkeerde ; hij kwam toen in gezelschap van twee
afgevaardigden van Hubert, die door dezen geheel en al op de
hoogte waren gesteld omtrent hetgeen verricht moest worden
voor de inneming der stad, en van hem in opdracht hadden om
met Von Hobe de maatregelen te bespreken, die daartoe vereischt werden. Hubert wilt daarna nog dagelijks enkelen zijner
vertrouwelingen met gelijk doel naar de belegeraars of te vaardigen. Een dier vertrouwelingen was de Bossche schipper Adrianus Van Hoften, hiervoren reeds genoemd. De saamgezworenen
Hendrik Hooggreef en Willem Caldenhoven lieten dezen den
16en Januari 1814 met behulp van den Bosschen molenaar Willem
Blok van den wal van het bastion Oliemolen met een touw naar
beneden, van waar hij over het nog broze ijs van de vestinggracht en het geInundeerde land van den polder het Boschveld
naar Deuteren en van daar naar Vught ging. In dit laatste dorp
kwam hij toen bij luitenant Von Kretschmer aan, met wien
hij zich vervolgens naar Kerkdriel begaf, alwaar Von Hobe
zijn hoofdkwartier had. Hij ried dezen alstoen aan Den Bosch op
te eischen, waaraan Von Hobe voldeed door op den 17 en .Januari
een parlementair naar de stad te zenden om hare overgave te
vorderen. Toen die parlementair geblinddoekt in de stad kwam,
stroomde aldaar eene menigte y olks samen, die door een
luid hoezee hare vreugde over zijn komst te kennen gaf. Het
antwoord, dat de vesting-commandant gaf, was echter wederom
weigerend. Tengevolge van het hoezee-geroep was kolonel Moulê
meer dan ooit voor een oproer binnen de stad beducht geworden;
daarom deed hij het bevel afkondigen, dat alle herbergen en
koffiehuizen des avonds te half zes uren moesten gesloten worden en dat daarna niemand, vergezeld van eenig ander, op de
straat mocht komen ; tevens deed hij, ten einde den samenzweerders schrik aan te jagen, den 18en Januari een hunner,
zijnde Jan Roeland senior, terwijl het nog licht was, op de Markt
gevangen nemen en naar de toen nog aldaar staande hoofdwacht opbrengen, van waar deze onder een zeer sterk geleide
naar de citadel werd gevoerd, hetgeen eveneens een grooten toeloop
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van y olk veroorzaakte. Verder deed hij, om aan de Bosschenaren
duidelijk te doen blijken, wat zij van hem in geval van oproer
te duchten hadden, het geschut, dat op de citadel stond, laden,
waarna hij des anderen daags, 19 Januari, met hetzelfde doel
voor de hoofdwacht en op andere punten van de stad geschut
deed plaatsen en met scherp laden.
Adrianus Van Hoften keerde den 17en Januari niet, zooals
hij beloofd had, in Den Bosch terug, waarschijnlijk omdat Von
Hobe, na de herhaalde weigering van Moule om te capituleeren, nog een onderhoud met hem had over de poging, die hij
nu wilde wagen om Den Bosch met behuip der saamgezworenen
in te nemen; Von Hobe wenschte daartoe echter svooraf een
plattegrond van de vestingwerken en de overige terreinen van
die stad te hebben en droeg daarom aan Van Hoften op, hem
dien te bezorgen.
Van Hoften ging daarop naar Den Bosch terug, alwaar hij
kon binnenkomen door tegen een touw op te klauteren, dat
zijne mede-saamgezworenen vanaf het bastion Oranje hadden
neergelaten.
VOOr dat hij in de stad was teruggekeerd, hadden dezen
inmiddels, denkende dat hij in 's vijands handen gevallen of
verongelukt was, (omdat hij, als gezegd, niet op den afgesproken
tijd was teruggekomen), twee hunner, zijnde rack en Carel
Westenburger, naar Von Hobe gezonden met verzoek, dag en
uur te bepalen, waarop hij Den Bosch zou willen innemen. Deze
verklaarde hun, daartoe bereid te zij n, mits Willem Hubert zelf
tot hem wilde komen om met hem het plan van aanval te
beramen ; met die boodschap keerden zij weder naar Hubert
terug, die zich aanstonds bereid verklaarde om aan het verlangen van Von Hobe te voldoen ; doch zijne medestanders vonden
het beter, dat hij in de stad bleef om daar voor de volvoering
van hunne wenschen te zorgen, en zonden orn die reden op
Zondag 23 Januari in zijne plaats Carel Westenburger met het
plan van aanval naar den Pruisischen bevelhebber.
Behalve genoemde boodschappers, maakten zich ook Jan F.
Abbema en de molenaar Coolen verdienstelijk, door de Geallieerden op de hoogte te brengen van alles wat voor de inneming
van Den Bosch noodzakelijk was ; laatstgenoemde gaf van uit
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zijn op den wal nabij de Vughterpoort staande volmolen seinen
over de mogelijke uitvallen van het Fransche garnizoen en het
openbijten der vestinggrachten ; overdag deed hij dit door de
wijze, waarop hij de vensters van zijn molen opende of sloot,
des nachts door de manier, waarop hij daarvoor lichten plaatste.
Het is onbegrijpelijk voor hem, die de inrichting der Bossche
vestingwerken kent, dat al dit verkeer van de saamgezworenen
met de Geallieerden kon geschieden, zonder dat het Fransche
garnizoen er iets van bemerkte ; het moet wel zeer zorgeloos of
erg uitgeput zijn geweest, dat dit alles bijna onder zijne oogen
kon geschieden.
Den 24 en Januari gaf Von Hobe door seinen aan de saamgezworenen te kennen, dat het plan van aanval op de stad was
vastgesteld en dat het den 26 en daaraanvolgende, des morgens
te 4 uren, zoude worden ten uitvoer gebracht.
Met het oog op den beraamden aanval op de stad hielden
Hubert en de zijnen in den nacht van 25 op 26 Januari met
brandende lantaarns de wacht in hunne huizen, ten einde op
het eerste signaal zich naar de Vughter- en Hinthamerpoort
te begeven, waarop de Geallieerden van uit het fort Isabella en
de herberg de Bult den aanval zouden doen, terwijl zij terzelfder
tijd van nit de Orthenschans granaten zouden werpen op de
citadel en de Orthenpoort, ten einde het Fransche garnizoen in
den waan te brengen, dat zij het op die beide laatste verdedigingswerken gemunt hadden. Het signaal tot den aanval, dat de
Geallieerden zouden geven, bestond volgens afspraak in het
afvuren van twee kanonschoten.
Het was intusschen bij de Franschen bekend geworden, dat
de Geallieerden in den nacht van 25 op 26 Januari, des morgens
te 4 uren, de stad zouden aanvallen ; om die reden deed Moule
het garnizoen in dien nacht op de Markt onder de wapenen komen. Het bleef echter om 4 uren zoowel binnen als buiten de
stad doodstil, waarom de commandant zijne troepen weder liet
inrukken, meenende dat, wat men hem over den beraamden
aanval had medegedeeld, maar een los bericht was geweest. Werkelijk deden de Geallieerden te vier uren van bedoelden nacht
niets, omdat de dorpsklok van Vught, alwaar de commandant
zich beyond, een half uur bij de klokken der stad ten achteren
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was. Doch nauwelijks had het Fransche garnizoen zich te ruste
begeven of de dorpsklok van Vught sloeg vier uren, waarop
de beide afgesproken kanonschoten weerklonken in de stilte van
den nacht ; onmiddellijk daarop spoedden de saamgezworenen
zich, met een witten band als herkenningsteeken om den arm,
naar de overeengekomen loopplaatsen, terwijl velen hunner
medeburgers zich bij hen aansloten.
De commandant deed natuurlijk op dit ongewone sein aanstonds
alarm slaan en zijne manschappen onder de wapenen komen.
Dezen begaven zich naar de voor hen bepaalde plaatsen op de
wallen van de stad en hare citadel en vuurden van daaruit,
vooral van uit de omgeving der Vughterpoort, op de naderende
troepen der Geallieerden ; wegens de duisternis konden zij evenwel hun geschut niet goed richten en brachten zij dientengevolge
aan die troepen weinig verlies toe.
Volgens het van te voren beraamd plan rukten, na bet
vallen van voormelde schoten, twee Pruisische bataljons naar de
Vughterpoort en een bataljon naar de Hinthamerpoort, terwijl
intusschen de forten Isabella en Crevecoeur met artillerie en
reservetroepen bezet bleven. De beide eerstgenoemde bataijons
werden op hun marsch naar de Vughterpoort begeleid door den
veldwachter Jan Van Boelen en een 70 a 80 man, meestal
Vughtenaren, van wie bekend zijn gebleven : E. Rappard, Petrus
Gloudemans, Jan Boere, Huijbert Boere, Jan Hendrik Satter,
Petrus Satter, Christiaan Satter, Petrus Van der Vloot, Martinus
Van Someren, Johannes Vervoort, Piet Perkin, Mathijs Verheijden, Hendricus Verheijden senior, J. Van Vlijmen junior, P. Van
Vlijmen, J. Van Someren, J. Schellekens, M. Van Rooij, Hendricus
Aarts en J. Schuurmans, alien uit Vught, Hendricus Van Vlijmen
uit Orthen, Cornelis Van Calker uit Engelen en J. De Pouw uit
Nuland ; „zij dienden" — zoo staat in het Staatkundig dagblad
van de Rhijnmonden van 1 Maart 1814 of, zooals het toen reeds
heette : „Dagblad van het Departement der Monden van den
Rhijn" — „de Bondgenooten in de duisternis bij de voorhoede,
om hen de veilige wegen over het pas bevroren water, hetwelk
de moerasgronden bedekten en over de gragten van de stad,
welke door het trekken der sluijzen en het dagelijks loswerken
van het ijs door de Franschen opengehouwen wierden, aan te
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wijzen". Aan het derde bataljon dienden op den marsch naar
de Hinthamerpoort de Bosschenaren Adrianus Van Hoften en
Jan Roeland junior tot gidsen.
In den morgen van 26 Januari omstreeks half vijf uren
kwamen die bataljons met hunne gidsen in de nabijheid van
de Vughter- en Hinthamerpoorten.
Bij eerstgezegde poort legden de Vughtenaren nabij den
volmolen van Coolen, alwaar de Franschen geene wacht , hadden gesteld, eene brug over de bijt, die aldaar in de vestinggracht was gehakt, waarna zij stormladders tegen den wal plaatsten, langs welke twee pelotons tirailleurs, aangevoerd door de
luitenants Muller en Von Schligting, dien wal beklommen,
terwijl de saamgezworenen onder het voortdurend roepen van
hoezee, dat door de buiten den wal staande troepen der Geallieerden met een onophoudelijk hoera beantwoord werd, de
wacht aan de Vughterpoort ontwapenden of op de vlucht joegen.
Onmiddellijk daarop vielen de genoemde tirailleurs de batterij,
welke op het bastion Oranje geplaatst was, aan en maakten
zij zich daarvan meester, waarop de Franschen die deze batterij
hadden moeten bedienen, zich door de vlucht zochten te redden ;
hetzelfde deed de wacht, welke aan de Hinthamerpoort geplaatst
was, zoodra de Pruisische tirailleurs haar genaderd waren. Beide
poorten werden nu van binnen opengehakt ; de brug voor de
Vughterpoort, welke door de Franschen opgebroken was, werd
hersteld; Adrianus Van Hoften, Jan Roeland jr. en Cornelis Van
Calker hakten de touwen door, waarmede de brug, die voor de
Hinthamerpoort lag, was opgetrokken, zoodat daarna over beide
bruggen de Geallieerden de stad konden binnendringen.
Inmiddels hadden de Pruisische tirailleurs, die binnen de vesting
hadden weten te komen, met de saamgezworen burgers de Franschen van de vestingwerken naar den kant van de citadel terug
geslagen ; daarbij was het aan de Franschen echter nog gelukt
zestien burgers gevangen te nemen en in de kelders van het
commandantshuis op te sluiten, waaruit zij evenwel spoedig door
andere Bosschenaren verlost werden. Bij dit treffen werden Johann
Goetsch, Johannes Kwax, F. Bloemendaal en J. De Jong 1) zwaar
1)

Dagblad van het Departement der Monden van den Rhijn van 1 Maart 1814.
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gekwetst. Zoodra waren niet de Franschen in de richting van
de citadel teruggeweken, of onder algemeen gejuich werd de
Fransche adelaar van het stadhuis gerukt en de Nederlandsche
vlag er uitgestoken.
Over de bruggen aan de Hinthamer- en Vughterpoort, die,
als gezegd, weder begaanbaar waren gemaakt, rukten vervolgens de Geallieerden de stad binnen, waarna zij zich op
de Markt met elkander vereenigden, even nadat het reeds
aan de eerst binnengedrongen Pruisische tirailleurs en de
Bossche saamgezworenen (van wie zich daarbij in het bijzonder onderscheidde de metselaar Jan Philips Zimmermann) was
gelukt de Franschen in de citadel terug te drijven. Dezen
begonnen van daaruit de stad met kogels en schroot te beschieten, en deden tegelijkertijd een uitval ten einde te beproeven het slachtvee, dat zij in hunnen overhaasten aftocht in de
stad hadden moeten achterlaten, in het fort te brengen ; die
uitval mislukte evenwel. Tegen het aanbreken van den dag werd
door de Pruisen de citadel opgaischt. Kolonel Moulê weigerde
aanvankelijk daaraan te voldoen, bewerende voldoende van
alles voor een langdurig beleg voorzien te zijn, wat echter niet
waar 'was, daar er in de citadel slechts een geringe voorraad
levensrniddelen aanwezig was. Spoedig daarop, reeds in den
loop van den morgen, zond hij dan ook een parlementair,
met wien tegen den middag eene capitulatie gesloten werd,
die door de wederzijdsche bevelhebbers Von Hobe en hem
bekrachtigd werd. In hoofdzaak werd daarbij bepaald : 1°. het
garnizoen zou met krijgseer uittrekken doch op het glacis der
citadel de wapens nederleggen ; 2°. de Fransche offieieren en
veteranen konden naar Frankrijk terugkeeren, doch verbonden
zich op hun woord van eer van gedurende een jaar niet tegen
de Geallieerden te zullen dienen ; 3°. het overige der bezetting
werd krijgsgevangen. Om 4 uren in den namiddag van dezen
dag verlieten de Franschen ten getale van 900 man de citadel,
die daarop evenals de stad Den Bosch in naam van den Souvereinen Vorst der Nederlanden door Von Hobe werd in bezit
genomen.
Zoo werd Den Bosch op den 26 en Januari 1814 van de Fransche
overheersching bevrijd. Van de Pruisen waren daarbij slechts
Gedenkboek IV.
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twee man gesneuveld en niet meer dan vijftien gekwetst, onder
welken de luitenant Von Kretschmer.
Geene enkele wanordelijkheid is bij de inneming der vesting
Den Bosch en hare citadel voorgevallen.
Met de overwinnaars trokken verscheidene uitgeweken Bosschenaren de stad binnen, onder wie de advocaat mr. Jan Hendrik
Sassen, die met behulp zijner vrienden zich te Brilssel nit de
handen der gendarmes had weten te bevrijden.
Enkele dagen later kwamen ook de gardes d'honneur, die,
keizer Napoleon uit den gegoeden stand dier stad had doen in.lijven, in Den Bosch terug, voor zooverre zij niet op het slagveld
gebleven waren. Hierover komt in het Staatkundig dagblad van
de Rhijnmonden van 15 Februari 1814 het volgende voor :
„Veele voorname jongelingen van deze stad, door den alge
meenen rustverstoorder des werelds uit hunne huizen gerukt,
der tedere liefde armen hunner ouderen onttogen en gedwongen
geweest zijnde om tegen de belangen van hun Vaderland en der
geheele wereld bij de zoogenaamde gardes d'honneur onder het
teeken van den franschen roofzuchtigen Adelaar in onbekende
gewesten te dienen, aldaar zich weerloos gantsche dagen lang,
alleen in rijen achter de kanonnen geschaard, tot welgevallen
van den tyran en ontvolking des aardbodems, zonder eenigen
aanvoer of bestier, bewegingloos met hunne paarden, door de
allerwegen om hen heen snorrende kartetschen en kogels, te
doen nedervellen, en tot nutteloze slagtoffers van deszelfs onverzadelijke heerszugt en razernij te verstrekken, hebben zich, met
eenen ongemeenen moed en veragting der doortestane gevaren,
van het geweld des dwingelands ontslagen, en zich, tot onbeschrijfelijke vreugde hunner ouderen, vrienden en nabestaanden
naar derzelver hulp inroepend Vaderland in deze stad terug
begeven. Zij zijn bier met eene algemeene toejuiging ingehaald
en ontvangen. Derzelver namen, te veel lof verdienende, om Diet
openlijk aan het dankbaar Vaderland bekend gemaakt en gehuldigd te warden zijn : Adrianus Abbema, Gerardus Koppelaar,
Bernardus van Ryckevorsel, Jan Pero van Ghert, Hugo de Groot en
Franciscus Lightenveld. Onder het getal der jammerlijk omgekomen en voor den dwingeland opgeofferde jongelingen dezer stad,
welkers lot wij beklagen, behoren Andries Nuits en Antoni Lau-
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rens Colen. Deze hebben alzoo hunne bedrukte ouders, vrienden

en Vaderland niet kunnen of mogen te gemoed snellen."
Den 27 en Januari 1814 droeg de secretaris-generaal J. Linsen
aan mr. Johan Van Heurn, den lateren staatsraad in buitengewonen dienst en zoon van den bekenden Bosschen geschiedschrijver mr. Johan Hendrik Van Heurn, het bewind over zijn
departement over „sachant, zooals hij in zijn journaal vermeldt,
que monsieur le Prêfet avait entierement quittê son departement,
j'ai remis Mr. Van Heurn, conseiller de Prefecture, les pouvoirs
qui m'avaient etê confiês jusqu'alors."
Algemeene voldoening had het in Den Bosch verwekt, dat de
stad van de Fransche overheersching was bevrijd, zooals blijkt
uit de navolgende in meergemeld dagblad voorkomende beschrijving van de feestelijkheden, die aldaar tot viering daarvan den
volgenden dag (28 Januari) plaats hadden :
,,Heden hebben de burgerlijke en militaire magten, benevens
de openbare ambtenaren op het Hotel der Prefektuur zich
vereenigd ten einde zich in optocht met de bezetting der stad,
naar de groote Cathedrale Kerk te begeven en aldaar eenen
plegtigen lofzang tot God voor de redding dezer stad met de
hulp der Bondgenooten en voor de wonderbare afwending der
gevreesde onheilen, door zijne wijze Voorzienigheid, eenpariglijk
aan te heffen.
„De geheele bezetting was des morgens te elf uren op de Markt
in groote parade geschaard. De ongemeene schoone houding
dezer troepen en de keurigheid hunner krijgsmanoeuvres leverde
eene fraaije vertooning op. Het in 19 jaren niet meer gehoorde
en bekende lied van Wilhelmus van Nassauwen, hetwelk op de
klokken gespeeld wierd en het veldmuziek dezer dapperen, deden
de geestdrift algemeen worden. De generaal-kommandant Von
Hobe op de Markt voor het front derzelve gekomen zijnde,
deedt eene aanspraek aan de troepen en de burgerij, dezelve
gezamentlijk bedankende voor hun wederzijdsch goed gehouden gedrag en betoonde dapperheid, hetwelk met een schier
onophoudelijk geroep van hoezee ! leve de Prins van Oranje !
leve de Bondgenooten! door militairen en burgers beantwoord
1 ) Het tegenwoordig Gouvernementshotel.
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werdt. Onderscheide salvo's uit het geschut op den Bril (de Citadel) hadden er plaats, en de optogt geschiede vervolgens naar
gemelde Groote Kerk, welke ternaauwernood alle de saamgevloeide inwoneren omvatten konde.
„Deze groote menigte leverde aldaar een nieuw treffend schouwspel op. De guide gewenschte en nog toekomende tijden van
algemeene vereeniging en verbroedering aller gezindheden, waren
alhier verwezenlijkt. Roomschgezinden, Gereformeerden, Lutheranen, enz., bevonden zich alien onder elkanderen vermengt.
De bekende lofzang Te Deum laudamus wierdt door die van de
Roomsche gemeente met eene strelende muziek aangeheven en
de predikant der Luthersche gemeente 1) verrigte op den predikstoel in de hoogduitsche taal den dienst, doende eene treffende
redevoering tot den kommandant en de gemeente, waarin hij
den treurigen toestand van ons Vaderland en deze stad, onder
het voormalig juk der Franschen afschetste, elk aanspoorde
om thans gerneenzaamlijk alle handen ineen te slaan en alle
pogingen aan te wenden ten einde het dierbaar pand der vrijheid, hetwelk ons door den bijstand der dappere Bondgenoten,
onder de medewerkende hulp der Goddelijke Voorzienigheid,
dewelke zoodanigen paal en perk aan de vernederende overheersching dezer Landen en geweldenarij van Frankrijk gesteld had,
dat waarschijnlijk binnen weinige maanden en veelligt in deze
oogenblikken de wetten aan dat Rijk stonden voorgeschreven te
worden, nu weder gegeven was, te blijven behouden, te handhaven . en zich dezelve met den roem door onze dappere Voorvaderen, onder het beleid der Prinsen van Oranje behaald,
waardig te maken. Hierna deedt deze kerkleeraar de uitspraak
van den zegen over dit land, over Z. D. H. den Prince van
Oranje en Nassau onzen Souvereinen Vorst, over deze stad en
toegevloeide ingezetenen, welkers luisterenden aandagt zoo sterk
gevestigd was, dat er geen het minste geritsel van gedruis onder
die ontzaggelijke schaar gehoord wierdt, gaande elk na het ein1 ) A. Meijer. Hij schreef een : Historisch berigt van de belegering en bevrijding van 's-Hertogenbosch, dat bijna eensluidend is met dat wat daarover
in voormeld Dagblad staat. Ook aan deze beide bronnen is veel van het hiervoren medegedeelde ontleend.
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digen derzelve met indruk, gevoel en genoegen, onder het klokkengelui en orgelspel, benevens den gezegden optogt, de kerk
uit. Het overige van den dag ging in betamelijke vreugdebedrijven
onder de inwoners ten einde, zijnde de vlaggen op alle schepen
geheist en uit veeler huizen langs de Raven 1) uitgestoken".
Zooals men uit vorenstaand dagbladbericht heeft kunnen afleiden, was de vreugde over de bevrijding van Den Bosch uit
de Fransche heerschappij algemeen dit was hieraan te danken,
dat de aanzienlijke en gegoede inwoners dier stad tot de overtuiging waren gekomen, dat er geen sprake meer van kon zijn,
dat men in ons land tot de vroegere orde van zaken, waartegen
zij terecht zulke ernstige bedenkingen hadden, zoude terugkeeren.
Steinmetz kon dan ook terecht 31 Januari 1814 over de Bosschenaren rapporteeren : „ De burgerij van 's-Hertogenbosch is
zeer goed bezield en heeft alles tot de overgave van Den Bosch
medegewerkt, ja meer dan de Pruisische troepen zelve en verdienen daardoor alle mogelijken lof".
Reeds den Zen Januari 1814, korten tijd nadat Zalt-Bommel
door de Pruisen was bezet, was de voormalige maire van die
stad, R. P. De Ruuck, een bekend Oranjeklant van vOOr het
jaar 1795, door den Souvereinen Vorst benoemd tot commissaris
van het arrondissement Den Bosch, ter voorloopige vervanging
van den daarover gestelden onder-prefect Josephus Vermeulen,
doch hij was Coen natuurlijk nog niet in de gelegenheid over
het geheele arrondissement zijne functien waar te nemen 2).
Den t en Februari daaraanvolgende aanvaardden de door den
Souvereinen Vorst den 28 en Januari t.v., onmiddellijk na het
1) Hier woonden de meeste leden van het Bossche Schippersgilde.
2) De considerans van dit besluit hield o. a. in : „Overwegende, dat een
groot gedeelte van het arrondissement 's-Hertogenbosch in het Departement
der Monden van den Rijn, en wel bepaaldelijk reeds de stad en het geheele
eiland van Bommel, Werkendam, Woudrichem. Land van Altena, Heusden
-en Lande van Heusden, Dussen en Langstraat door den vijand is ontruimd,
en het van groot belang is, die streken dadelijk met het overig gedeelte van
het herstelde Nederland te vereenigen en onder een regelmatig bestuur te
brengen."
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ontvangen, bericht van de overgave van Den Bosch, voor het
departement der Monden van den Rijn benoemde commissarissengeneraal, mr. Marten Bowier en Johannes Baptista Verheijen,
namens hem het bewind, en stelden zij voor dit departement
eene nieuwe regeering in bij eene proclamatie, welke op dien
dag onder het luiden der klokken, het spelen van het carillon
en het herhaald geroep van : leve de prins van Oranje, hoezee !
werd afgekondigd; hun bureau vestigden zij in het gouvernementshotel en tot hunnen secretaris benoemden zij voornoemden
mr. Adriaan Pieter Spoor.
Hiermede was de omwenteling van 1813 ook in Den Bosch
voltooid !
De Souvereine Vorst liet niet na om de burgers van Den
Bosch, Engelen en Vught, die zich het aneest hadden onderscheiden om 's-Hertogenbosch aan het Fransche juk te ontrukken, een blijk zijner tevredenheid te geven, want bij besluit van
23 September 1814 kende hij hun eene zilveren medaille toe,
op welker voorzijde de woorden: „voor moed en vaderlaudsliefde" en op de keerzijde : „'s-Hertogenbosch den 26 Januari
1814" waren gegraveerd. Den M en November d.a.v. werd hun
die plechtig uitgereikt door den gouverneur der provincie NoordBrabant, mr. Karel Gerard Hultman.
De mannen, aan wie deze onderscheiding werd toegekend,
waren : Willem Hubert, Jan George Fack, Jan Van Duuren,
Jan F. Abbema, Frederik Brak, D. Antonie Aldrogge, Jan Roeland s r., Carel Westenburger, Jan Roeland j r., Adrianus Van
Hoften, Willem Wierts, Willem Caldenhoven, Petrus Adrianus
Van Bruggen, Cornelis Van Calker, E. L. Aldrogge, Philip Du
Bosc, H. Van Rooy, F. Bloemendaal, Johann Goetsch, J. De
Jong, Johannes Kwax, Petrus Gloudemans, Mathijs Verheijden,
Christiaan Satter, Jan Boere, Huijbert Boere, Petrus Satter, Jan
Francis Van Dal, Jan Hendrik Satter, Hendricus Boere, Francis
Van den Akker, Petrus Van der Vloot, Martinus Van Someren,
Hendrik Hemmings, Hendricus Aarts, Johannes Van Toer, Philip
Van der Meijden, Johannes Vervoort, Piet Perkin, Hendricus
Van Vlijmen, Johannes Van Mol en Jan Schijnens.
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M. C. HEGERAAT.

De dagen behoorden gelukkig reeds lang tot het verledene,
waarin de burgers — leden der „Vaderlandsche Societeit" —
onder de zinspreuk :
„Wij smaaken de vrijheid
„en wachten de blijheid",
met groote geestdrift de bij affiche gebrachte tijding begroetten,
waarbij burger D. Mange kennis gaf, dat zijne vrouw (5 Februari
1796) voorspoedig bevallen was van een jongen Bataaf.
De opgewondenheid der bevolking, levende onder „de Bataafsche Vrijheid", duurde nog geen twee jaren, toen op voorstel
van burger J. A. Krieger de societeit van „een en ondeelbaarheid", voor zooverre het hare werkzaamheden en briefwisselingen
betrof ten opzichte van staatszaken, ontbonden en vervormd
werd tot een Constitutioneel Gezelschap, overeenkomstig de regelen
der nieuwe Staatsregeling van 1798.
Wij leefden onder het Fransche regime, waarvan de druk
meer en meer werd gevoeld ; vooral na den onvrijwilligen troonsafstand van koning Lodewijk Napoleon.
Wij lagen in de beknelling der militaire dwingelandij.
De groote opwinding tijdens het kortstondig bestaan der
„Vaderlandsche Societeit", had het betere deel der bevolking in
niet geringe mate zich doen terugtrekken uit die samenleving,
en moet ongetwijfeld geleid hebben tot betere gedachten ; moet
goede herinneringen hebben wakker geroepen aan de dagen, zelf
meegeleefd, of waarvan de ouderen met ingenomenheid gewaagden : aan de tijden voor 1794 !
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Te dien tijde (1810) was volgens de notulen van den maire
en municipalen raad der stad Grave de geineenteraad samengesteld als volgt :
A. W. (ook wel J. W.) Van Ham, maire, dr. H. De la Geneste,
V. Van Tuerenhout, J. Linsen de Oude, H. J. Giebe, P. J. Walter,
P. De Quay, P. De Ruyter, J. Van den Berg, L. Brederode en
J. A. Krieger.
Kort to voren nog vervulde C. Ragay het ambt van rentmeester van het St. Catharina's gasthuis ; conform de decisie
van den koning van Holland van 9 November 1808 n°. 135
genoot hij nu een jaarlijksch pensioen uit de stadskas groot f 200.—.
Al meer en meer vervreemdde zich de geest van het betere
deel der bevolking van dien der Fransche overheerschers.
Menigeen, die de kans schoon zag, vertrok naar elders, van
daar uit vormend een nieuwe schakel in den keten, die de
Hollandsch-gezinden over het heele vaderland samenklonk.
Het vonkje van heropleving der goede gevoelens won in kracht.
De magistraat bleef nagenoeg uit dezelfde personen bestaan.
Maire Van Ham was nog in 1810 heengegaan en opgevolgd door
maire Johan Wilhelm Van Thielen, een Gravenaar van geboorte
(1767), en sinds 1794 aldaar weder woonachtig.
Bij den aanvang van 1813 zien we naast dezen zitting nemen
als leden van den conseil municipal, als blijkens dispositie van
den prefect van het departement der Monden van den Rijn door
den Keizer-Koning benoemd, de heeren :
1. Dr. Henricus De la Geneste, tevens regent van het St. Catharina's gasthuis.
2. Jan Joseph Van den Berg, koopman, nog in 1802 commissaris der societeit, en tevens regent van voormelde stichting van
Jan I, heer van Cuyk.
3. Petrus De Quay, gepens. officier, en regent van voorzegd
gasthuis.
4. Petrus De Ruyter, koopman en eigenaar van het bekende
eeuwenoude Graafsche ponten- en schuitenveer op de Maas, v6Or
de stad.
5. Jan Linsen de Oude, de man, die den naam gaf aan de
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tot voor enkele jaren nog bestaande groote blauwververij aihier.
Tot 22 December 1822 hadden bovendien nog zitting de heeren :
6. J. A. Krieger, die in de straks genoemde „Vaderlandsche
Societeit", een voorname rol had gespeeld, en nog in 1810 ambtman was van de stad en den lande van Cuyk, terwijl W. Smits
secretaris was.
7. H. J. Giebe, tevens regent van 't voormelde Gasthuis ; nogin 1802
president der meer genoemde societeit ; in Juli 1810 burgemeester.
8. Vincent Van Tuerenhout.
9. L. Brederode, tevens regent van 't St. Catharina's gasthuis.
10. P. J. Walter, tevens regent alsvoor, later voorzitter dier
instelling.
Dit was aan het begin van het wereldberoemde jaar, dat eindigen zou met Neerlands herstelling, in 't midden van November
1813 aangevangen.
Wel waren nog vele vestingen op de grenzen door de benden des voormaligen overheerschers bezet.
Ook Grave was dat lot beschoren. De gulden tijdingen van
Napoleon's verliezen en van het tanen zijner gelukszon. , binnen
onze vesting bekend geworden, waren met begrijpelijke vreugde
— ofschoon in stille — begroet in de binnenkamers eener zich
Nederlandsch voelende bevolking, beloerd door de aihier nog
overmoedige Franschen. Juist het alle perken to buiten gaand
optreden van de militaire bezetting en van de bij tijd en wijle
doortrekkende en ingekwartierde troepen (men denke aan het
beruchte korps van Molitor, dat van 15 tot 18 of 19 Dec. 1813
in Grave verblijf hield) wakkerde den hevigen afkeer onzer ingezetenen tegen het Fransche regime sterk aan, zoodat zich
telkens uitingen dier afkeerige gevoelens jegens de gehate onderdrukkers deden vernemen. Die verbittering trad duidelijk aan
het licht, Coen der burgerij requisition van allerlei aard werden
opgelegd op bevel van den prefect van het departement. Het
stille gemor zou niet zelden tot luide, ernstige protesten zijn
overgeslagen, indien niet het gezond verstand den Gravenaar
had duidelijk gemaakt, dat verzet slechts verergering van den
hachelijken toestand moest brengen, en belemmering, in plaats
van bevordering der goede zaak zou zijn.
De Franschen, geen geloof willende hechten aan de berichten
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van Napoleon's verliezen, bleven feestvieren, vaak ten koste der
.t, emeentekas.
g
Met het oog op den kritieken toestand was de staat van
beleg in Grave op 13 December 1813 afgekondigd. Twee dagen
te voren was de prefect van het departement Fremin de
Beaumont in de vesting aangekomen, die er tot 5 Januari 1814
verbleef.
Het garnizoen bestond, volgens noot 1, bladz. 318 van het
2e deel van Hendrikx' geschiedenis van Grave, uit bet 56e
regiment van linie, een bataljon van het li e regiment lichte
infanterie, een bataljon jagers en twee compagnieen veteranen,
benevens eenige artillerie, samen ongeveer 1500 man sterk, onder
bevel van den overste Lavallette, commandant der vesting, in
wiens handen van toen of ook het burgerlijk gezag was overgegaan, zooals hij bij missive aan den maire en bij proclamatie
aan de ingezetenen had medegedeeld. Het waren evenwel slechts
afdeelingen van de genoemde korpsen. De jagers — er was 1 comp.
— behoorden tot de zgn. chasseurs francais rentrês, een berucht
troepje. Molitor liet er ook een comp. pupillen achter.
In de reeds meermalen gemelde societeit, naar haren oorspronkelijken naam weder genoemd : „Tot nut en vermaak", en alsdan
gevestigd in wijk C 120 ('t Kasteeltje), sinds 9 Maart 1798 in
hour, — die societeit, eens het brandpunt en broeinest tevens
van Patriotische verhandelingen en gezindheid, van een Bataafsche samenleving tevens, wier herinnering terecht slechts bitteren
nasmaak wekt — in dien kring van eerbare burgers — mannen
als Giebe, De Ruyter, H. Van der Klokken, F. H. Van Haaren,
A. Van Dieren, enz., enz., — vonden bemoedigende besprekingen
plaats, betreffende den loop der omstandigheden en den stand
van zaken, waarvan de tijdingen deels door enkele nieuwsbladen,
deels door uitgewekenen heimelijk aangebracht werden.
Doch, hoe ook- sub rosa een en ander geschiedde, de Franschen
kregen er toch de lucht van, en als straffe voor die euveldaad
volgde bet bevel van den vesting-commandant van 6 Januari 1814
tot onmiddellijke ontruiming van het societeitsgebouw, omdat . . . .
hij het tot hospitaal wenschte in te richten ! Ook het door de
dames Van Spengler verlaten huis werd als zoodanig bestemd.
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De commissarissen van bet societeitsbestuur moesten dadelijk
voor eene nieuwe localiteit zorgen, die zij vonden in het huis op
de Markt „de Beer", waar zij reeds 8 Januari zich installeerden,
wiji hun slechts een nacht tijd werd gelaten voor de ontruiming.
Dit veroorzaakte bij de societeitsleden en hunne talrijke yrienden slechts stijging van den ingevreten afkeer tegen de moedwillige Franschen.
Voor de finale sluiting der stad had ongeveer 1/3 der inwoners
Grave verlaten. In het geheel waren er ongeveer 700 uitgetrokken. De verwaten Franschen, nog terende op den roem
huns keizers, legden der burgerij telkens brandschatting op, die
echter slechts luttel succes behaalde, nu eens in geld, dan in
kleeding, huisraad, enz. Hoezeer ze blind waren voor hetgeen
condom hen geschiedde, blijkt uit de straks reeds aangehaalde
feesten, welke zij nu en dan hielden. Eên daarvan is gememoreerd en werd mij in afsclirift welwillend meegedeeld door den
hoogwelgeboren heer jhr. mr. A. Van Sasse van IJsselt te 's-Bosch,
als voorkomende in de verzamelingen van het Prov. Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant , (het 661-lige
stuk dat zich aldaar bevindt betreffende hetgeen er in 1810—'14
te Grave is geschied).
Omdat het duidelijk doet zien, hoedanig de juiste verhouding
was tusschen de militairen en de burgerij, wil ik dit feestverslag even resumeeren :
Het was 18 Maart 1814 te 5 uur in den middag.
„Als een gevolg van een daartoe geuit verlangen r6uneerden
de commandant der vesting, de officieren der verschillende wapens van het garnizoen, alsmede de officieren zonder troepen,
als by. genieofficieren, de directeur der artillerie, de chef van het
korps, de militaire apotheker, de vestingintendant, de plaats-majoor,
enz., aan een groot feestmaal in het lokaal der oude societeit.
(Boven zagen we, dat deze societeit tot een hospitaal was ingericht!)
Toen men zag dat er zoo weinig zieken kwamen — er
waren er slechts ± 30 — heeft men het gebouw mede tot
militaire apotheek en tisanerie ingericht. Voor zooveel dat de
omstandigheden veroorloofden, was dat lokaal door de goede
zorgen der daartoe benoemde feestcommissie opgetooid, en was
't vooral een keurig transparant, verbeeldend de verschillende
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wapens, vormend het garnizoen, met bet devies : „L'union fait
la force !" dat de aandacht trok.
„Dit transparant was het werk van den luitenant-kolonel der
genie Berlier. Bij de belichting er van, vertolkten zich de gevoelens van broederschap en eendracht, levend in aller harten,
in levendige toejuichingen.
„De vestingcommandant stelde, geplaatst tusschen de busten
van den keizer en de keizerin, twee toasten in, toasten met
donderenden bijval begroet, en gevolgd door de hartstochtelijke
uitroepen: leve de Keizer ; leve de Keizerin; leve onze dappere
commandant! En onmiddellijk na deze ontboezemingen zong de
churigijn-majoor Cheron de volgende coupletten :
Wijze: aussitht que la lumiere.
10.Ah puisque la destinee
Nous reunit en ces lieux, etc.
30.Quoiqu'en disent les Bataves,
qu'ils forment leurs Bataillons,
nous ne sortirons de Grave,
qu'alors que nous le voudrons, etc.
40.

Ces partisans de 1'Orange
sont jaunes comme citrons ,
leur nez est un thermometre
dont la varation
selon moi dolt nous promettre
qu'on a venge notre nom, etc.

„Daarna zong de luitenant-kolonel der genie Berlier de volgende coupletten, niet minder toepasselijk op de omstandigheden:
Wijze: du

chant de Roland.

1.

Nous sommes ici reunis,
braves alies d'Italie,
nous serons toujours bons amis, etc.

3.

Nous sommes ici depuis trois mois,
impatients de voir nos freres,
et combattre autant de fois, etc.

4 ..
La force etant dans notre union
dans Grave elle est (his)
nos faisceaux d'armes (bis) etc.
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„De kolonel der veteranen alsdan het woord nemende, dronk
op de gezondheid van den vestingcommandant, wat een algemeene geestdrift opwekte, en deed zien hoezeer levendig waren
de gevoelens van trouw en aanhankelijkheid jegens den heer
De la Valette ; snel volgden nu elkander op de toasten op de
verschiliende wapens en administratieve autoriteiten, welke ontboezemingen alle werden vergezeld door broederlijk-vriendschappelijke demonaraties.
„Deze reunie, ten wanhoop strekkende — zegt de chronicus —
van de partijgangers tegen de Fransclien, heeft hun onze eensgezindheid doen kennen, die ons plaatst ver boven hunne ijdele
pogingen, om zich te verzetten tegen de glorievolle verdediging
die wij ons voorstellen te voeren.
„Den morgen na het feest, hebben de onderofficieren van het
garnizoen, die eveneens broederlijk waren bijeen geweest de
straten in optocht doorgetrokken onder de kreten van: leve de
Keizer ! Leve de Keizerin! Leve de Koning van Rome !
Wij kunnen met genoegen constateeren, dat de feestelijke
ommegang der onderofficieren al evenmin een geestdriftigen bijval ontmoette van de ziejde der burgers .als het feest zelve. Aileen
gewaagt de kroniekschrijver van :
„cet exemple a fait naitre le meme enthousiasme dans les
„coeurs de toes les militaires".
Juist, zoo was de ware verhouding van de Gravenaren tegen
de Fransche overheerschers !
En in 't geheim hield men elkander op de hoogte van den
voor Oranje gunstiger wordenden gang der gebeurtenissen.
Acht dagen voor het hiervoor omschreven feest werden op
last des bevelhebbers alle huizen, welke door de uitgeweken
bewoners ontruimd waren en daarna tot magazijnen waren ingericht, tot herberging van bezettingstroepen bestemd. De burgers
werden nu gedwongen het benoodigde beddegoed en zelfs lijfgoed
te leveren, zooals meer gemelden Hendrikx in zijn beschrijving
meedeelt. Echter weer onnauwkeurig : Op 12 April had de vestingcommandant den maire gevraagd hem voor zijn soldaten 20
hemden te leveren. De maire liet een lijst rondgaan; 37 inteeke-
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naren schonken 40 hemden. Er werd niet verder rondgegaan.
Dit is al het lijfgoed dat is opgebracht. Bijna dagelijks werden
ze lastig gevallen om huisraad, keukengerief, enz., bij te brengen,
terwijl de officieren ontheven werden van de betaling van kamerhuur, sedert 't begin van den staat van beleg.
De tijdingen van de Geallieerden en vooral van de vliegende
bewegingen van het korps van majoor Von Colomb, die aan het
hoofd van een partijgangerskorps den veldtocht in de Nederlanden heeft medegeinaakt, bemoedigden onze Gravenaars ten
zeerste.
Nog den 9 en Januari te voren had men van den succesvollen,
verrassenden opmarsch tegen de Franschen bij het dorp Meijel
(westwaarts van Venlo) gehoord, en een paar dagen later hem
zelfs voor de poorten der vesting gezien, terwijl hij met veel
drukte ladders en materiaal, tot het overschrijden der bevroren
grachten, bijeen had laten voeren. In den namiddag van 14 Januari
had hij een officier met een schrijven voor den commandant
binnen de vesting gezonden, in welk schrijven hij zich voordeed
als de generaal der voorhoede van het groote korps van generaal
Von Oppen. Hij deelde mede, dat de geallieerde legers overal
den Rijn waren gepasseerd, en eischte de vesting op, den commandant te kunnen gevend, dat hij nu nog voorwaarden bedingen
kon, die hem later wellicht niet meer zouden kunnen worden
toegestaan. Mondeling stond de commandant dien officier te woord :
Hij zou den volgenden morgen bescheid geven. Colomb zelf
bracht den nacht door in Zeeland (2 uren van Grave).
Vroeg in den morgen was hij in de nabijheid der vesting, in
't dorp Escharen, en ontving daar het afwijzend doch zeer beleefd
antwoord van Lavallette. Colomb zag van elke verdere poging
om de stad in handen te krijgen af, en trok in de richting
Maastricht. Hij marcheerde over Mill en St. Anthonis naar
Venray.
In het begin van Februari, den 4 en , kwam op aandringen van den
Erfprins aan den rechteroever der Maas het 5 e bataljon Ned. infanterie onder bevel van graaf Samuel John Van Limburg Stirum1),.
1)

Een broeder van Leopold.
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uit Arnhem, voor de vesting. Deze trad als blokkade-commandant
op en vestigde zijn hoofdkwartier te Wijchen. Hem werd toegevoegd de majoor-ingenieur M. A. Snoeck, die metterdaad de
leiding der blokkade zou hebben.
Het kroonwerk Coehoorn werd ingesloten. De gouverneur van
Gelderland (toen nog commissaris in het arrondissement Nijmegen) J. C. E. baron Van Lijnden deed al het mogelijke om
het bataljon geregelde troepen te doen ondersteunen door de
landbewoners.
Als de vijand zich buiten de vesting begaf, werd in de dorpen
de alarmklok geluid, en een opstand in massa beproefd. De
landstorm aan den rechteroever werd door den kapitein der
infanterie H. W. Eichholtz georganiseerd ; die aan den linkeroever werd later door den gewezen auditeur Justinus Ragay
aangevoerd.
Bij het neerschrijven van dezen naam welt in het hart van
den rechtgeaarden vaderlander en oprechten Gravenaar nog steeds
een gevoel van dankbaarheid voor de vele en groote diensten,
welke de familie van dien naam aan land en stad heeft bewezen, ook in die gewichtige dagen.
Justinus Ragay werd geboren te Grave 3 Augustus 1775 en
overleed te Tiel 9 September 1842. Hij was de zoon van Cornelis
Ragay geboren te Grave 27 November 1742, aldaar overleden
21 December 1821, die generaal gesubstitueerd scholtus, rechter
en dijkgraaf was over de stad Grave en de landen van Cuyk,
rentmeester van het Sint Catharina's gast- en geesthuis te Grave.
Hij werd in 1795 uit zijne posten ontzet, wegens zijn trouw
blijven aan het Huis van Oranje.
Justinus Ragay werd 10 December 1793 aangesteld tot tweeden
auditeur militair van het garnizoen te Grave, en maakte de
belegering der stad in 1794 mede.
In 1795 werd hij tengevolge der omwenteling afgezet en vertrok hij naar het buitenland. Na het sluiten van den vrede van
Amiens keerde hij echter naar Grave terug wegens den hoogen
leeftijd zijns vaders Cornelis.
In 1813 en '14 was hij hoofd van den landstorm van den
linker-Maasoever, en verzamelde hij op bevel van den Souvereinen
Vorst 4000 gewapende ingezetenen ; omtrok in den winter de
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vesting, hield de gewapenden in 't veld en woonde de overgave
der vesting bij. Daarna werd hij rentmeester der domeinen Grave,
Cuyk en Oploo, bij besluit van Z. K. Hoogheid den Souverein
van 8 Februari 1815 No. 70, en was van 1815-1832 luitenantkolonel der schutterij en van 1815-1817 lid van den raad der
stad Grave. In 1828 werd hij benoemd tot agent van het domein
in het district Tiel.
Toen de Erfprins, op zijne inspectie-reis langs de ingesloten
vestingen, in den omtrek van Grave kwam, alwaar hij op het
Wijchensche kasteel overnachtte, werd, nadat hij den 23 en Februari de opstelling der troepen had nagegaan, bevel gegeven
tot meerdere opschuiving der buitenposten naar de vesting.
Den 24en Februari kwam het l e bataljon infanterie van linie ter
sterkte van 420 man, gecommandeerd door den luitenant-kolonel
Lan sman Gillot te Reek. Den volgenden dag werd dit bataljon door
den luit.-kolonel-ingenieur Snoeck zijn standplaats op den linkeroever der rivier v6Or de vesting aangewezen, teneinde deze alzoo
geheel in te sluiten. Het waren deze troepen, die een konvooi
van hooi en vee onderschepten, door de belegerden uit het naburige dorp Mill betrokken, van waar ze als gijzelaar den
burgemeester Krieger (een naam, in Grave welbekend) hadden
meegenomen. Aan die welgeslaagde onderneming was ook deelgenomen door een aantal inwoners van het dorp Reek, op een
uur afstands van Grave, alien geestdriftige vaderlanders, die
onder aanvoering van den heer Schaad, secretaris van den
burgemeester Van Leeuwen, de troepen waren gevolgd.
Zoowel luit.-kolonel Snoeck, wiens landgoed de Barendonk
onder Beers was gelegen, als genoemde oud-auditeur J. Ragay
hadden veel invloed op de landelijke bevolking, die gaarne en
bereidwillig de wenken van de leiders van den landstorm opvolgden.
Bij het 5 e bat. aan den rechteroever diende nog de kapitein
Cox Van Spengler, oud ingenieur, die goede diensten bewees,
terwijl de landstorm aldaar werd aangevoerd door den heer Gollard
Van Gote, gewezen inwoner van Grave. Met onderscheiding vermeldt de geschiedschrijver het optreden der landstorm-afdeeling
van Reek.
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Bijtijds was de naaste omtrek der vesting geinundeerd, en
verschillende boerenwoningen onder het bereik der vestingkanonnen zijnde, werden platgeschoten, of afgebroken.
Den b en Maart kwam het 6e bataljon van linie, onder bevel
van den luitenant-kolonel Twent van Raaphorst, het l e bataljon
(Lansman Gillot) voor Grave aflossen 1). Toen den 16 en d.a.v.
kolonel Van Stirum zijne nieuwe bestemming als plaatselijke
commandant te Arnhem ging volgen, trad overste Twent als
blokkade-commandant op. Diens bataljon was toen evenwel reeds
aangewezen om deel uit te maken van het in het westen van
Noord-Brabant te verzamelen Nederlandsche leger te velde, waartoe
hij dan ook in het begin van April afmarcheerde, nadat het
5e bataljon, hetwelk na het vertrek van Van Stirum, tijdelijk
onder de orders kwam van den majoor Stoecker, eenige versterking
aan manschappen bekomen had. Het commando over de blokkade ging toen tijdelijk over op den tot luitenant-kolonel bevorderden majoor Snoeck, die het den 7 en April weder overgaf
aan den luitenant-kolonel d'Hauw, den opvolger van Van Stirum
als commandant van het 5 e bataljon.
Op 16 April 1814 meidde d'Hauw van uit Reek aan den commissaris-generaal van het dep t van oorlog, dat hij, ingevolge
diens bevel van 3 April, dien ochtend om 7 uur een officierparlementair had afgezonden naar de vesting met een brief,
waarvan hij de copie insloot. Doch na op de gebruikelijke wijze
tot voor de barrieres der vesting gekomen te zijn, was dien
parlementair door den Fransch officier, vergezeld van twee soldaten, namens den commandant toegeroepen zich dadelijk terug
te trekken, aangezien anders op hem zou geschoten worden.
Daarop waren zij zonder verdere plichtplegingen omgekeerd.
Van dit zonderling gedrag meende de troepenaanvoerder kennis
te moeten geven.
1 ) De Souvereine Vorst had, op verzoek van den Engelschen generaal
Graham, eenige der nieuw ge,vormde Nederlandsche bataljons, waaronder
het ese bataljon van linie, te diens beschikking gesteld. Graham had dit
bataljon naar Breda teruggezonden met kennisgeving, dat het in de eerste
maanden nog niet te velde te gebruiken zou zijn. In plaats van het 60 werd
nu het le bataljon (een der 't eerst opgerichte) voor den dienst bij het Engelsche legerkorps aangewezen, hetwelk voor Grave door het 60 werd afgelost.
Gedenkboek Iv.
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Bij het schrijven aan den vesting-commandant waren op last
van den Souvereinen Vorst eenige exemplaren der officieele
mededeeling overgelegd van den troonsafstand van den keizer
der Franschen, terwijl tot den commandant de uitnoodiging was
gericht, zich te verklaren of hij en zijne troepen, met het oog
op den gang van zaken in Frankrijk, goedschiks de wapenen
wilden neerleggen. Zij konden dan vrij naar hun land terugkeeren onder meevoering van hunne wapenen, ammunitie,
bagages enz., eigendom van het Fransche garnizoen, en voorzien
van een reispas door den commissaris van het departement van
oorlog hun uit te reiken.
Overigens werd er op aangedrongen om, zoo de vestingcommandant mocht twijfelen aan de juistheid der overgebrachte
tijdingen van Napoleon's val, een officier naar Den Haag te
zenden vergezeld van een officier der belegeraars, ten einde
zich te overtuigen van de juistheid der berichten over de plaats
gehad hebbende gebeurtenissen.
De bevelhebber echter wilde geen geloof slaan aan de gebrachte
tijdingen en liet den maire der stad meedeelen, dat het zijn plan
was de vesting nog heel het loopende jaar bezet te houden.
Grave's geschiedschrijver meldt, dat 's anderen daags een onderzoek werd ingesteld naar den voorraad levensmiddelen bij Welk
onderzoek bleek dat 2 gezinnen geen voorraad sneer hadden ;
8 nog voor een week en de meesten voor 6 weken geproviandeerd waren.
De troepen der blokkade waren intusschen in getalsterkte
toegenomen, mede door het opnemen van vele jongelieden, die,
in de vestingwerken door de Franschen geprest tot arbeid, over
liepen naar de Geallieerden. Bij de bezetting nam de desertie
tevens toe.
Vergeefsche pogingen werden nog in de eerstvolgende dagen
door kolonel d' Hauw aangewend, om met den vesting-commandant in nadere aanraking te komen. Zelfs Coen den yen Mei de
Russische generaal baron Von Wolzogen, als commissaris van
de Geallieerden ter overneming van de vesting (waaromtrent
door hem met den Souvereinen Vorst eene regeling was getroffen),
in het hoofdkwartier van d' Hauw was aangekomen, en een
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parlementair naar Grave zond met een depeche, werd die zelfs
niet geaccepteerd, terwijl de commandant door zijn plaats-majoor
zeggen liet, dat hij volstrekt weigerde eenige schrifturen van de
geallieerde mogendheden over te nemen, en dat hij de vesting
niet overgaf, alvorens een Fransch commissaris zich zou aanmelden
met berichten van zijn gouvernement. Evenwel deed Lavallette
zijn excuses maken over het feit, dat op een den 3 en Mei door
kolonel d' Hauw gezonden parlementair geschoten was, hetgeen
intusschen niet verhinderde, dat hetzelfde feit herhaald werd, toen
kapitein Lambrechts van het 5 e bat. jagers, op verzoek van
generaal Von Wolzogen, den T en Mei belast werd met het overbrengen van een bericht, door den Franschen commissaris Maillard
uit Venlo aan den Graafschen bevelhebber verzonden. Gelukkig
werd de kapitein niet getroffen, doch slechts ter aarde geworpen
door den luchtdruk.
Terwijl Lavallette alzoo standvastig weigerde in eenige onderhandeling te treden, meldde zich den Ben Mei de Fransche
majoor der artilierie Maillard de Lescourt bij den kolonel
d'Hauw, om als commissaris van de nieuwe Fransche regeering
de vesting over te gaven. Zelfs hem werd door den vestingcommandant de toegang tot Grave geweigerd. Toch stemde deze
er in toe, dat twee Fransche officieren nit de vesting naar Venlo
en Maastricht zouden gaan, om zich te overtuigen van de evacuatie en bezitneming dier plaatsen.
Toen die officieren den 12 e11 Mei in Grave waren teruggekeerd,
zond de commandant een Fransch kapitein als parlementair om
den Franschen commissaris Maillard te verzoeken binnen de stad
te komen. Nadat deze gedurende 2 uren aldaar was geweest, werd
de keizerlijke vlag neergehaald, het nieuwe Fransche gouvernement erkend en „rondom de wallen met 101 kanonsclioten
gesalueerd". De klokken werden geluid en de commandant zond
daarop een tweeden parlementair, om den commissarissen der
Geallieerden te verzoeken binnen de vesting te komen. De
blokkade-commandant en de zijnen gaven dadelijk gevolg aan
die uitnoodiging. Hij en de commandeerende officieren der artillerie en genie, alsmede de commissaris van oorlog, met voornoemden commissaris van het Fransche gouvernement, en den
Saksischen majoor Roth, die nevens d'Hauw door den generaal
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Wolzogen benoemd was als commissaris der Geallieerden, begayen zich binnen de vesting, om de evacuatie en overname
daarvan to regelen. Volgens schriftelijk rapport van den vestingcommandant bestond het garnizoen uit 111 officieren en 1464
manschappen, waaronder ettelijke zieken en gekwetsten; terwij1
over de 100 stukken werp- en ander geschut, met veel ammunitie
en levensmiddelen voorhanden waren. De evacuatie, zoo schreef
d' Hauw, zal naar alle waarschijnlijkheid 14 dezer plaats hebben.
Op dien datum kon dan ook de kolonel, cominandeerende het
5e bataijon infanterie van linie en de vesting Grave, d'Hauw, het
navolgend schrijven richten aan den heer commissaris-generaal
van het department van oorlog:
Grave, den 14en Mei 1814.
Nadat ik U mijn rapport van den 12en dozer had ingezonden,
bleven wij werkzaam om alle stukken betrekking hebbende tot
de evacuatie en overname der vesting Grave, in orde to brengen.
Buiten het geroep van eenige kwaadwillige Fransche soldaten
van: Leve de Keizer ! bleef dien dag alles rustig. Ik had last
gegeven om op heden de karren, bestemd tot het uitvoeren der
bagages der troepen, alsook de paarden voor de artillerie en
caissons, binnen de stad to doen komen. Den 13 en betoonde
zich het garnizoen veel moedwilliger dan den vorigen dag. Haast
bij voortduring werd het geroep vernomen van Vivo l'Empereur !
en weergalmden er de straten van. Zelfs ontzagen zich eenige
officieren niet zich hieraan schuldig to maken, waarom ik het
noodig oordeelde, daarvan kennis to geven aan den heer Hultman, Gouverneur van de Provincie Noordbrabant, om in staat
to zij n, om gedurende de passage der troepen, de noodige bevelen to geven en maatregelen van voorzichtigheid to nemen,
ten einde de inwoners to beveiligen tegen moedwil en baldadigheid. Insgelijks heb ik aan de chefs van de onder mijne bevelen
staande troepen doen weten, hoe zij zich bij de ontruiming van
het garnizoen to gedragen hadden ten einde in staat to wezen
wanordelijkheden to voorkomen en de overname geregeld to
doen plaats hebben.
Op heden den veertienden Mei is het garnizoen uitgetrokken.
Volgens de gemaakte schikkingen had zulks om 6 ure in den
morgen moeten geschieden. Doch door het uitblijven van som-
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mige karren en paarden, werd het circa 12 ure, voordat al de
Franschen de stad hadden verlaten (door de Hampoort). De
commandant had to kennen gegeven, de vesting niet eerder
to zullen verlaten, dan nadat het laatste paard present was.
Bij het defileeren der Franschen, werd de grootste stilte door
mijne manschappen, welke de poorten en de hoofdwacht bezet
hielden, in acht genomen, en, buiten het aanhoudend geschreeuw
van : Vive l'Empereur ! ging alles geregeld. Ten einde alle onaangenaamheden weg to nemen deed ik mijne onderhebbende
troepen scharen op den weg naar de Escharensche brug, alwaar
zij elke beweging van het uitrukkende garnizoen konden gadeslaan, en desnoods zich van de vesting meester maken door de
Brug- of Hampoort, welke reeds door genoegzame piquetten
bezet waren, in tijds to souteneeren en binnen to rukken.
Zoodra het garnizoen buiten de stad was, deed ik de witte
vlag afnemen, en de nationals plaatsen, deze met 101 schoten
rondom de wallen salueerende.
Ik list tevens een dagorder afkondigen, ten einde eene gepaste vreugde to bevorderen, de ingezetenen tot rust to vermanen
en hun to doen gevoelen het geluk dat zij genoten van weder
onder de bescherming van den beste der vorsten to zijn teruggekeerd, en zij onder de natien van Europa hersteld zouden
warden. Hierna rukten mijne troepen de stad binnen, als ook
de landstorm, onder het slaan der trommen en met vliegende
vaandels, en werden wij met den vreugdekreet van Leve Oranje !
ontvangen.
Ik zond een depeche aan den gouverneur van de provincie
Gelderland, welke om 4 ure van Nijmegen arriveerde. Het garnizoen geschaard staande, werd Z. E. met de militaire honneurs
ontvangen, en met 21 schoten gesalueerd, door mij aan de Maas
afgehaald, en tot aan het stadhuis vergezeld. Nu list hij van de
pui eene publicatie afkondigen en nam de stad in naam van
onzen geeerbiedigden Souverein in bezit; terwiejl hij de leden
van den magistraat den eed deed afleggen, stelde ik denzelven
de heeren officieren van het garnizoen voor, als ook die van
den landstorm.
Heden avond circa 8 ure vertrok de gouverneur weder naar
Arnhem.
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1k zal de eer hebben aan Z. K. H. den Heere Erfprins van
Oranje en aan U een rapport in te zenden wegens het gehouden
gedrag van den burgemeester alhier ter gelegenheid van het
afnemen der Fransche vlag van den toren en de onverschilligheid waarmede hij alles heeft behandeld.
De stad is heden geillumineerd.
Bij missive van 15 Mei 1814 deelt kolonel d'Hauw nog mede :
Toen het Fransche garnizoen op gisteren de stad Grave verlaten had, zond ik een officier naar den burgemeester Thielen
met invitatie om ten spoedigste de Fransche vlag, welke nog
van den toren wapperde, te doen afnemen, en de nationale in
de plaats te planten. 1k wenschte dat zulks spoedig plaats greep,
om daardoor den kwaden indruk welke de Franschen door hun
geroep Leve de Keizer ! in de gemoederen der burgerij had
kunnen achterlaten, uit den weg te ruimen.
Doch meermalen te vergeefs moest ik naar den burgemeester
dezelfde uitnoodiging zenden, zoodat ik, na een groot uur wachten,
gedwongen was zelf naar de stad te gaan, om mijne troepen,
Welke van 2 ure des ochtends onder de wapenen hadden gestaan, door het planten der Hollandsche vlag eindelijk te kunnen
doen binnenrukken, en het geschut te doen losbranden.
Dan, v6Or het stadhuis gekomen zijnde, en zelf den burgemeester verzocht hebbende van aan mijn verlangen ten spoedigste
te willen voldoen, repliceerde deze mij, dat de timmerlieden bedronken waren, en hij niet zelven dat afnemen kon doen. Daartegen merkte ik op, dat indien de timmerlieden niet bek waam
waren, er toch wel andere personen zouden zijn, die zulks doen
konden, en ik tot dusverre niet had verlangd dat hij in persoon
het zou doen, waarop burgemeester Thielen antwoordde, dat hij
van mij geen orders had of te wachten.
1k hernam, dat ik als commissaris van Z. K. H. den Souvereinen
Vorst der Vereenigde Nederlanden militairement bezit van de
stad kwam nemen en uit dien hoofde hij wel degelijk onder mijn
orders stond. Met een dreiging in zijn stern antwoordde hij, mij
wel te zullen vinden, en dergelijke meer. Ik zeide vervolgens
dat, indien ik zag dat niemand het doen wilde, ik zelve zulks
zou doen, waarop hij antwoordde, hier niet voor gemaakt te zijn.
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De burgemeester was niet gedecoreerd met een Oranjestrik of
-lint, zelfs verscheiden uren later eerst, even voor de komst van
den gouverneur van Gelderland, had hij er zich pas van voorzien.
Hij, noch zijne regeeringsleden zijn mij komen verwelkomen,
noch iemand der verdere autoriteiten ..... Deze handelwijze heeft
mij en mijne troepen ten zeerste getroffen. Men kan zich de
onverschilligheid niet voorstellen waarmede de burgemeester alles
affectueerde.
1k wil niet ontveinzen dat het mij aangenaam zoude zijn, dat
hij order ontving mij zijne excuses te maker en mij met zijne
regeering te komen verwelkomen.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de overgave der stad
Grave aan de commissarissen der geallieerde mogendheden:
Heden, den 12 en Mei 1814 hebben wij, Ferdinand d'Hauw,
kolonel in dienst van zijn Koninkl. Hoogheid den Prins van
Oranje-Nassau, Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden
en Henri Roth, brigade-commandant der artillerie van het Saksische leger en Edouard Louis Maillard de Lescourt, majoor der
Fransche artillerie, commissaris van het Fransche gouvernement
voor de overgave van gezegde stad, enz., gearresteerd de volgende
disposition :
Art. 1. Het garnizoen der vesting Grave, samengesteld uit
1575 man, inbegrepen de gewonden en zieken, zal morgen, 14
dezer, in onze tegenwoordigheid geheel uitgerust en gewapend
uittrekken, met zich voerende volgens art. 3 enz., de bagages
en eigendommen der verschillende korpsen, en de hierna aangegeven artillerie : drie kanons van 6 W met affuiten en voorwagens, twee kanons van 3 I: met idem, een houwitser van
24 e met idem, 8 gevulde artillerie-caissons, een veldsmidse,
twee munitiekarren, de bevrachting van 9 infanterie-caissons door
middel van gerequireerde voertuigen, ten getale van 15 voor dit
doel, en 70 voor het transport van goederen der verschillende
korpsen van het garnizoen.
Twee schepen die de particuliere magazijnen der depots van
het li e regiment lichte infanterie en van het 56 e van linie
naar Antwerpen zullen overbrengen, enz.
Zoo was dan eindelijk onze stad verlost van het gehate sla-
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venjuk der Franschen, zegt de Graafsche geschiedschrijver P.
Hendrikx.
Uit het midden-bovenraam der societeit in het hiervoor genoemde
huis „de Beer" op de Markt klonken luide de juichtonen na
de heildronken, door commissarissen ingesteld op den beminden Souverein. De geschiedschrijver vermeldt het niet, maar
volgens eene overlevering zou een geestdriftig burger, op 't vernemen van het talmen des burgemeesters or de Fransche vlag
op den toren weg te nemen, naar boven geijld zijn met het
Hollandsche dundoek, waar hij de Fransche vlag wegrukte en
de nationale daarvoor in de plaats stelde, onder groot gejuich
der schare. Toch heeft menigeen dit verhaal uit den mond der
ouderen vernomen.
Sterk steekt de houding der burgerij of tegen die van den
heer Van Thielen, over wien de kolonel d'Hauw te klagen had.
De klachten van dezen bevelhebber zijn door het departement
van oorlog naar „Binnenl. Zaken" gezonden. Dit departement
droeg een onderzoek op aan den gouverneur van Gelderland,
bij wien de maire zich ook over den kolonel beklaagd had. De
gouverneur kreeg ten slotte de overtuiging dat, waar twee kijven,
beiden schuld hebben. Den maire Van Thielen kan evenwel
tot eere navermeld worden, dat uit een nader ingekomen inHating is gebleken, dat hij tijdens de Fransche overheersching
voor Grave een zegen is geweest, en der burgerij door zijn beleid
veel onaangenaams bespaard werd.
Op het historieblad leest men, hoe de vrijheidsboom, ongeveer
19 jaren te voren met zooveel plechtigheid geplant, thans werd
uitgeworpen, van het marktplein weggevoerd en in de Maas
gegooid.
En met het verdwijnen van dit levende aandenken aan de
Fransche overheerschers in de golven der rivier, brak voor Grave
een beter tijdperk aan van rust, voorspoed en ontluikende welvaart.

Oss
DOOR

DEN TOENMALIGEN ERFPRINS VAN ORANJE 1)
(later Koning Willem II).

WICHEN,

23 Fêvrier 1814.

Mon tres cher Pere.

Hier au soir Hoff m'a apporté votre lettre du 21 .... Allant dans
ce moment inspecter le blocus de Grave je n'ai que peu de
minutes pour vows &lire. A Bois le duc j'ai trouvê les deux
Commissaires Gênêraux Bowier et Verheijen. Tous les deux
m'ont plu. Le premier surtout me parait un homme de mêrite
et it est gênêralement estimê. Mr. de Ituuck cependant commissaire de l'arrondissement de Bois de duc 2) ne s'y trouvait pas,
et monsieur Bowier m'a assure qu'il n'avait pas encore pu parvenir a le faire sOrtir de Bommel, d'on j'ai etê oblige de le faire
chercher per Expres. On a tire pour la milice dans plusieurs
parties de l'arrondissement, mais dans d'autres ils s'y sont opposes
surtout a Osch, chef-lieu d'un arrondissement on l'on m'a dit
que l'esprit êtait três mauvais, surtout a cause du nombre de
1) Met hooggewaardeerde bijzondere toestemming van Hare Majesteit de
Koningin wordt dit schrijven van den Erfprins, op zijne inspectie-reis door
Noord-Brabant, Gelderland en de noordoostelijke provincien, aan zijn vader,
den Souvereinen Vorst hier in afdruk opgenomen.
2) H. P. De Ruuck, v6Or 1795 een bekend aanhanger van het Huis van Oranje,
tijdens de Fransche overheersching maire to Bommel, was, nadat hij bij den
intocht der Pruisen in die stad zijn ambt had neergelegd, reeds 2 Januari
1814 tot commissaris van het arrondissement 's-Hertogenbosch aangesteld,
ofschoon de stad van dien naam eerst den 27 e0 Januari d.a.v. door de Pruisen
werd bezet.
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Catholiques, et qu'ils y avaient declare ne pas vouloir servir pour
vous. Pour me persuader cependant moi-meme en combien ceci
êtait fondê je fus bier matin, et y fit venir tons les Bourgemaistres des environs oU les dêsordres s'êtaient passes. Il est
vrai qu'a, mon arrivee it n'y avait point d'Orange a voir, point
de drapeaux rouge, blanc et bleu sur la tour et que l'on m'Otait
a peine le chapeau. Cependant le clerg6 catholique vint me voir
et non seulement les Bourgemaistres mais tous les pretres des
villages d'alentour venaient me voir. Je m'efforcais a etre tres
prêvenant envers le clergê. Je l'ai assure que vous ne feriez
point de difference entre les diff6rentes religions et ai reussi a
les mettre de la meilleure humeur, et ils m'ont assure aussi
bien que les Bourgemaistres que l'opposition n'êtait provenue
que du dêsordre et de la trop grande foule. Aussi Mr. de Ruuck
n'avait fait aucun arrangement et n'y avait pas meme assistê
lui-meme de sorte que le Bourgemaistre de Osch qui y prêsidait
et qui n'est qu'un bete paysan, qui sait a peine lire et êcrire
n'a su comment s'en tirer. J'ai fait des arrangements pour pre-venir tout desordre autant que possible pour la fois prochaine
quand le tirage se fera ce qui est fixe pour Lundi prochain et
Mr. de Ruuck cette fois y assistera si je puis l'en croire. Il serait
d'un grand bien de nommer un homme habile mais aussi catholique, qui vous soit attache, pour Bourgemaistre de Osch,
car on dit que cet endroit a beaucoup d'influence sur toute la
Maierie de Bois le duc et est tres difficile de bien mener. Le
Bourgemaistre actuel en est parfaitement incapable et le sent
lui-meme, car it m'a priê de permettre que son secrêtaire, homme
d'assez de talents, mais qu'on dit francais dans le coeur, agisse
pour lui du tirage. J'ai cependant eu le bonheur de mettre cette
commune de si bonne hum eur qu'avant mon depart tout le monde êtait couvert d'Orange, et que je fus presque etouffe par la
foule qui ne faisait que crier Oranje boven et chanter Wilhelmus
van Nassauen. J'avoue que ce changement subit m'a beaucoup
frappe et flatte, car je le considere en partie comme mon ouvrage.
L'on m'a gênêralement promis a mon depart que le tirage irait
a merveille et les communes donneront meme une partie de
leur contingent comme volontaires ....

Breda
DOOR
DR.

J. F. CORSTENS EN G. SNELLEN.

Daar is wellicht geen plaats in den lande, welke de ellende
van den krijg meer gevoeld heeft dan Breda. In ieder tijdperk
onzer geschiedenis, waarin er spraak is van oorlog of onlusten,
kreeg Breda, als zijnde de frontier-stad, ruimschoots haar deel
van al de wederwaardigheden, van al den nood, van al de rampen, welke den krijg vergezellen of er het gevolg van zijn.
En zoo ook in den Franschen tijd. En het is werkelijk te verwonderen, dat al de beproevingen, welke de stad toen heeft
ondergaan, voor haar nog geen ernstiger gevolgen gehad hebben
en dat zij den druk van toen is kunnen te boven komen.
Het was toen werkelijk een arm Breda , en aan alles was het
te zien, dat de stad leed, doch zich veel met onderdanigheid en
in gelatenheid liet welgevallen, orn erger te voorkomen.
De vesting, die als zoodanig in den laatsten tijd slecht was
onderhouden, was in 1813 de hoofdplaats van het arrondissement
Breda, behoorende tot het departement der beide Nethe's (hoofdplaats Antwerpen, waar de prefect d'Argenson verblijf hield).
Onder-prefect was er de Belg P. Peppe, maire de heer J. H. R.
Damisse de Roos (die uithoofde van huiselijk ongeval — zegt
Konijnenburg — in den omwentelingstijd niet als bestuurder
optreedt), adjunct-maires waren de heeren W. N. Verlegh en
W. Jamez.
Evenals in andere steden werd ook bier de municipale raad
genoodzaakt, een adres te richten a Sa Majestê l'Impêratrice,
.seine et Rêgente, waarin onder meer, wat men onmogelijk
kan hebben gemeend, ook het volgende geschreven staat, hetwelk tevens de stemming der gemoederen doet kennen.
„Dans les circonstances on 1'Empereur est oblige de dêve-
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lopper les forces les plus imposantes, pour faire respecter le nom
francais aux ennemis de la Patrie, nous osons assurer votre
Majestê, que nous rivalisons de Me et d'efforts pour soutenir
une resolution si genereuse, aucun sacrifice ne nous paraitra
pênible, ii y va de la Gloire du nom Francais, et quoique
nouvellement reunis a ce Grand empire, nous voulons nous
montrer dignes d'être sujets du plus grand des monarques, en
offrant tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la Victoire
A nos freres, A nos enfants, qui combattent pour la plus noble
des causes, pour la surete de l'Empire .....
Wat zoude diezelfde raad spoedig geheel anders spreken.
Zich schikkend in haar lot leefde de stad, zoo goed en zoo
kwaad het ging, maar voort en aan niets was merkbaar, dat de
verlossing nabij was; zoo ging het tot den 10en December.
De Franschen schijnen zich echter in het laatst der voorgaande
maand, toen het garnizoen nog slechts nit enkele gendarmes
bestond, niet veilig te hebben gevoeld , dit blijkt wel uit den
maatregel bevolen bij de volgende missive („tres pressee") dd. 22
November 1813 van den onder-prefect aan den maire :
„L'intention et la volonte de S. E. le Ministre de la guerre,
„M. le Maire, sont que tons les fusils de calibre soient deposes
„au chef-lieu du Dêpartement contre le payement que Mr. le
„Prefet est autorisê a faire aux individus a qui ils appartiennent ,
„je vous prie en consequence d'inviter vos administres de vous
„remettre les fusils de calibre qu'ils pourraient avoir et de me
„les adresser par une charette que vous ferez accompagner par
„un garde champetre et vous aurez soin de mettre a chaque
„fusil une etiquette qui indique le nom de la personne a qui il
„appartient".
Het is natuurlijk mogelijk, dat deze vordering plaats vond op
last van den minister van oorlog, maar de omstandigheid, dat
zij geschiedde kort na het uitbreken van den opstand te 's-Gravenhage, geeft toch te denken. Hoe het zij, er werd niet veel
ingeleverd, nl. 33 geweren en 3 pistolen, gediend hebbende tot
bewapening van douaniers der voormalige Hollandsche belastingen, door den heer A. J. Ingen Housz, gewezen inspecteur dier
middelen, 11 geweren met bajonet, 20 sabels met toebehooren,
11 patroontasschen en eene hoeveelheid krassers, afkomstig van
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de voormalige nationale garde en berustende bij den hoefsmid
Jan Dekkers, alsmede 1 geweer en 1 ransel, door een doortrekkend soldaat bij een particulier achtergelaten.
De meeste schrijvers nit dien tijd verhalen, dat in het begin
van December (den 5 en, G en of B en) het garnizoen vermeerderd
werd met 800 mariniers en 2 veldstukken uit Antwerpen.
Konijnenburg noemt 2 bataljons nationale gardes en 1100 mariniers. Lastdrager 2000 man. Fremin de Beaumont daarentegen
spreekt in een schrijven van 12 December uit Grave aan Montavilet van het garnizoen van Breda, bestaande uit 50 man. Dit
laatste is moeilijk als juist aan te nemen, omdat behalve den
plaats-commandant, kolonel Dubouchet, als militair gouverneur
wordt genoemd generaal Ambert, hoogstwaarschijnlijk dezelfde,
die in den avond van den 14en November uit Groningen was
getrokken, en daarna met het commando over de troepen te
Breda zal zijn belast.
Den 10 en December, des morgens te vier uur, werd geheel
onverwachts door den onder-prefect aan den adjunct-maire W. N.
Verlegh de mededeeling gedaan, dat bij de stad ging verlaten.
Aanleiding tot dit plotseling vertrek wad de ontruiming
van Breda door het Fransche garnizoen op bevel van generaal
Decaen 1), waardoor de ambtenaren van die nationaliteit hier niet
konden achterblijven te midden van eene hun vijandig gezinde
bevolking en gevaar zouden loopen, om door de troepen der
Geallieerdeii te worden gevangen genomen.
De Fransche troepen verlieten ook dienzelfden dag omstreeks
acht uur de stad, en lieten haar aan haar lot over reeds om half
tien vertoonden zich de Kozakken aan de Boschpoort.
Dat Breda zoo spoedig uit de pijnlijke onzekerheid werd verlost, is in de eerste plaats te danken aan den moed, het beleid
en de trouw van een notaris uit Werkendam, den beer B. A. De
Jong, die op verzoek van den commandant der Russische voorhoede, generaal-majoor Staal, op zich had genomen te Breda
onder de Fransche troepen het gerucht te verspreiden, dat eene
aanzienlijke troepenmacht naar die plaats in opmarsch was.
Den 9 en December in den voormiddag aldaar aangekomen
1)

Zie Historisch Gedenkboek 1813, Ie deel, blz. 167 en 168.
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deelde De Jong aan een Fransch officier mede, dat omstreeks 3000
Kozakken in aantocht waren en dat, naar men zeide, Pruisische
infanterie bezig was te Werkendam de rivier over te gaan.
Hij werd voorloopig aangehouden (vermoedelijk wel, opdat hij
dit gerucht niet zou rondbazuinen) en in eene kamer in den Gouden
Leeuw in arrest gehouden tot den N en December te 6 uur v.m.,
Coen zijn bewaker werd weggeroepen. Alsnu zich weder vrij kunnende bewegen, ontmoette hij in de voorkamer van dit logement
den heer J. J. Sassen nit 's-Hertogenbosch, met wien hij, nadat de
Fransche troepen waren afgetrokken, naar de Boschpoort ging
en deze deed openbreken, omdat de laatste Fransche wacht
de sleutels had mede genomen. Teekenend voor den gemoedstoestand van het yolk is, dat op hunne oproeping ambachtslieden wel een grooten hamer en een beitel brachten, doch
dat „niemand durfde de sloten van de poort te slaan, of de
Heeren" (nl. De Jong en Sassen) ,,moesten eerst beginnen". Zij
deden zulks en konden circa 8 uur v.m. de vesting verlaten.
Aan de herberg, waar hij den vorigen dag was afgestegen,
om zijn paard vragende, kreeg hij ten antwoord, dat de Kozakken
dit hadden meegenomen; hij liep dus naar Oosterhout, deed
verslag aan generaal Staal, kreeg zijn paard terug en trok met
hem te 11 uur v.m. „de vesting Breda triumfantelijk binnen" 1).
In alle ten archieve van Breda gevonden stukken wordt als
het uur van aankomst van de Kozakken opgegeven 9.30 v.m.
De tegenspraak tusschen deze beide tijdstippen vindt misschien
hierin hare verklaring, dat omstreeks 9.30 zich de eerste patrouilles vertoonden en te 11 uur de generaal-majoor Staal met den
hoofdtroep der voorhoede binnentrok.
De poort werd onmiddellijk geopend en den generaal Staal
werd vergund met zijne Kozakken de stad binnen te gaan,
terwijl het yolk door luide kreten van zijne vreugde deed blijken.
De generaal werd met eerbewijzen ontvangen door den maire,
adjunct-maires, den secretaris A. Reigersman en door velen van
1 ) Zie Jorissen II, 3e stub, bl. 96. In het archief van Breda berust een
afschrift van dit verslag alsrnede van de daarbij behoorende justificatoire
verklaringen van generaal-majoor Staal, J. J. Sassen en Esnault (waard in
den Gouden Leeuw).

A. CHR. BENCKENDORFF. NAAR EEN AQUAREL VAN
1835 DOOR P. SOKOLOFF, in het Museum TRETIAKOFF to Moscou.

BREDA.

479

de voornaamste ingezetenen. Daarop werd de Oranjevlag uitgestoken van den grooten toren, van de overige torens der stad en
van verschillende gebouwen en een ieder tooide zich met oranje.
De generaal, door den burgemeester verwelkomd, nam het bestuur der stad inhanden en benoemde den ritmeester G. A. Van
Hoeij, die hem door den Souvereinen Vorst was toegevoegd, tot
commandant. Op zijn last werd den burgers bekend gemaakt,
dat zij alle geweren en andere wapenen, welke zij in hun bezit
mochten hebben, moesten uitleveren en dat alien, die in staat waren
de wapenen te dragen, zich moesten komen opgeven om vrijwillig
bij de nationale garde te worden ingelijfd. De in de stad aanwezige officieren der garde zouden daartoe eene commissie vormen ; nog werden daaraan toegevoegd de leden van de municipaliteit Van der Hoeven en Verspyck, in hunne hoedanigheid van
oud-militairen.
Verder vaardigde de Russische generaal eene proclamatie uit,
in het Hollandsch gesteld, waarbij alien werd gelast de betrekkingen, welke zij bekleedden, te blijven waarnemen. Toen de
generaal-majoor Benckendorff, bevelhebber van alle in ons
land aanwezige Russische troepen, in den avond van den 12en
Dec. binnen de vesting was gekomen, deed hij een nieuwe oproeping aan alle ingezetenen der stad en baronie van Breda ter
inschrijving van vrijwilligers, terwijl met de organisatie dier
wapenmacht werd belast de kolonel Rom van Pouderoijen, die
met dien bevelhebber was medegekomen.
Den 12en Dec. vertrok de heer Joh. Pieter Anthonie Reigersman naar Den Haag, in gezelschap van een Hollandsch officier,
om den Souvereinen Vorst de sleutels der stad aan te bieden,
en hem namens den maire en de ingezetenen der stad hulde
te brengen.
Dien dag reeds vaardigde de adjunct-maire eene publicatie
uit, houdende de organisatie van een bataljon schutterij ter
sterkte van 500 man. Velen hadden zich reeds bereid verklaard,
mede te werken tot de bescherming van personen en eigendommen.
Toch was blijkbaar de bepaalde sterkte nog niet geheel bereikt, want
in ditzelfde stuk „worden alle burgers, geschikt om de wapenen
te dragen en genegen wezende alsnog zich vrijwillig te verbinden om met de wapenen in de hand, hunne haardsteeden
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en altaren te verdedigen en voor hunne vrouwen en kinderen, het dierbaarste wat men bezitten kan, en voor hunne
eigendommen, hun leven binnen hunne muren veil te hebben,
alsnog opgeroepen, zich van hunne Burgerplicht te komen
kwijten, ten welken einde de registers tot dezen namiddag ten
4 uren zullen geopend zijn", terwij1 tevens werd aangekondigd,
dat, wanneer op dat uur het aantal vrijwilligers niet toereikend
was, de ontbrekenden zouden worden aangewezen vooreerst uit
de ongehuwden tusschen 18 en 50 jaar en, voorzoover er dan
nog te kort kwamen, uit de gehuwden van dienzelfden leeftijd.
Slechts bepaalde gebreken en geconstateerde ongeschiktheid tot
den dienst alsmede „beroepsbezigheden, die bij voortduring den
„Persoon elders roepen", zouden redenen van vrijstelling zij n ;
eene door den burgemeester te benoemen commissie zou beslissen over de dienaangaande ingebrachte verzoeken.
Als aansporing tot vrijwillige aanmelding leest men verder nog
in de publicatie, dat generaal-majoor Benckendorff „van de
spoedige in werking brenging van dit corps het meer of
minder belasten der stad, met militaire Troupes" zou doer
afhangen.
De formatie werd vastgesteld in overleg met kolonel Rom
van Pouderoijen en gehoord het voorstel van de commissie ad
hoc. Zij omvatte een staf bestaande uit 1 luitenant-kolonel,
1 luitenant-kwartiermeester, 1 luitenant-adjudant, 1 tamboermajoor, 6 tamboers en 10 muzikanten, benevens 66n compagnie
grenadiers en 4 compagnieen fuseliers, elk ter sterkte van 1
kapitein, 1 eerste-luitenant, 1 luitenant, 1 sergeant-majoor, 4
sergeanten, 4 korporaals, 82 schutters, 1 tamboer en 1 pijper.
Bij bovengenoemde publicatie werden benoemd:
bij den staf
. de heer N. P. Janssens
tot luitenant-kolonel ..
„ J. Olivier
luitenant-kwartiermeester
K. Van Dalsum
eerste-luitenant-adjudant .
7,

11

,,

77

„

bij de compagnie grenadiers
. de heer W. Verlegh
tot kapitein . .
J. Kerstens
eerste-luitenant
E. Anemaat
luitenant
77

77

77

fl

lf

,)
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bij de l e compagnie fuseliers
tot kapitein
de heer P. Hoppenbrouwers
eerste-luitenant
S. Bezas
,,
luitenant
.
W. Van Tets
bij de 2 e compagnie fuseliers
tot kapitein ..
. . de heer J. Van Oeckelen
eerste-luitenant ..
L. Jamez
luitenant ..
W. Rijcken
bij de 3 e compagnie fuseliers
tot kapitein . .
. de heer W. A. van Gool
eerste-luitenant ..
„ C. Van Siebergen
„ G. Molenbergh
luitenant ..
bij ,de 4 e compagnie fuseliers
tot kapitein
. . de heer J. van Son
eerste-luitenant
P. A. Dupper
luitenant
D. Middelaer,
Welke heeren zich alien vrij willig voor den dienst hadden aangem eld.
De keuze van het mindere personeel van den staf alsmede
van de sergeanten-majoor en de sergeanten werd opgedragen
aan den door H.H. officieren to benoemen raad van discipline
en administratie, terwijl aan iederen kapitein de benoeming van
de korporaals en de aanwijzing van den tamboer en den pijper
bij zijne compagnie werd overgelaten.
Wij beschikten niet over gegevens aangaande de uitrusting en
bewapening, maar daarin moet wel zijn voorzien. Want het
bataljon heeft niet slechts vijf maanden lang met ijver en nauwgezette plichtsbetrachting den garnizoensdienst verricht, doch ook
in de eerste dagen van zijn bestaan geheel of ten deele medegewerkt bij de verdediging van de vesting tegen den aanval
der Franschen.
Hoezeer de praestatie van dit korps werd op prijs gesteld,
blijkt uit het besluit van den Souvereinen Vorst dd. 5 Februari
1815, N° 12, waarbij onder dankbetuiging voor de bewezen diensten
alle officieren begiftigd werden met een zilveren eerepenning 1),
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1 ) In de eene zijde van dien penning is het stedelijk wapen gegraveerd
met het omschrift »Voor Burger Trouw en Moed. December 1813", op de
keerzijde staat: »De Souvereine Vorst van Nederland aan de Officieren der
Gedenkboek IV.
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terwiji den onderofficieren en minderen een geldelijke vergoeding
van 15 en 10 stuivers voor iedere 24 uur verrichten werkelijken
dienst werd toegekend.
Den 13en December werd op verzoek van kolonel Rom van
Pouderoijen besloten den maire voortaan burgemeester te noemen
en in 't vervolg zich niet meer van de Fransche doch van de
moedertaal te bedienen.
Den 15en December was de beer Reigersman weer uit Den
Haag terug, en deed hij verslag van zijne commissie, terwij1
hij een afschrift gaf van de aanspraak door hem tot Zijne Kon.
Hoogheid gehouden.
Deze aanspraak luidde aldus :
„Souverein Vorst en Heer.
Do9rdrongen van dankbaarheid aan de Goddelijke Voorzienigheid, welke op den oogenblik, toen men het ergste vreesde, de
stad onzer inwoning van het knellende juk, waaronder wij sedert
een reeks van jaren moesten zuchten, heeft bevreid, zonder dat
hierbij eenen enkelen druppel menschenbloed is gestort — en
bezield met gevoelens van zuivere liefde en oprechte verknogtheid aan den Koninklijken Baron en Heer van Breda, was de
gansche burgerij dezer stad nauwlijks door het vertrek van het
Fransche Garnizoen van hunne kluisters verlost en door de
Kosakken van Z. R. K. M. onder bevel van Generaal Major
Staal van hunne veiligheid verzekerd, of het verlangen werd
algemeen om de gevoelens der brave Bredanaars ter kennis van
hunnen Souvereinen Heer te brengen.
„De provisioneele Regeering droeg mij de vereerende last op
om den brief, in haren naam geschreven door den Maire, aan
Uwe Koninklijke Hoogheid over te geven en tegelijk de sleutels
van onze stad, sedert zoo vele eeuwen eene der aanzienlijkste
Domeinen van het Doorluchtig Huis van Nassau, aan derzelver
wettigen bezitter ter hand te stollen.
„Ik nam de vrijheid om van mijnen vereerenden last voor mijn
vertrek kennis te geven aan den Generaal Staal wiens vriendelijk
Schutterij van Breda". Onder de begiftigden komt niet voor de le luitenant
J. Kerstens (vermoedelijk overleden), daarentegen nog de 'le luitenant C. Van
de Laar en de 2e luitenants L. C. Eijmberts en M. De Piera.
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karakter en goede krijgstucht hem straks de liefde der burgerij
heeft verworven.
„Deeze verzocht mij de sleutels te voren aan den Generaal
Benckendorff aan te bieden, mij verzekerende, dat Z. E. mij dezelve
terstond zou teruggeven , ten welken einde hij mij verzogt met
zijne Adjudant, den Heer Kolf te willen vertrekken, ons twee
Kosakken tot escorte medegevend.
„Aan dit verzoek heb ik voldaan en mij gisteren nacht te
Geezendam circa 3 uuren van dien last bij gem. Generaal gekweeten, waarop Z. 'E. mij zeide dit blijk van hoogachting en
onderwerping der Bredasche Burgerij aan Uwe K. H. in persoon
te willen overhandigen. Is er eene Burgerij in ons Vaderland,
welke in alle opzichten de bescherming en toegenegenheid van
den Souverein verdient, dan is het gewis de Bredasche, welke
onder den onspoed nimmer de liefde voor uw Doorluchtig huis
heeft afgelegd, en straks, nu de Zon van voorspoed luisterijk aan
de kimmen rijst, van verlangen blaakt om die liefde uit te
drukken, en de bevelen van hunnen Souverein te vernemen,
om zich daarnaar te gedragen.
„De Adjudant van den Generaal Staal zal, gelijk ik vertrouw,
wel in last hebben, om in zijnen naam aan Uwe Kon. Hoogh.
zijne innigste tevredenheid te betuigen over de Bredasche
Burgerij.
„Ik beveel die getrouwen, voor wier verknochtheid aan Uwe
K. H. en Vorstelijk Huis ik borg blijve, met de Provisioneele
regeering benevens mijn persoon en belangens, aan de bijzondere
protectie van Uwe K. H., terwijl ik de eer heb mij bij dezen
aan te bieden tot alles, waartoe mijne krachten en vermogens,
gesterkt door onbevlekte gevoelens van verknochtheid en duurzaame liefde voor den hoogen Persoon mijnes Koninklijken
Souvereins en Zijn doorluchtig huis, mij zullen in staat stellen,
gelijk ik het mij tot plicht zal maken Uwe K. H. die inlichtingen
te geven, welke Uwe K. H. van mij zal eischen, voor zoover ik
van het gebeurde bewustheid drage en de gesteldheid der zaken
in Breda mij bekend is.
„De Almagtige zegene den redder van het Vaderland en bevestige zijn Koninklijk Huis op den Vaderlandschen grond tot
in het late nageslacht."
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Zijne Kon. Hoogheid had daarop zijn hooge tevredenheid doen
kennen over de gezindheid der ingezetenen van Breda en de
maatregelen medegedeeld, die reeds met betrekking tot die
vesting genomen waren, terwijl in een tweede particuliere audientie
Z. K. H. den heer Reigersman verzekerde, dat hij, zoodra de
omstandigheden dit zouden toelaten, zelf naar Breda zou komen,
om de hulde de Bredanaars te ontvangen en in eigen persoon
nader in alles te voorzien.
Den 15 en December ook kwamen de heeren W. B. Donker
Curtius, van Dordrecht en G. A. M. Van Bommel, van Leiden,
die bij besluit van den Souvereinen Vorst van den 12 en t. v.
tot commissarissen in het arrondissement Breda waren aangesteld 1), binnen deze stad en werden door den burgemeester
gecomplimenteerd.
Den volgenden dag werden, onder het luiden der klokken,
het bespelen van het klokkenspel en de muziek der schutterij,
en onder het gestadig gejuich van het yolk, op last der commissarissen en in hunne tegenwoordigheid ten stadhuize, verschillende publication afgekondigd, onder anderen eene, waarbij
de ingezetenen van dit Arrondissement werden aangemoedigd
„tot wapening en vrijwillige bijdragen en continuatie der ambte1 ) Deze aanstelling had — evenals die in Zeeland ten aanzien van De
Jonge en Van der Burcht van Lichtenbergh tot commissarissen op het eiland
van Schouwen en Duiveland (zie Gedenkboek III bl. 440) — eene wijdere strekking. Dit blijkt al uit den considerans van het besluit : »Op het heugelijke
berigt der verovering van Breda en willende zorgen, dat de onafhankelijkheid van die gewichtige vesting en van de omliggende plaatsen niet alleen
hoe eer hoe liever worde bevestigd en beveiligd, maar ook verder dienstbaar
gemaakt aan de herwinning van geheel Brabant en aan den gelukkigen
voortgang der goede zaak". Het blijkt ook uit het besluit van den S. V.
dd. 30 Dec. '1843, waarbij Jan Hendrik Ising werd benoemd eveneens tot
commissaris in het arrondissement Breda, aan Welk besluit de overweging
ten grondslag lag : sdat Mr. F. A. Verheijen, door de Commissarissen-generaal
in het arrondissement van Breda provisioneel tot commissaris in dit arrondissement benoemd, door ongesteldheid verhinderd wordt, deze functie te
aanvaarden".
De heeren Donker Curtius en Van Bommel teekenen zich dan ook in de
voordracht van den beer Ising, die zij onder dagteekening van 27 December
indienden, als : »Commissarissen-Generaal ter organisatie van Neerlandsch
Braband".
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naren en geemploieerden, die hunne posten niet hadden verlaten." Ook werd eene missive van den Souvereinen Vorst
gelezen, waarbij Z. Hoogheid „deszelfs genoegen te kennen gaf
over het gedrag der Burgerij en regeering, als over den stillen
overgang der stad".
Als provisioneel bestuur der stad werden den 16 en Dec. door
commissarissen benoemd de heeren : J. H. R. Damisse de Roos,
burgemeester ; W. N. Verlegh, vice-burgemeester ; W. Jainez,
J. C. Van Naerssen, A. De Raaff, A. Verbey, J. F. Mirandolle,
P. Van Gils, G. G. Van der Hoeven, G. Van Rheenen, F. A.
Werden, P. J. De Haan, J. C. Verspyck, L. La Coudre, J. C.
Raats, W. P. Eeltjens, J. P. A. Reigersman, P. L. Faes, B. A.
Kerstens, P. Huijsers, J. F. Mansfeldt, J. Van Mierlo, leden, mr.
A. Reigersman, secretaris.
Den 18en Dec. werd door dit provisioneel bestuur op plechtige
wijze aan de menigte van burgers, voor het stadhuis vergaderd, voorgesteld „de Souvereiniteit aan Z. K. Hoogheid
op te dragen". Door gejuich verleende het yolk zijn goedkeuring aan dit voorstel. Hiervan werd akte opgemaakt, op
perkament geschreven en van het stadszegel voorzien, waarna
het stuk aan Z. K. Hoogheid werd opgezonden, „met eene in
de meest gepaste termen, welke zijne vasallen voegen, gestelde
missive, houdende excuses, dat men aangezien de omstandigheden, waarin de stad zich bevindt, zich vooreerst niet van
zijne posten durft verwijderen, hopende de gelegenheid te zullen
hebben binnen kort aan Hoogstdenzelve de hulde dezer stad
bij deputatie te zullen mogen overbrengen".
Den volgenden dag nam generaal-majoor A. H. J. Van der
Plaat, een Nederlandsch officier der genie, die dezen rang reeds
in het Russische leger bekleed had, het bevel als gouverneur
der vesting Breda van den Russischen generaal over.
Het was een wel zeer eervolle, doch uiterst zware en gevaarvolle taak, die hij daarmede aanvaardde. Dit is duidelijk, wanneer
men bedenkt, dat zij niet slechts omvatte het verdedigen van
de vesting tegen aanvallen van den bij Antwerpen, en dus op
korten afstand, steeds sterker wordenden vijand, maar ook het
in staat van verdediging stellen daarvan en het oprichten van
magazijnen van levensmiddelen en fourage ; zulks nog wel ter-
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wijl er geen palissaden, geen dammen voor het stellen van
inundation, geen geschut, geen munitie, weinig levensmiddelen,
geen geld en aan troepen aanvankelijk slechts drie zwakke batalions Russische infanterie en eenige regimenten Kozakken met
4 stukken veldgeschut aanwezig waren.
Nog bedenkelijker was deze toestand, omdat ten gevolge van
de omwenteling in nagenoeg alle takken van dienst, die ten
deele nog moesten worden georganiseerd, nieuwe functionarissen
optraden en een chaotische wanorde heerschte.
Bovendien was er bijna geen tijd beschikbaar tot het in staat
van verdediging stellen van de vesting.
Reeds den 19en December werden de Kozakken-voorposten, die
bij Wustwezel en bij Hoogstraten aan de groote wegen van
Breda en 's-Hertogenbosch stonden, van eerstgemelde plaats „door
een vrij aanzienlijk Corps Fransche troupes uit Antwerpen" tot
Groot Zundert teruggedreven en den volgenl.en morgen „hebben
de Franschen, zoo men meent circa 7000 man met 4 stukken
geschut en 600 man garde-jagers de Russische ligte cavalerie,
zijnde bij den Antwerpschen weg, niet verre van het Haagje, door
een bataljon Jagers met 2 veldstukken gedekt, tot onder de vesting
gerepousseerd" (Gen. maj. v. d. Plaat aan C. G. v. 0. dd. 20 Dec.).
Zoo stond dus zeer kort na aankomst van den gouverneur
der vesting de vijand voor de poort en ging Breda in zorgelijken toestand een drietal benauwde dagen tegemoet.
De reden van dezen aanval der Franschen is reeds vermeld
in het P Deel van dit Gedenkboek, blz. 191 en 192.
Welke maatregelen waren intusschen genomen om de vesting
in staat van verdediging te stellen en wat hadden dezen uitgewerkt ?
Na het vertrek der Franschen uit Willemstad had de commandant der artillerie, luitenant-kolonel C. C. P. Steinmetz,
aldaar geschut en munitie in bezit genomen en deels te water,
deels te land naar Breda doers vervoeren, zoodat hij met 4 zesponders, 2 drie-ponders en 2 houwitsers, alien bespannen, in den
avond van den 18en die vesting bereikte. Generaal Van der
Plaat deed deze stukken op het front van de Antwerpsche poort
plaatsen. Het geschut, dat per scheepsgelegenheid werd aangebracht, kwam eerst, toen de aanval der Franschen reeds in vollen gang was.
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Den 15 e11 December werd den kolonel der artillerie Geij te
Delft bevolen, om onverwijid nit de compagnie kustkanonniers
het grootst mogelijke aantal bekwame en tot den dienst geschikte
manschappen te vereenigen en dezen op Breda te dirigeeren.
Deze hoofdofficier gelastte hierop, dat uit Ooltgensplaat 1 bombardier, 2 korporaals en 30 kanonniers, uit Brielle 1 luitenant,
1 bombardier, 1 korporaal, 20 kanonniers en 1 tamboer met den
meesten spoed derwaarts moesten worden gezonden. Waarschijnlijk zijn deze kleine afdeelingen aangekomen tegelijk met het
zware geschut, dat van Willemstad uit te water werd aangevoerd;
ook zij hebben dus vermoedelijk aan de verdediging deelgenomen.
Evenzeer was in aanmarsch het reeds vermelde bataljon van
het regiment van den kolonel Phaff, terwiji de Pruisische
majoor Von Colomb met zijn partijgangerskorps te hulp snelde
en den 20e11 de Ginnekenpoort binnen kwam, toen de Franschen
bij de Antwerpsche poort reeds eene batterij opgeworpen hadden
en de stad met granaten beschoten.
Tegenover den vijand, wiens sterkte 8000 a 12000 man en 30
vuurmonden bedroeg, onder aanvoering van de generaals Roguet
en Lefebvre-Desnouettes, kon generaal Van der Plaat aanvankelijk
niet meer dan een kleine 1500 man en 12 vuurmonden (nl. de
8 stukken van luitenant-kolonel Steinmetz en 4 Russische veldkanonnen) stellen. Nadat de Kozakken van de voorposten binnen de vesting waren gekomen, zal de sterkte van het garnizoen
wel 3000 a 3500 man bedragen hebben.
Nadat de vijand de Russische voorposten tot onder de vesting
had teruggedreven, richtte hij in de eerste plaats zijn aanval
tegen de Antwerpsche poort (Haagpoort), welker verdediging
was opgedragen aan 250 Russische jagers. De Ginnekenpoort
werd toevertrouwd aan de hoede van den Pruisischen luitenant
Von Bockelmann (van het korps van Colomb), die behalve zijne
eigen 100 manschappen nog 150 Russische infanteristen, 20
Kozakken en 3 veldvuurmonden onder zijne bevelen had. Generaal Benckendorff, de commandant der Russische troepen, hield
zijne overige Kozakken als reserve tot zijne eigen beschikking.
De geest onder de bezetting was goed ; een Fransch parlementair, die de vesting kwam opeischen, werd afgewezen.
Het ligt niet op onzen weg bier de verdediging, die voor een
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groot deel door buitenlanders werd gevoerd, in haar geheel to
bespreken. Wie dienaangaande meer wenscht to weten, verwijzen
wij naar het reeds aangehaalde work van Crusius en naar de
„Geschiedenis der Vesting Breda, door G. G. van der Hoeven,
Majoor-Ingenieur, Breda, Broese en Comp. 1868". Wij zullen ons
bepalen tot de verrichtingen van onze landgenooten.
In zijn meer aangehaald schrijven van 20 December rapporteert de gouverneur aan den commissaris-generaal van oorlog :
„De weinige artillerie-stukken, waarvan gisteren melding gemaakt, hebben wij met eenige veldstukken van de Russische
infanterie op de wallen geplaatst, en men is thaws nog bezig
op den vijand to vuren, die dan ook reeds partijen op het Ginneke heeft gezonden, zoodat de groote weg op 's Bosch door
hen bezet is, en wij op dit moment bijna gecerneerd zijn".
Toch maakt hij zich niet ongerust over het geschut, dat nog
uit Willemstad verwacht wordt, omdat de Engelsche troepen to
Zevenbergen zijn, en voorziet, wat later juist gebleken is, dat
de Franschen het niet lang zullen kunnen houden.
Op dien dag (nl. 20 Dec.) deed de vijand een aanval op
de Antwerpsche poort, doch werd afgeslagen. In den middag
kwam het verwachte bataljon van het regiment Phaff, onder
aanvoering van majoor Rost van Tonningen, binnen, stork ruim
400 man. Terstond werd het op een der meest blootgestelde
posten in den bedekten weg voor de Antwerpsche poort gebracht
en schoon onervaren in den dienst, wedijverde het in dapperheid en stoutmoedigheid met de oude geoefende soldaten 1).
De schepen met geschut en munitie, door luitenant-kolonel
Steinmetz uit Willemstad afgezonden, waren in den loop van den
dag in de nabijheid van de stad geweest, doch teruggekeerd,
Coen de schippers zagen, dat de Franschen aan de zijde van
Teteringen de stad omtrokken. Na ontvangst van dit bericht
werd pries Gagarin met 200 Kozakken naar Terheijden gezonden, die aldaar een Franschen post en verderop twee schepen
vond. De Franschen werden verdreven, paarden der Kozakken
1 ) Colenbrander, VI, bi. '1789. De b1.1784-1792 bevatten : „Berigten van bet
voorgevallene in Breda in wintermaand '1813," die het bier medegedeelde
aanvullen, of hiervan op enkele punten eene andere lezing geven.
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voor de schepen gespannen en dezen naar Breda gebracht, zoodat midden in den nacht het geschut aankwam en bij fakkellicht 6 vuurmonden van 2411 , 12 van 12' alsmede het bijbehoorende materieel en 60.0001 buskruit werden ontscheept.
Reeds had men in den loop van den dag in de werken, die
den toegangsweg tot de Antwerpsche poort bestreken, schietgaten
doen insnijden, beddingen doen leggen en munitie doen brengen.
Thans, in het hoist van den nacht, ging men die werken bewapenen en het zou voor een eventueelen toeschouwer wel een
fantastisch schouwspel zijn geweest, die burgers, schutters, Russische jagers en Pruisen bij toortslicht met die vuurmonden te
zien sjouwen. Van den nuchteren, practischen kant bezien was
het een zwaar werk, te zwaarder, omdat de ongeoefendheid der
werkenden, immers meestal infanteristen en burgers, nog verergerd werd door de Babylonische spraakverwarring, die er
heerschte. Slechts aan den onverrnoeiden ijver en het groote beleid van luitenant-kolonel Steinmetz en van den Pruisischen
majoor Von Steindcker (mede van het korps van Colomb) was
het te danken, dat twaalf vuurmonden bij het aanbreken van
den dag in batterij stonden en van kanonniers voorzien waren.
De Franschen hadden inmiddels ook niet stil gezeten, doch
's nachts drie batterij en opgeworpen en wel eene aan den Oranjeboom, eene aan den Kleiberg achter de Blomkool en eene tusschen de Blomkool en het Duitenhuis ten noorden van den
straatweg Breda-Prinsenhage.
Den 21 en omstreeks 1.30 n.m. werd weder een geweldig geschut-, en geweervuur op de stad geopend; wat der bezetting
echter siechts een 20-tal gewonden en 1 doode, nl. een Russischen
jager, bezorgde. Dit vuur werd thans echter krachtig beantwoord
en het gelukte den verdedigers eenige vuurmonden des vijands
tot zwijgen te brengen. Uit een schrijven van den vice-burgemeester van Breda aan den heer Donker Curtius, commissarisgeneraal van wege Z. K. H., blijkt, dat verscheidene burgers
hierbij als kanonniers optraden.
Deze dag is voor de Nederlandsche wapenen een zeer eervolle,
omdat in den loop daarvan het 2e batalj on van kolonel Phaff
en een deel der schutterij (voor het eerst) alsmede eenige veldstukken in het vuur kwamen en zich niet alleen zeer goed gedroe-

490

BREDA.

gen, maar hunnen strijd ook met goeden uitslag zagen bekronen.
Het is ons niet mogen gelukken de noodige stof voor een
volledig verhaal omtrent deze krijgsverrichting te verzamelen.
Uit de bronnen, die ons ter beschikking stonden, valt het
volgende op te maken.
Volgens G. G. Van der Hoeven begonnen de Franschen een
aanval te richten tegen de Waterpoort, welker accessen niet door
het geschut waren bestreken. Op het bericht hiervan trok kolonel
Phaff met bovengenoemde troepen den vijand tegemoet, ter wijl
luitenant-kolonel Vertholen, die tot plaats-commandant was aangesteld, inmiddels in het gezicht van den vijand trachtte de
brug buiten die poort of te breken. De aanvallers werden
teruggeslagen en schenen nu zich van de Boschpoort meester te
willen maken, hetgeen voorkomen werd door onder bescherming
van eenige veldstukken de daarvOOr liggende bruggen in brand
te steken.
In zijne brieven aan den commissaris-generaal van oorlog,
dd. 22 en 24 December, vermeldt generaal-majoor Van der
Plaat een uitval, die gedaan is, hetgeen met bovenstaand verhaal
vrijwel overeenkomt.
Bij die ontmoeting hebben zich bijzonder onderscheiden de
luitenant Finkler van het regiment Phaff, die bij deze gelegenheid,
ofschoon door een geweerkogel aan den arm gekwetst, zich met
zijne manschappen op eene bijzonder kloeke en beleidvolle wijze
van zijn plicht heeft gekweten, en de sergeant J. T. Kouwenberg,
die alleen tegen 4 Fransche soldaten vocht, 3 hunnen neervelde
en den vierden gevangen nam. Voor beiden was bevordering
bij keuze de belooning, daar op voordracht van kolonel Phaff,
wegens hun gehouden gedrag, eerstgenoemde tot kapitein, laatstgenoemde tot tweede luitenant werd benoemd. Finkler werd
bovendien door generaal Benckendorff aan den keizer van Rusland voorgedragen voor een ridderorde.
Dat niet slechts deze beide militairen zich flunk hadden gedragen, blijkt uit de rescriptie van den Souvereinen Vorst, dd. 21
Januari 1814, waarbij machtiging werd verleend om „aan de 21
sergeanten, 29 korporaals en 84 soldaten van het 2e Bataljon
Infanterie, elk een gratificatie van 5 dagen soldij te doen uitbetalen ter belooning voor hun gehouden gedrag bij de voor

GENERAAL A. H. J. VAN DER PLAAT.
NAAR EEN GESCHILDERD PORTRET in het bezit
van den Heer J. W. VAN BISSELICK to Breda.
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Breda plants gehad hebbende affaire", alsmede uit de kantteekening door den generaal-majoor Staal (bij afwezigheid van den
generaal Benckendorff) gesteld op de aanvraag van kolonel
Phaff om pensioen of het commandement van Zutphen: „Appuy6
pour recompenser la maniere honorable dont ce Regiment s'est
conduit".
Ook de verdiensten van den dapperen gouverneur der vesting
werden erkend en beloond. Reeds den 27 en December zond de
Souvereine Vorst hem een zeer vleiend, eigenhandig rescript,
waarin Z. K. H. hem zijne volkomene tevredenheid over den ijver
en het beleid bij deze eerste gelegenheid aan den dag gelegd te kennen
gaf, terwijl hij bij de instelling van de Militaire Willemsorde tot
commandeur daarin en den 21 e1i April 1815 tot luitenant-generaal
benoemd werd. Van Russische zij de werd hij gehuldigd door
benoeming tot ridder grootkruis der orde van St. Anna, waarvan prins Wolkonsky, aide de camp general, hem op 's Keizers
last in een zeer vleienden brief kennis gaf. (Generaal Van der
Plaat had reeds in Russischen dienst door zijne uitstekende daden
het ridderkruis van St. Wladimir, 3 e klasse, verworven).
Ten slotte zij nog vermeld, dat de regeering der stad Breda
hem een gouden snuifdoos schonk met de inscriptie : „De Stad
„Breda aan den Heere Van der Plaat, Generaal-Majoor, Gourer„neur en verdediger der vesting. December 1813” 1).
Het schrijven van den gouverneur, dd. 22 December, luidt
minder optimistisch. Aan den officier, die zijn brief van den
20en moest overbrengen, had hij opgedragen om dadelijk 60.000
patronen uit het magazijn te Delft per as over Dordrecht naar
Breda te doen zenden; bovendien werd door hem een Hollandsch
officier met 4 Kozak-ken naar Willemstad gezonden, om een vaartuig met munitie te doen beladen en over Lage Zwaluwe naar
de vesting over te brengen, waar het naar zijne berekening in den
ochtend van den 23en zou aankomen. Hij maakt zich thans bezorgd over de behouden aankomst van die munitie, daar de
vijand zijn front van Ginneken tot de rivier de Mark heeft uit1 ) Deze bijzonderheden, alsmede het portret van generaal-majoor Van der
Plaat ontleenen wij aan den heer J. W. Van Bisselick, luitenant-kolonel der
infanterie b.d., wien wij bij dezen onzen welgemeenden dank voor zijne bereidwilligheid brengen.
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gebreid. Hij beschikte toen nog slechts over munitie voor twee
dagen (nl. „heden en morgen") en over levensmiddelen voor drie,
hoogstens vier dagen. Bovendien had hij van een gevangene, bij
een kleinen uitval gemaakt, v. ernomen, dat het belegeringskorps
voortdurend versterking ontving, waardoor, zooals hij schrijft,
„onze positie alleronaangenaarnst wordt". Inderdaad had het belegeringskorps ten slotte eene sterkte van 12.200 man bereikt.
Intusschen zou het niet tot het uiterste komen. De vijand deed
geen verdere aanvallen op de poorten en bepaalde er zich toe
het bombardement den 22en van omstreeks 7.30 v.m. tot 3 uur
n.m. voort te zetten zonder afdoende uitkomst, daar de projectielen wel schade aanrichtten, doch geen belangrijke doelen
troffen.
Reeds den 23en December te 1 uur n.m. kon generaal Van
der Plaat aan den comrnissaris-generaal van oorlog melden,
dat de vijandelijke troepen de cerneering hadden opgeheven en
in den nanacht in alleriji vertrokken waren.
Den 24en schreef hij aan den Souvereinen Vorst : „De generaal
Benckendorff heeft den vijand door de ligte cavalerie doen volgen. Deze heeft den gepasseerden nacht in Zundert en de vijand
in Westwezel doorgebracht, waar hij heden gebleven en nog
versterking van artillerie ontvangen heeft. Hij kan deswege na
goedvinden zijn bezoek herhalen vermits er geen geallieerde
zich in deze contraie genoeg bevindt, hem zulks te beletten".
Voorloopig was Breda dus van den vijand bevrijd, die gelukkig
ook later niet terugkeerde. Maar de burgerij had vier onaangename
dagen doorgebracht, vooral verontrust door het gerucht, dat de
stad bij inname zou worden geplunderd, waarorntrent de Fransche generaal Fauconnet zich zou hebben uitgelaten. Wellicht
bevatte dit gerucht de waarheid , althans Prinsenhage, Ginneken,
Groot- en Klein-Zundert, zoomede Rijsbergen zijn door de Franschen bij hun terugtocht deerlijk mishandeld en uitgeplunderd.
Al zijn er nu in dien tijd, zooals de vice-burgemeester Verlegh
aan den heer Donker Curtius meldde, geen burgers gedood of
gewond, toch had de bevolking in dien gevaarvollen tijd ruimschoots ongemakken verduurd, daar zij zich tegen de vijandelijke
projectielen in veiligheid had moeten stellen in de kelders. Nog
steeds leeft de herinnerinu
b daaraan voort onder de afstamme-
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lingen van de Bredanaars dier dagen ; zoo verhaalde ons
jhr. mr. A. Reigersman, kleinzoon van den toenmaligen secretaris der stad, dat zijn vader, wijlen de heer C. J. A. Reigersman,
geboren te Breda den 31 en October 1813 en als eerste-luitenant
titulair der grenadiers den 18 en Februari 1845 te 's-Gravenhage
overleden, die periode heeft doorgebracht in den kelder van het
ouderlijk huis, dat thans deel uitmaakt van het militair hospitaal (o.a. het bureel van den chef en de militaire apotheek).
Na een paar dagen, in schrik en angst doorgebracht ten gevolge
van den aanval der Franschen, kwam de bevolking evenwel
spoedig weer tot verademing en vierde zij den 24en den verjaardag van Z. M. den keizer aller Russen, door des avonds van
7 tot elf uur hun huizen te illumineeren.
Het garnizoen, ook het bataljon jeugdige Nederlandsche troepen,
zoowel als de pas opgerichte schutterij, had zich flink geweerd.
Kolonel Phaff kon den 24 en December 1813 aan den commissaris-generaal van oorlog omtrent zijne manschappen schrijven
„Lofwaardig hebben zij zich gedragen, zulks is de algemeene
stem, en de Russische Generaal Benckendorff is er ten uiterste
van voldaan". En niet minder lof verdienden de schutterij en
de burgerij, omtrent wie Crusius getuigt : „auch die Biirgerschaft
zeigte sich duszerst bray";
Men denke echter niet, dat met 's vijands aftocht de zorgen
van generaal Van der Plaat waren weggenomen. Integendeel,
thans eerst kon hij zich wijden aan de dubbele tack, die op
hem rustte, nl. de vesting in staat van verdediging te stellen
en een magazijn van levensmiddelen op te richten.
Nog den 23 en December requireert de gouverneur van het
provisioneel bestuur der stad allerlei benoodigdheden en werkyolk ter herstelling van de drie dammen dienende voor de
inundatie en tot het aanbrengen van palissadeeringen. Met de
levering hiervan werden belast de aannemers Huijsers, Molenberg
en Van den Kieboom.
Verder werd op het Kasteelplein een park ingericht, waartoe
voerlieden, karren en paarden werden gerequireerd, terwiji door
het provisioneel bestuur alien timmerlieden, wagenmakers, smeden, boerenarbeiders en werkers gelast werd, zich op een bepaald
uur voor het stadhuis te bevinden.
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Met de werkzaamheden werd terstond een aanvang gernaakt
en reeds den 27en December kon Van der Plaat aan den commissaris-generaal van oorlog rapporteeren: „Wij hebben de
accessen op het front van het Ginneken en het Haagje aanmerkelijk versterkt en de inundatie voor het grootste gedeelte
geformeerd, welke alle momenten nog aanwint" en den 29en
d.a.v.: „Wij continueeren zooveel mogelijk met de versterking
der vesting en de inundatie is bijna geformeerd".
Spoedig echter zou een nieuwe vijand de genomen maatregelen
grootendeels waardeloos komen maken, nl. de vorst. Reeds in
zijn brief van den 29 en deelt de gouverneur mede, dat hij de
grachten, die reeds bevroren zijn, 's nachts met schuiten zal laten
open houden, den 31 en schrijft hij : „Wij hebben nu reeds twee
nachten moeten ijzen en het te hopen, dat de vorst niet aanhoudt", en den Z en Januari 1814: „Het heeft van nacht zoo
sterk gevroren, dat men op de inundatie gaan kan. 1k laat dag
en nacht de buiten- en binnengrachten ijzen". Wat de vorst
voor hem beteekende, zal men begrijpen, wanneer men in het
oog houdt, dat de wallen der vesting niet met hooge, loodrecht
staande steenen muren bekleed en dus zeer gemakkelijk to
beklimmen waren ; later, bij de beschouwingen over de sterkte
van het garnizoen zal de grootte van dit nadeel duidelijker uitkomen. Eindelijk kon Van der Plaat den yen Januari schrijven: „De inundatie is thans compleet geformeerd. De fronten
der poorten heb ik laten palissadeeren en ga daarmede voort
langs alle de bermen der wallen. Buitendien heb ik de accessen
op de poorten en der dammen tot de inundatie behoorlijk laten
voorzien, en ik denk, de vesting thans wel in staat is, om bij
dooiweer het driedubbeld getal der vijanden, die er voor geweest
is, gerustelijk of te wachten".
Hoeveel krachten te werk gesteld werden bij het in staat van
verdediging stellen, blijkt wel daaruit, dat aan Charles Stewart,
kapitein bij den landstorm, aangesteld voor de stad Breda en
omtrek, die zich kwam presenteeren cm dezen te organiseeren,
werd geantwoord, dat zulks niet mogelijk was, daar „alle ambachten en handen dag aan dag tot den dienst der vesting werden
geprest".
Omtrent de aanvulling van het artillerie-materieel valt weinig
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to vermelden. Den 23en kwam een transport munitie binnen,
den 26en weder geschut en munitie (vermoedelijk 18 stukken op
last van generaal Benckendorff uit Willemstad ontboden) en
eindelijk 3000 geweren tot welker zending de Souvereine Vorst
den 31 en December last gaf. Luitenant-kolonel Steinmetz schreef
dan ook 27 December, dat „de vesting in geduchten staat gesteld wordt".
Werd aldus ten opzichte van het materieel de toestand gunstiger, ditzelfde kon in den eersten tijd niet gezegd worden van
de sterkte en het gehalte der troepen.
Te Breda aankomende vond generaal Van der Plaat daar niets
dan de Russische afdeelingen onder generaal Benckendorff.
Tijdens den aanval der Franschen, den 20 en December, kwamen
de eerste Nederlandsche troepen, nl. (als reeds gemeld) een bataljon
van het in oprichting zijnde regiment Phaff, sterk ruim 400 man,
dat in die dagen een werkzaam aandeel nam aan de verdediging en,
ofschoon slechts 180 geoefende soldaten tellende, zeer goed zijn
plicht deed : verder 103 man van de compagnie kust-artillerie, die
vermoedelijk tegelijk met bet geschut kwamen. Op dienzelfden dagkwam ook, gelijk wij eveneens reeds zagen, het Pruisische partijgangers korps onder majoor Von Colomb, dat echter terstond nar
den terugtocht der Franschen weder vertrok. Den 22en December
kwamen 150 man Pruisische lichte cavalerie, den 23en werden
80 deserteurs van den vijand bij het regiment Phaff ingedeeld,
den 26en kwamen 1 officier, 1 bombardier, 1 tamboer en 20
soldaten van de compagnie kust-artillerie uit Hellevoetsluis, den
27en het l e bataljon van het Oranje-legioen onder bevel van den
luitenant-kolonel J. Lansman Gillot, sterk 500 man, en den 29en
het l e bataljon van het korps Oranje-Pruisen onder luitenantkolonel Von Walkern, waaromtrent de gouverneur dienzelfden
dag aan den commissaris-generaal van oorlog schrijft : „welke
versterking uit zeer schoone en goed geformeerde soldaten bestaande mij bijzonder welkom is".
Alles bij elkahr genomen bestond het Nederlandsche deel van
het garnizoen op 1 Januari 1814 uit 1450 man, waarvan de
helft recruten.
Generaal-majoor Van der Plaat doorleefde thans de zorgelijkste
dagen van zijn geheelen commandants-tijd. Nog steeds lag de
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vijand ter sterkte van 11.000 a 12.000 man op betrekkelijk korten
afstand van de vesting, nl. in de lijn Wustwezel—Hoogstraten,
toen zich bij de vorst nog een ander dreigend gevaar voegde.
Reeds den 2 6 en December toch schrijft Van der Plaat aan den commissaris-generaal van oorlog : „Zooveel ik heb kunnen gewaar worden, zoo obedieert de Gen. Von Benckendorff oogenblikkelijk aan
de order, welke hem praealabel door zijn chef en de Kroonprins"
(n.l. die van Zweden, Bernadotte) „geannonceerd is, binnen
eenige dagen te zullen ontvangen — waardoor dan dit garnizoen
uit 380 man van het Reg t Phaff, waarvan de helft recruten, en
eenige weinige artilleristen gereduceerd zal zijn, terwiji wanneer
de vorst ongelukkig met deze nieuwe maan invalt, dit garnizoen
8000 man sterk zoude behooren te weten, indien wij de buitenwerken wilden bezetten ..... Ik belioef U.H.E.G. niet te zeggen,
hoe het mij zal spijten, de brave Russische troepen te zien
vertrekken. De antwoorden, hedenavond van de Engelsche en
Pruisische chefs zijn niet zeer troostrijk en beloven weinig. 1k
verzoek dus U HoogEdel Gestrenge, Zijne Koninklijke Hoogheid
te proponeeren, de twee genoemde chefs der Engelsche en
Pruisische troupes te engageeren, gezamenlijk efficacieus te
coOpereeren tot behoud der vesting Breda — waartoe ik rondborstig gesproken en ofschoon de zaak urgent is, nog weinig
praeparatie en geneigdheid van die kant gewaar worde" . . . .
Hieruit blijkt, dat de gouverneur, te eeniger tijd het vertrek
van de Russen voorziende, in correspondentie was getreden met
den Pruisischen generaal Von Billow en den Engelschen generaal
Graham, om hen over te halen Breda door een deel hunner
troepen te doers bezetten.
Ook later aandringen bij deze bevelhebbers had weinig uitwerking. Generaal Graham belooft hem, zijne troepen, zoodra zij
verzameld waren, gereed te zullen houden om hem in geval van een
aanval te hulp te komen, doch voegt daaraan toe : „Un bataillon
ne vous aiderait pas, et affaiblirait mon corps si faible clêjr.
Erger maakt het generaal Von Billow, die den gouverneur
laat weten, dat hij braaf moet laten ijzen en de grachten
openhouden, omtrent welken brief generaal Van der Plaat
schrijft : „waarvan de inhoud mij niet aangenaam was". Wij
kunnen ons dit begrijpen ; in het bedoelde schrijven, dat zelfs
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de meest gewone beleefdheidsvormen mist, is de Pruisische
schoolmeester aan het woord en geeft een lesje in de meest
elementaire beginselen der versterkingskunst aan een opperofficier van het wapen der genie.
Intusschen zond generaal Graham den ten Januari 1814 bericht, dat hij den volgenden morgen 3 zwakke bataljons onder
bevel van generaal-majoor Gibbs zou zenden, doch voor niet
langer dan 4 dagen en onder voorbehoud dezen terstond terug
te namen, indien de vijand van Bergen-op-Zoom uit eene aanvallende beweging tegen Willemstad ondernam. Bovendien liet
generaal Benckendorff, die met zijne geregelde Russische troepen en de Kozakken den Z en en 3en Januari werkelijk aftrok, wegens het volslagen gemis aan Nederlandsche cavalerie
en met het oog op de gebiedende noodzakelijkheid om op de
hoogte van 's vijands bewegingen te blijven, een regiment Kozakken onder kolonel Andreanoff, sterk 400 man, ter beschikking van generaal Van der Plaat achter.
Ook generaal Von Billow deed meer dan zijn brief liet verwachten ; hij zond een bataljon Pruisen, sterk 500 man, en deed
een zijner divisien onder generaal-majoor Von Krafft, 3000 man
tellende, te Oosterhout kantonneeren.
Zoo beschikte de gouverneur van Breda den Z en Januari, den
dag, waarop de Russen de vesting verlieten om zich te Dus§eldorf bij het korps van generaal Von Winzingerode te gaan
voegen, over ± 4000 man (nl. 1450 Nederlanders, 1500 Engelsche
en 500 Pruisische infanteristen, 150 cavaleristen van laatstgenoemde natie en 400 Kozakken.
Dat de geboden hulp dringend noodig was, bleek weldra.
Immers den 3en Januari werd door de vijandelijke troepen eene
voorwaartsche beweging gemaakt, waarbij zij o.a. Meersel namen.
Op de tijding van het aanrukken der Franschen deed de gouverneur het garnizoen onder de wapenen komen en zond een
groot deel daarvan in den bedekten weg; de aanvaller kwam
echter niet tot aan de stad, maar ging nadr zijne vorige stelling
terug. Waarschijnlijk was deze beweging eene verkenning om te
zien, hoe de houding van het garnizoen na het vertrek der
Russen zou zijn.
De toestand werd nu door de nadering van de Pruisen hoe
Gedenkboek IV.
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langer hoe beter. Ook kwamen er nog enkele Nederlandsche
afdeelingen , zoo den 3en Januari een bataljon jagers onder bevel
van luitenant-kolonel Van Hulsteijn, „bestaande meest uit recru„ten, welke nog geen dienst kunnen praesteeren, ongekleed en
„sommige op klompen”, welk bataljon op voorstel van generaal
Van der Plaat naar Woudrichem en Loevestein werd gezonden,
ten einde aldaar tot nader order te verblijven.
Eindelijk komen den 6 en Januari een bataljon infanterie onder
bevel van den luitenant-kolonel Poolman, sterk 592 man, en de
majoor der artillerie Michael met 94 kanonniers.
Doch de Nederlandsche troepen en burgers zouden thans niet
meer behoeven te strijden voor het behoud van de vesting Breda.
Nadat eerst het Duitsche partijgangerskorps onder majoor Von
Hellwig het Kozakken-regiment Andreanoff had afgelost, kwam
op 8 en 9 Januari het grootste deel van het 3 e Pruisische legerkorps
te Breda en omstreken aan.
De bevelhebber van dit korps, de Pruisische luitenant-generaal
von Billow, vestigde zijn hoofdkwartier binnen Breda. Daarbij
beyond zich Z. D. H. prins Frederik van Oranje, tweede zoon van
den Souvereinen Vorst. Deze beide hooge personen werden door
den burgemeester met den secretaris en een lid van den raad
namens het bestuur gecomplimenteerd en met medewerking van
den gouverneur der stad, generaal Van der Plaat, werd den ingezetenen verzocht hunne benedenhuizen te illumineeren. Om
zes uur werden de klokken geluid en werd het carillon bespeeld.
Behoefde de gouverneur thans geen zorgen meer te hebben
over de veiligheid van de hem toevertrouwde vesting,. de beslommeringen van zijn ambt waren er niet op verminderd ; zij
waren alleen van anderen aard geworden. Wij doelen hier op
de verpleging en de huisvesting, twee zaken, die niet sleclits
hem, maar ook den provisioneelen commissaris voor het arrondissement den heer J. H. Ising (30 December als zoodanig aangesteld en 2 Januari binnen Breda aangekomen) en het provisioneel bestuur der stad de handen vol werks gaven en menig
onaangenaam uur bezorgden 1).
1 ) Men houde bij het volgende wel in het oog, dat Breda, destijds zonder
handel en nijverheid, eene over het algemeen zeer armoedige bevolking had..
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Reeds in zijn eersten brief (19 Dec.) aan den commissarisgeneraal van oorlog schrijft generaal Van der Plaat : „Ik zal mij
bij provisie en op verzoek van den Generaal Benckendorff met
het formeeren van een proviandmagazijn, met H.H. Commissarissen en den Heer Broers, agent principaal voor de levensmiddelen, occupeeren".
Op dit tijdstip waren de Russische troepen reeds negen dagen in
de vesting en hadden geleefd van de opbrengst van requisitie
bij de ingezetenen door bemiddeling van het provisioneel bestuur
der stad. Uit de notulen van de werkzaamheden van dit bestuur
dd. 11, 14, 15, 18, 21 en 22 December blijkt, dat de zorg voor
levensmiddelen, fourage en brandhout handen vol werks gaf.
De voorraden werden gerequireerd binnen en buiten de stad,
maar er viel niet meer te requireeren. Hoe de toestand was, blijkt
het duidelijkst uit den hieronder volgenden brief, den 31 en December door den burgemeester van Breda aan zijn ambtgenoot van
Rotterdam gericht :
„De positie waarin wij ons alhier bevinden dwingt mij de pen op
te vatten om U Weledel Gestrenge's dadelijke hulp in te roepen.
„Door de Fransche troepen op het onverwachtst verlaten op
den 10en dezer heeft men ons niets achtergelaten dan zieken
ter verzorging ; de stad van magazijnen ontbloot ; de winkelier
zonder provisie wachtende op eene omkeering van zaken en
niet hebbende durven ordonneeren, en tans in de onmogelijkheid gesteld om voorraad op te doen, voornamelijk omdat er
niets van hetgeen gekocht wordt, wordt of kan worden betaald ;
alle de Mans den geheele dag aan de vesting in arbeid, en in
huis 10 a 12 en meer verdedigers gelogeerd en in de kost en
alzoo uitgegeten en de brand uitgestookt, de magazijnen niet
aan te halen, het vee ter slachting opgevoerd, de consumptie
onbeschrijfelijk, en alle de kassen ledig ; terwijl de menschelijkheid vordert, ja de onmogelijkheid gebiedt zelfs het invorderen
der verschuldigde contributie te supercedeeren, bevinden wij
ons in het midden van den winter met eenen stouten vijand
in de nabuurschap onvoorzien van alles en buiten staat om
betaling uit te loven voor hetgeen er vereischt wordt, terwijl
het platteland gedeeltelijk uitgeplunderd met ons zeer souffreert
onder de last der noodzakelijke requisition.
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„Ik voege hiernevens een lijst van verschillende objecten, waaronder vele reeds volstrekt niet meer voorhanden zijn.
„Under dezelve zoude Uwe stad ons wel het een en ander
kunnen bijzetten, en ik bidde U.W.E.G. alzoo het mogelijke
te contribueeren ten einde in onzen nood te helpen voorzien
en deze importance vesting door Uwe eigene kinderen 1) verdedigd,
voor het vaderland te behouden en met den eersten naar deze
stad enkel ten dienste der troupes te willen afzenden.
De vice-burgemeester
(get.) W. N. VERLEGH."
De begeleidende lijst bevatte de navolgende artikelen : rijst,
gort, parelgort, brandewijn, cognac, Madera-wijn, rundvleesch,
citroenen, brood- en andere suiker, koffie, chocolade, thee, vischlijm, tarwemeel, steenkolen, zout, peper, verschillende fijne wijnen,
haver, schrijfpapier, arak, turf, paillassen en beddekoetsen, beddedekens en lakens. Daaronder stand ; „N.B. De artikelen van luxe
zijn voor de tafels der Heeren Generaals, worden dagelijks in
menigte gevraagd en zijn in 't geheel niet meer voorhanden ;
ook zijn er deelen en ribben noodig voor de vesting en reeds
gebrek aan ijzeren staven voor Spaansche ruiters en platen voor
de schuiten, waartoe men reeds blik heeft moeten bezigen".
Hierbij moet nog in het oog worden gehouden, dat het rayon,
waaruit men putten mocht, reeds den 18 e11 December beperkt
werd door eene aanschrijving van generaal Benckendorff, bepalende, dat geen requisition mochten geschieden in de dorpen
door de Engelsche troepen bezet.
Den heer Broers, „agent principaal ter verzorging der levensmiddelen voor de Troupen der geallieerde Mogendheden", die
den 21 en December te Breda aankwam, was dus eene uiterst
zware, ja bijna onuitvoerbare taak opgelegd.
Onder de eerste, door het provisioneel bestuur der stad genomen maatregelen behoort, dat aan H. Kocken den 18 en December autorisatie verleend werd, om naar Holland te gaan en
aldaar aan te koopen 100 okshoofden jenever. Dienzelfden
dag werd aan den burgemeester van Dordrecht verzocht om
9 Kolonel Phaff had velen van zijne jonge soldaten in Rotterdam gerecruteerd.
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passen voor de beurtschippers om vrij jenever te kunnen brengen naar Breda, terwijl de commissaris-generaal van oorlog den
19en de provisioneele stedelijke regeering van Schiedam aanschrijft om 1000 ankers jenever derwaarts te zenden. Het is een
eigenaardig verschijnsel, dat dit artikel bij alle leverantien en
requisition zoo'n groote rol speelt ; de aanvang der 19e eeuw
stond volstrekt niet in het teeken der geheel-onthouding !
Aanvankelijk vorderde men met de pogingen tot het formeeren van een magazijn van levensmiddelen en fourage maar
zeer slecht ; in het schrijven van generaal Van der Plaat aan
den commissaris-generaal van oorlog, dd. 26 December, beet
het: „Dan met de formatie van 't proviand en fouragemagazijn
gaat bet zeer slecht" en in dien van 31 d.a.v. : „Met de formatie van het magazijn gaat het vooral met betrekking tot de
haver ellendig". Den l en Januari is er geen haver en den volgenden dag wordt de klacht geuit : „Niets is in voorraad en
niets komt uit Holland — men leeft bij den dag, hetgeen ook
niet al te lang zal kunnen duren".
Een voorname factor van dien ellendigen toestand blijkt uit
een brief van den gouverneur der vesting aan den commissarisgeneraal van oorlog, dd. 3 Januari : „Ofschoon ons magazijn
van weinig beduiding is, heb ik hoop, dat die administratie
weldra verbeteren zal — hetgeen met de Russen niet wel was
in te voeren. Ook waren de behoeften voor die menigte manschappen en paarden enorm, de requisition groot, en het meest
wierd vermorst, vertrapt of onder de hand verkocht. Wegens
hunne dapperheid had ik hun voor de defensie zoo gaarn behouden, dan men had gewis driemaal zooveel Cavalerie en Infanterie met hetgeen uitgedeeld is, kunnen onderhouden".
In gelijken geest als aan dien van Rotterdam schreef de viceburgemeester van Breda aan zijne ambtgenooten van Amsterdam,
Schiedam, Dordrecht, Leiden, Delft en Gouda. Het antwoord
van de vier laatstgenoemde steden is ons niet bekend. De burgemeesters van Rotterdam en van Schiedam zonden de ontvangen
brieven (dd. Breda 31 December) met een begeleidenden aan
den commissaris-generaal van oorlog, eerstgenoemde (I. F. Van
Hogendorp) met de in deze omstandigheden zeer onsympathieke
inededeeling, dat dit niet op zijn weg ligt en dat hij „geen pen-
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ningen ten voorzegden einde vermag te disponeeren". Het departement van oorlog nam deze egolstische houding euvel op en verzocht
hem op dato (2 Januari) ten spoedigste voor 's lands rekening te
willen aankoopen 500 ankers jenever, eene scheepslading haver
en 50 zakken zout en die onmiddellijk naar Breda te expedieeren,
terwijl aan het provisioneel bestuur van Schiedam verzocht werd
zijne medewerking zooveel mogelijk te willen verleenen. Ook
Amsterdam zond den brief naar den commissaris-generaal van
oorlog, die 8 Januari den commissaris-generaal van het departement van de Zuiderzee vraagt om zooveel mogelijk naar Breda
te zenden bij wijze van voorschot aan den lande.
Aan dit verzoek werd den 24 en Januari voldaan door de afzending van 6 ankers brandewijn, 2 ankers cognac, 2 ankers rum,
2 ankers arak, 2 ankers Maderawijn, 2500 ti: rijst, 120 tt thee,
80 it bruine peper en 20 it vischlijm. De vice-burgemeester Verlegh schreef een brief met dankbetuigingen aan de provisioneele
regeering van Amsterdam voor dit „present".
Intusschen waren bij de nadering van de Pruisen meerdere
krachten in het werk gesteld voor den dienst der levensmiddelen en fourages. Reeds den 2 en Januari had Jacobi, opper-krijgscommissaris (wij zouden zeggen : korps-intendant) bij het 3 e Pruisische legerkorps, den heer Pesters, commissaris-generaal voor de
Russische en Pruisische legers, aangeschreven om te zorgen voor
de loopende behoeften van dat legerkorps, hetwelk binnen weinige dagen in en om Breda zou worden samengetrokken, en
den 5 en d.a.v. den commissaris-generaal van oorlog een lijst van
benoodigdheden voor eene vaste approviandeering van die vesting voor den tijd van 3 rnaanden en eene sterkte van 6000
man en 300 paarden doen toekomen. Deze lijst bevat o.a. aan
vleesch : 1/3 in levend vee, 306 stuks a 300 = 92.000 te, 1/3 aan
pekelvleesch 92.000 it en 1/3 aan spek (gerekend '/ 2 ft! spek op
1 it vleesch) 46.000 verder aan brandewijn voor de officieren
1177 3/5 quart, aan gewonen brandewijn voor de soldaten 26716%
quart, aan wijn 30 okshoofden, enz. Het departement van oorlog
betrok in die requisitie thans ook de commissarissen-generaal
voor andere departementen, waarin het Rijk verdeeld was, die
het natuurlijk weder overdroegen aan de commissarissen der
arrondissementen. Trouwens Breda en omstreken waren geheel
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uitgeput ; de stad had van 10 December 1813 tot 6 Januari 1814
gerequireerde goederen geleverd ter waarde van 30.000 a
40.000 gulden.
Sedert dien tijd werden de troepen in hoofdzaak door aanvoer
van buiten voorzien. Eene beschrijving van deze voorziening te
geven valt buiten het kader van onze bijdrage. Slechts valt op
te merken, dat de aanvoer door de weersgesteldheid in den beginne veel vertraging ondervond, zoodat den li en Januari de
commissaris-generaal voor de Monden van de Maas, Van Tets
van Goudriaan, in vliegende haast uit Dordrecht, waar hij toevallig was, aan den commissaris-generaal van oorlog schreef : „Te
Breda is aan alles gebrek. Troepen en burgers lijden honger.
De passage der rivieren is zeer moeilijk. Ik heb gelast al 't mogelijke te zenden van hier en heb gerequireerd van Rotterdam
5000 H brood, 10 okshoofden jenever, 25 beesten. a bid U.H.E.G.
ook in de behoeften te laten voorzien. De nood is dringende".
Behalve de slechte communicatie tengevolge van het weer schijnt
ook hier de wanorde een groote rol te hebben gespeeld. Immers
den 15 en Januari klaagt generaal Van der Plaat over het uitdeelen der fourage met de woorden : „hetgeen meer na eene
plundering dan geregelde uitdeeling gelijkt".
Ook na 6 Januari bleven requisition van anderen aard als
b.v. van p out, ijzer, touwwerk, arbeiders, paarden, wagens en
voerlieden doorgaan, terwijl eveneens nog in het laatst van
Januari en in Februari stroo en zout gevorderd werd, omdat
die artikelen tijdelijk niet meer in de magazijnen voorhanden
waren.
Ten slotte werd van hoogerhand de verzorging van de troepen
der geallieerde mogendheden uitbesteed aan den beer Schaleij,
met ingang van den 26 en Februari. Intusschen schijnen zich ook
bij deze regeling zwarigheden te hebben voorgedaan, want eerst
den 6 en Maart is deze aannemer met de levering begonnen.
Met een enkel woord moet hier nog melding -worden gemaakt
van den financieelen druk op de gemeente en hare inwoners.
Dat deze al zeer zwaar was, blijkt, behalve uit den reeds aangehaalden brief van 31 December, uit een schrijven, den 3ei
Januari 1814 door den vice-burgemeester gericht tot den provisioneelen commissaris voor het arrondissement Breda, waaraan
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wij het volgende ontleenen : „dan de stad zucht weder onder
immense nieuwe schulden ; de gewone uitgaven zelfs voor het
laatste quartaal, zijn in 't geheel niet betaald ; de geemployeerden
schreeuwen te vergeefsch om onderstand met en benevens de
administration der arme fondsen ; stads gewone inkomsten zijn
geheel gecesseerd en hot geringe, dat er in stads kasse overig
was, heeft door den aandrang der omstandigheden moeten
worden besteed, tot betaling der geemployeerden van de geringste
classe, bij magazijnen en de administratie, wilde men ten minste
zorgen, dat dezelve niet verliepen ..... "
Was de toestand van de gemeentelijke financier erbarmelijk,
niet minder was dit het geval met dien der particuliere. De
burgers moesten dag aan dag gratis personeele diensten bewijzen,
waaronder in de eerste plaats de ambachten zeer te lijden hadden.
Vooral de voerlieden werden zwaar getroffen ; zij moesten niet
slechts elken dag rijden zonder daarvoor eenige belooning te
ontvangen, maar bovendien steeds hunne knechts van geld voorzien ten behoeve van het onderhoud van man en paard, en dat
nog wel terwijl hun eigen fourage-voorraad was opgevoederd aan
de cavalerie-paarden, die bij hen in kwartier waren geweest. Hun
toestand was dientengevolge zoo onhoudbaar, dat in zijn laatstaangehaalden brief de vice-burgemeester het voorstel deed om de
voerlieden uit het magazijn van fourage te voorzien en verder
„bij provisie ter goeder rekening een somma van zes honderd
gulden uit 's lands kas" vroeg om hun ten minste eenige verlichting te bezorgen en hen in staat to stellen de noodige uitschotten to blijven doen.
Zoo mogelijk nog zwaarder last was de inkwartiering, die niet
slechts voor het provisioneel bestuur der stad, doch ook voor
den gouverneur der vesting, den provisioneelen commissaris
voor het arrondissement en eindelijk, niet het minste, voor de
burgerij eene voortdurende bron van zorg, wrijving en onaangenaamheden was.
Tijdens het verblijf der Russen onder generaal Benckendorff
was de toestand nog vrij dragelijk, daar dit korps tamelijk
zwak was. Toch moot het ook in die - dagen er reeds zonderling hebben uitgezien in Breda. Ten bewijze daarvoor strekke,
dat jhr. mr. A. Reigersman ons vertelde, dat destijds de met
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gobelins behangen eetzaal in het huis van zijn grootvader,
mr. A. Reigersman, oud-schepen en toenmalig secretaris der stad,
door de Kozakken werd ingericht en gebruikt als paardenstal ;
wanneer zoo gehandeld werd met de woning van een der magistraatspersonen, behoeft men niet te vragen, hoe met anderen
werd omgesprongen. Volgens den vroeger aangehaalden brief aan
den burgemeester van Rotterdam, dd. 31 December, bedroeg
toen de inkwartiering 10 A, 12 man en meer per huis. De vraag
rijst, of dit getal niet cum grano salis moet worden opgevat. Er
waren op dien dag ± 4000 man in Breda op eene bevolking
van 9000 a 10.000 zielen d. i. op 1800 a 2000 haardsteden
(de haardstede gerekend op 5 zielen) ; er zouden dus slechts 400
huizen elk met 10 man belegd, m. a. w. 1400 a 1600 haardsteden vrijgesteld zijn, terwijl bovendien nog enkele kazernes
beschikbaar waren. G. G. Van der Hoeven vermeldt, dat in
Januari 1814 na de komst van het 3e Pruisische legerkorps
12000 man moesten worden ingekwartierd en dat toen in de
meeste huizen 15 a 20 man kwamen ; dit wijst op ± 700 belegde
haardsteden, hetgeen aannemelijker is, gelet op de armoede van
een groot deel der bevolking.
Hoe het zij, het verblijf der Russen gaf ook oindat de Kozakken
op de voorposten bij Zundert en Rijsbergen waren, geen aanleiding
tot klachten over de inkwartiering. Eerst met de komst van Von
Billow's troepen begonnen de moeilijklieden en reeds den 15e11
Januari schreef generaal Van der Plaat aan den commissarisgeneraal van oorlog: „Van de onaangenaamheden, die ik alle
oogenblikken met de Pruijsische officieren en soldaten heb en
de veelvuldige klagten der ingezetenen, waarmede ik gekweld
word, zal ik u geen gewag maken. 1k heb lang dan eens met
strengheid, dan met lijdzaamheid gewerkt — onder ons wil
geen burger niet liever een Cosak dan een Pruijsisch officier of
soldaat hebben. — 1k heb deswege eene lange conferentie met
den chef van den generalen staf Boyen gehad — die mij
bedankte voor mijne onderrigting, en beloofd heeft, zoo voor
de order bij het uitdeelen der fouragie (hetgeen meer na eene
plundering dan geregelde uitdeeling gelijkende), de mishandeling der ingezetenen, met 66n woord al dat ik zoude verlangen,
te willen helpen waaken".
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De regeling der inkwartiering was opgedragen aan de wijkmeesters, 18 in getal, met dien verstande, dat eene commissie
van vier hunner steeds ten stadhuize was om onder contrOle van
twee municipaliteitsleden voor de biljetteering te zorgen, terwijl de
opperdirectie was toevertrouwd aan den heer W. Jamez, gewezen
2 e adjunct-maire. De municipaliteitsleden losten elkatir alle
morgens en alle avonden af.
De taak van deze commissie was lang geen sinecure, zooals
blijkt uit het antwoord, dat den 15 en Januari door den viceburgemeester werd gegeven op een bevel van den provisioneelen
commissaris voor het arrondissement om eene accurate opgave
over te leggen, hoeveel personen dien dag in elk huis waren
ingekwartierd. Hij schrijft, dat het onmogelijk is om aan dien
last gevolg te geven ; in den loop van dien morgen was het getal
der manschappen aan de verschillende huizen opgenomen, doch
sinds dien waren reeds weer over de achthonderd ingekwartierd.
„En", gaat hij voort, „terwijl ik de gecommitteerde tot de inquartiering maar eene vijf minuten bezogt en aansprak, vondt ik
daar meer dan vijftig militairen, die wederom aanvrage deden
om gelogeerd te worden en zag ik dadelijk voor meer dan
dertig Billetten uitgeven, en wederom anderen inkomen om
geholpen te worden".
Daar generaal Von Biilow tusschen 14 en 16 Januari, na zijne
mislukte onderneming tegen Antwerpen, op Breda terugtrok, zal
echter de drukte dien dag wel grooter zijn geweest dan gewoonlijk.
Intusschen rijst de vraag, of van militaire zijde wel het
noodige toezicht op de inkwartiering van den troep werd gehouden, m. a. w. of er wel kwartiermakers waren aangewezen ;
een tweetal feiten geven aanleiding om dit sterk te betwijfelen.
Vooreerst vinden wij, dat op 15 Januari te Breda bij de
burgers gehuisvest zijn 5000 man en 553 officieren, d.i. 1 officier
op ± 9 minderen, terwijl den 17 e1i d.a.v. de vice-burgemeester
aan generaal-majoor Von Boyen verzoekt een officier bij de
wijkmeesters op het stadhuis te plaatsen om de biljetteering
te surveilleeren „daar zich zoo veele onderofficieren als officier
aangeven". Verder vraagt den B en Februari de majoor Von
Monsterberg, commandant voor de Pruisische zaken, aan het
gemeentebestuur om lijsten, aangevende, waar zijne officieren
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en manschappen in kwartier liggen; hij verzoekt verder den
burgers te bevolen om geen soldaat zonder biljet in hun huffs
op te nemen en pogingen, om zonder dit in kwartier te komen,
terstond aan hem te rapporteeren, opdat geen militair, die hier
niet thuis behoort, ten laste van de stad kome. Tevens zendt hij
om te doen drukken en afkondigen eene in de Duitsche taal
gestelde publicatie, waarin bevolen wordt, dat alle Pruisische
militairen, die hier niets te maken hebben, binnen 48 uur de
stad moeten verlaten en naar hun korps terugkeeren.
Hieraan schijnt niet terstond gevolg te zijn gegeven ; althans
den 12en Februari verzoekt de gouverneur om aan den majoor
Von Monsterberg de met zijne voorkenhis gevraagde lijsten te
zenden, opdat deze kunne uitzoeken, wie hier niet thuis hooren
en alzoo de lasten van stad en burgerij kunnen verlichten. De
lijsten moeten bevatten de namen der officieren, onderofficieren
en soldaten alsmede „het wapen dat zij voeren" en het nummer
hunner kwartieren.
Ten slotte neemt majoor Von Monsterberg een afdoenden
maatregel. Wetende, dat er nog veel soldaten in de stad zijn,
die daar niet behooren, verzoekt hij den r en aan den burgemeester om aan de burgers bekend te maken, dat op 21 Februari
alle biljetten ongeldig zijn (uitgezonderd die van de Landwehr)
en dat den 22en nieuwe biljetten moeten worden uitgegeven. Op
den 22 en mag dus geen burger een soldaat in kwartier nemen,
tenzij deze een nieuw inkwartieringsbiljet kan vertoonen.
Uit een en ander blijkt duidelijk, dat de commandanten het
overzicht over hun ingekwartierden troep kwijt waren.
Doch er was nog meer niet in orde, want uit eene dagorder
van den gouverneur van Breda, commandeerende het 5e militaire
arrondissement (na 17 Januari de nieuwe betrekking van Van
der Plaat), blijkt, dat de commissaris-generaal van oorlog met
ongenoegen heeft vernomen „de verregaande abuijzen, welke
met betrekking tot de huisvesting en voeding der H.H. officieren
en derzelver familien ten laste der steden en goede burgerijen
zijn ingeslopen, in weerwil dat de bestaan hebbende Reglementen, soortgelijke handelingen door alle tijden heen hebben
verboden". De officieren en met hen gelijkgestelde beambten
moeten zich voor eigen rekening van logement en tafel voorzien.
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Wijst een en ander op gebrek aan nauwlettend toezicht van
militaire zijde, ook van den kant der burgerlijke autoriteit schijnt
eene scherpe contrOle op de handelingen der wijk- of buurtmeesters noodig geweest, doch niet of onvoldoend uitgeoefend te zijn.
Laatstgenoemden, die de inkwartiering hadden te regelen en
door den vice-burgemeester hoogelijk geprezen werden als onbemiddelde lieden, die zich geheel belangeloos aan hunne taak
wijdden en door hunnen zwaren dienst buiten staat waren jets
te verdienen, werden herhaaldelijk beschuldigd van partijdigheid
bij het beleggen van de kwartieren. Zoowel de gouverneur als
de provisioneele commissaris voor het arrondissement werden bij
voortduring lastig gevallen met naar de meening van die autoriteiten veelal zeer billijke klachten.
Reeds den 7en Januari heeft de heer Ising van onderscheidene
personen klachten vernomen over de ongeregelde wijze van inkwartiering ; zoo zouden een groot aantal ingezetenen, die op eenigerlei
wijze aan het plaatselijk bestuur zijn verbonden, alsmede de wijkmeesters zijn vrijgesteld. Op tegemoetkoming in die klachten is
bij hem nader aangedrongen door den gouverneur van de vesting,
die protesteert tegen die vrijstellingen en tegen de onrechtvaardige
ongelijkheid bij het logeeren der manschappen. De provisioneele
commissaris schrijft daarop het provisioneel bestuur der stad aan
om „geen vrijstellingen hoegenaamd ook te admitteeren, maar
elk en een ieder in den last van inkwartiering naar gelang van
derzelver finantieele situatie gelijkelijk te doen dragen". Verder
machtigt hij dit college om de woningen, die verlaten worden
ter ontduiking van inkwartiering, te requireeren en daarvan
voor troepen of andere doeleinden gebruik te maken.
Het antwoord hierop luidde, dat alleen de wijkmeesters vrij
waren, doch dat ook zij voortaan inkwartiering zouden hebben;
in dit schrijven worden deze onbezoldigde beambten op de bovenverhaalde wijze geprezen.
Den 15en Januari (d.i. in het tijdperk der drukste inkwartiering)
schrijft Ising weer aan den burgemeester : de klachten en bezwaren over het werk der inkwartiering zijn heviger en menigvuldiger dan ooit. Om hieraan een Bind te maken eischt hij, dat
hem dadelijk toegezonden worden 1 0 . „een staat van alle huijzen
der le, 2e en 3e classe, susceptibel om met Troupes te worden
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belast" en 2 0. ,,een getrouwe en accuraate opgave, hoeveel
personen in elk huis heden den M en Januari zijn ingekwartierd".
Het was zijn stellige begeerte deze staten nog dienzelfden avond
te hebben.
Niet ten onrechte antwoordt de vice-burgemeester, dat het
werk der inkwartiering „bepaald zeker" het moeilijkste in de
municipale administratie is en dat daarbij wel fouten moeten
voorkomen door de voortdurende, groote veranderingen. „Ik
zende Uw alzoo de lijsten", zoo heet het verder, „zooals die bij
het rondschrijven op heden zijn bevonden, dan die zijn, gelijk
ik Uw durf assureeren, zeker weder zeer gealtereerd ten beste
der Ingezetenen".
Verder schrijft de provisioneele commissaris dd. 19 Januari,
dat zijn knecht Nicolaas Willemse, wonende in een gang in de
Veemarktstraat, zes man in kwartier had. De vice-burgemeester antwoordt, dat de heer Ising verkeerd ingelicht is; Willemse
had gisteren 4 man, heden niemand. „Het is een oude wrok,
die hem aangezet heeft U daarmede te preocupeeren ; het is
niet meer dan billijk, dat hij eens dubbel drage terwijl hij in
gewone tijden nooit meer dan met 2 mans is belast geworden,
ja zelfs meermalen boven anderen is verschoond geweest". De
provisioneele commissaris bewijst echter den volgenden dag uit
de biljetten, die onder hem berustten, dat Willemse gedurende
8 dagen 6 man had gehad ; hij gelast nu eene corn missie uit
den raad aan het hoofd van de regeling der inkwartiering te
stellen en een nauwkeurig register aan te houden.In den begeleidenden brief bij zijne reeds vroeger vermelde
dagorder constateert generaal Van der Plaat, dat de menigvuldige en billijke klachten over onbillijke verdeeling van de
inkwartiering niet, zooals hij had gehoopt, bij het optreden van
het nieuwe gemeentebestuur waren opgehouden, en vestigt hij
er de aandacht op, dat de logementhouders bij voorkeur met de
willekeurigste en voor hen drukkende inkwartieringen worden
bezwaard; jets waarop hij reeds dikwijls door den plaatselijkecommandant had doen wijzen. Hoewel de burgemeester mondeling had toegestemd, dat er geen reden was om hen zwaarder
te belasten dan de vermogendste burgers der stad, duurde deze
misstand steeds voort. De gouverneur merkt zeer juist op, dat
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het in dit opzicht zwaar belasten van de logementhouders dezen
lieden eenerzijds hunne broodwinning ontneemt en anderzijds
een zeer groot ongerief is voor de vreemdelingen, die in de stad
komen en dan geen nachtverblijf kunnen vinden.
Op den datum van dien brief (27 Februari) was wel is waar
ook het 3 e Duitsche legerkorps (Saksen-Weimar) reeds vertrokken
en daarmede de zwaarste druk der inkwartiering voorbij, doch
nog steeds moesten troepen, ook Nederlandsche, bij de burgers
gelogeerd blijven, omdat er niet genoeg meubilair, nachtleger
en kazernes waren. En tot het laatste toe bleven er onaangenaamheden tusschen de bovengenoemde autoriteiten en het gemeentebestuur bestaan. Eene grondige behandeling van dit onderwerp
zou eerie interessante studie zijn, doch meer plaatsruimte vereischen dan in het Gedenkboek voor Breda beschikbaar is.
Ook de verhouding tusschen kwartiergevers en ingekwartierden was blijkbaar niet altijd even aangenaam ; althans den Ben
Februari verzocht majoor Von Monsterberg den burgemeester
er de burgers op te wijzen, dat zij zich tegenover de bij hen
ingekwartierde soldaten fatsoenlijk en behoorlijk hadden te gedragen; daaromtrent Loch waren klachten bij hem ingekomen.
Als bewijs, dat ook officieren ontevreden waren over hunne
kwartiergevers diene het volgende, zonderlinge briefje, berustende
in het archief te Breda:
Gestern beij meiner Ankiinft allhier hat man mir beij Herrn
van Doren n°. 64 auf dem groszen Markte einquartiert, beij
welchem zu wohnen eine Strafe Gottes ist, da ich nun keine
Siinden begangen, welche beij Herrn van Doren abbiiszen wollte,
so bitte mir ein besseres Quartier anzuweisen, um nicht gezwungen zu sein, meinem Hausherrn Unannehmlichkeiten zu
verursachen. Mein Adjutant und zweij Bediente miiszen mit
mir in einem Hausze seijn, 10 Pferde und 4 Mann kOnnen in
einem nahe gelegenen Hausze liegen".
(get.) B r . Geismar.
Obrist von der Russisch.
Kaiserlichen Garde".
Ten slotte nog twee mededeelingen.
Den 21en Januari circa vijf uur 's avonds kwam de erfprins
van Oranje, zijne inspectiereis in de zuidelijke en oostelijke pro-
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vincien aanvangende, te Breda aan, waar hij op dezelfde wijze
hulde werd gebracht als den B en t.v. aan generaal Von Billow
en prins Frederik was bewezen.
Den t en Febr. vergaderden ten stadhuize, des middags half
drie, de vice-burgemeester Verlegh en vele leden der municipaliteit, waaronder ook de gewezen tweede adjunct Jamez.
In een gepaste aanspraak dankte de provisioneele commissaris
het oude bestuur voor zijn betoonden ijver waarop de municipaliteit werd ontbonden. In plaats daarvan werden door hem
benoemd :
Mr. E. De Man tot burgemeester, P. L. Faes tot 2e burgemeester , en tot raden de heeren mr. J. H. Hoeufft, mr. A. J.
H. Le Heu, mr. S. B. Jantson van Nieuwland, A. Verbey, mr.
H. Oomen, mr. H. L. Lauta van Aijsma, H. Hoppenbrouwers,
J. C. Van Naerssen. mr. C. J. W. Nahuys van Burgst, mr. J.
F. Van Tets, J. F. Mirandolle, mr. J. De Roy, W. Jamez, J. S.
Verspyck, P. Witte, J. C. Raats, F. C. Havermans, J. A. Rijeken,
P. Van Gils, G. G. Van der Hoeven, W. De Groot, P. A. Plancken,
A. R. Blondel en F. Stuyck. En tot secretaris mr. Andreas
Reigersman.
Vereerend was voorzeker de onderscheiding, doch uiterst
moeilijk de tack, welke den heeren raadsleden werd op de
schouders gelegd. De financier hadden jaren achtereen veel
geleden en deze werden er niet beter op nu de stad voor zoo'n
groot garnizoen te zorgen had.
Doch langzamerhand keerde met de orde rust en kalmte in de
stad terug, ofschoon de naweeen nog lang daarna gevoeld werden.

Geertruidenberg in 1813/14
DOOR

C. J. MOLLENBERG.

Waren in den aanvang van December de Hollandsche provincien benoorden de rivieren — op de bezetting van eenige vestingen
na — door de Fransche troepen ontruimd, bezuiden de rivieren
zat men gedurende een groot gedeelte der maand December,
ja zelfs in de eerste helft van 1814, nog in zak en asch en in
de sterkst gespannen afwachting over den afloop der hangende
gebeurtenissen.
Ook de bewoners van Geertruidenberg hebben in de kleine
veste nog heel T at zien gebeuren, voor zij zich in het rustig bezit
van de Nederlandsche nationaliteit hebben mogen verheugen.
Aan generaal De Lorcet, die den Th en November 1813 voor
goed afscheid had genomen van den maire van Leeuwarden,
misschien wel een voor hem minder bemoedigend afscheid, was
in 't laatst van November of in 't begin van December het
commando over de vesting opgedragen. Hij be y ond zich althans als
commandant to dezer plaatse, Coen op den 10 en December de
troepen der Bondgenooten zich in de nabijheid der vesting vertoonden.
De Russische generaal Staal, die zich in den namiddag van
den Ben December met eenige regimenten Kozakken bij Hardinxveld over de Merwede had doen overzetten en met een 5 A 600
man in de richting van Breda oprukte, liet een afdeeling Kozakken
in het dorp Raamsdonk achter, die zich ongehinderd aan den
buitenberm van den nog kortelings aangelegden straatweg aldaar
legerden.
Generaal De Lorcet was niet bij machte, om met het handje-
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vol y olk, dat onder zijne bevelen stond, jets tegen hen uit te
richten. Geschut op de wallen ontbrak, en de geheele bezetting moet
volgens sommige schrijvers niet meer dan een 50-tal kustkanonniers, volgens andere een detachement mariniers en een compagnie
kustbewaarders (een andere naar voor kustkanonniers) bedragen
hebben. Bestond die compagnie nu voor 't grootste gedeelte nog
uit Bergenaren, zooals ergens staat vermeld, dan werd het er
voor hem bij handelend optreden zeker niet beter op. Van dien
kant toch, noch van den kant der ingezetenen behoefde hij op
krachtdadige medewerking te rekenen ze zagen de Franschen
liever gaan dan blijven, want de zegeningen, sedert het bombardement van 1793, met luttele onderbreking, gedurende een
20-tal jaren over hunne hoofden neergedaald, waren nu juist
niet van bijzonder aangenamen card geweest en minder heilrijk
in de gevolgen.
Toen het aanval Kozakken steeds aangroeide, en ook generaal Benckendorff zich met geregelde troepen en eenige artillerie
voor de vesting vertoonde, gaf generaal De Lorcet haar den
13en December, zonder een aanval of te wachten, bij capitulatie
aan onze Russische bondgenooten over. De voorwaarden, waarop
dit geschiedde, worden verschillend opgegeven. De een zegt,
dat De Lorcet capituleerde onder beding van vrijen aftocht ; een
ander, dat de 50 kustkanonniers als krijgsgevangenen naar
Dordrecht worden overgebracht ; een derde, dat de generaal door
vier Kozakken naar Breda werd gevoerd, de Fransche mariniers
met hunne \vapenen vrijelijk inochten uittrekken en de compagnie
kustbewaarders werd ontbonden, waarop dezen naar hunne
haardsteden terugkeerden.
Hoe het zij, de Franschen waren weg een zucht van verlichting, gevolgd door een juichkreet bij het zien der vrijheidsvlag, die van den toren wapperde, verkondigde, wat er in 't hart
der lang verdrukte ingezetenen omging. Zaak werd het nu, de
Franschen voor goed weg te houden en liefst zoo spoedig mogelijk
van de Kozakken bevrijd te raken. Zeker, aan deze laatsten was
de verlossing te danker, naar hoogst aangename vrienden schijnen
ook zij niet geweest te zij n. Uit den mond van een hoog bejaard
inwoner, die nu reeds lang ter ziele is, teeken ik hier aan, dat
zij tegenover de burgerij tamelijk ruw en veeleischend optraden.
Gedenkboek. IV.
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Een eigen garnizoen, een garnizoen van landgenooten werd
vurig gewenscht.
Hoe die wensch in vervulling ging en welke treurige geschiedenis daaraan voor den bevelhebber verbonden was, zullen
de hier volgende regels leeren.
Bij de geestdrift, die alom in den lande heerschte, waar het
er op aankwam lijf of goed of beide ten dienste van het vaderland te stellen, om het Fransche juk of te werpen, moet, in
verband met deze plaats, de naam van kolonel W. S. van Heemskerck genoemd worden.
Toen voor de Franschen de kansen een minder gunstige wending namen, is deze kolonel een der eersten geweest, die op eigen
initiatief een bataljon jagers in Den Haag bijeenbracht en
organiseerde (21 Nov. 1813), waardoor hij blijk gaf de goede zaak
ijverig voor te staan. Hij zou het zijn, die een garnizoen van
landgenooten hier zou brengen en aanvoeren ; doch die ook hier
een ongelukkig einde aan zijn krijgsmansloopbaan zou vinden.
Toen de vesting door generaal De Lorcet aan de Russen was
overgegeven, nam het departement van oorlog de noodige maatregelen om voorloopig toezicht op den loop der zaken aldaar te
houden ; den 17en December kwam hier de kapitein der artillerie
Kannegiesser aan met het kader zijner compagnie, bestaande
uit 66n bombardier, een korporaal en zes kanonniers. Zijne onderhebbenden werden bij de burgerij ingekwartierd, aangezien hij
ze wegens de aanwezigheid der Russel), niet in de kazerne kon
onderbrengen.
Door de plaatselijke regeering werd hem onmiddellijk bereidwillig de behulpzame hand geboden in het aanwerven van recruten,
doch overigens kon weinig voor hem gedaan worden. Zijne manschappen waren ongekleed, ongewapend, ja, van al het noodige
tot verschooning verstoken, en in het stadje kon hij daarin niet
voorzien. De magazijnOn, waarvan de sleutels door de Franschen
waren medegenomen, waren alle geplunderd ; twee ervan door
de Kozakken opengebroken, an was als paardenstal in gebruik
geweest, het andere diende nog als bergplaats voor hooi.
Geen wonder, dat de kapitein verbetering hoog noodig achtte.
Hij verzocht daarom den commissaris-generaal van oorlog wel
de noodige orders te willen geven, opdat in de eerste behoeften
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voor het kader zijner compagnie, alsmede voor de eerstaankomende manschappen zou kunnen worden voorzien.
Behalve aan al het vereischte voor kleeding en schoeisel, was
er nog totaal gebrek aan geweren, patroontasschen, sabels en wat
dies meer. Een paar volledig gemonteerde veldstukken met laadgereedschap, om voor instructie te gebruiken, zouden hoogst
welkom wezen.
De lezer denke zich in dien toestand in : commentaar is overbodig ! Toen de kapitein dit schreef, was intusschen reeds versterking
op weg. Kolonel Van Heemskerck had zich den 13 en December
in Den Haag, waar hij zich destijds be yond, tot graaf Leopold
van Limburg Stirum, den waarnemenden commissaris-generaal
van oorlog gewend, met het verzoek „om so dra mogelijk een
garnisoensplaats te moge hebbe, was het mogelijk 's-Bosch, Breda
of sodanige plaats, daar hij supliant zig met zijne onderhebbende
manschappen gaarne wilde betoone waardig te weesen aan het
vertrouwen, welke den Vorst in ons stelt". Hij meldde dien dag
tevens, dat hij voor 100 man wapenen en leergoed ontvangen
had, doch dat zijn korps reeds tot 200 man was aangegroeid,
voor welke hij ook wapenen verzocht.
Reeds den 14en December werd aan het door hem uitgedrukte
verlangen te gemoet gekomen en bekwam hij de order, om met
zijn korps te marcheeren naar Geertruidenberg, dat hem als
garnizoensplaats bestemd werd.
Nog voor zijne afreis uit Den Haag, den 15 en, kon hij den
commissaris-generaal van oorlog nader mededeelen, dat zijn korps
buiten de onderofficieren een sterkte bereikt had van 300 man.
In een paar dagen dus een vermeerdering met 100 manschapeen ware voldoening voor den aanvoerder en meteen
pen
een blijk, dat er geestdrift in het yolk zat.
Bij het vertrek waren intusschen slechts 100 jagers met geweren
gewapend en dezen nog slechts met een gering aantal patronen
uitgerust. Het overige zou hun nagezonden worden.
Den 16en December vertrekt Van Heemskerck met zijn troep uit
Den Haag en komt dienzelfden dag aan in Rotterdam ; den volgenden dag bereikt hij Dordrecht en zet den 1.8 e1 van daar over Lage
Zwaluwe zijn tocht voort naar Geertruidenberg, waar hij tegen
den avond binnentrekt ; hij is echter genoodzaakt verder to mar-
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cheeren naar Raamsdonk en Waspik, om aldaar inkwartiering te
zoeken. De commandeerende officier der Russell toch zag geen
kans zoo op stel en sprong de nieuw aangekomen manschappen
onder dak te brengen , alles was bezet.
Den volgenden dag begaf Van Heemskerck zich naar den
commandant om nader met hem den staat van zaken, in verband
met zijne ontvangen orders, te bespreken, en zoo kon hij nog
dienzelfden dag binnen marcheeren en het commando van den
Russischen bevelhebber overnemen. De Russische troepen waren
toen reeds naar Breda afgetrokken. Helaas ! voor den kolonel
en zijne jagers ware het wenschelijk geweest, dat zij Geertruidenberg nooit als garnizoensplaats gekend hadden.
Nog ternauwernood zoo wat op dreef, acht hij zich verplicht
den 2l en December een schrijven te richten aan den commissaris-generaal van oorlog, waarin hij mededeelt, dat daags te
voren omstreeks half vijf na den middag zwaar geschutvuur
was gehoord in de richting van Breda en dat tegen zes uur
eenige Kozakken met de tijding waren gekomen, dat een colonise
Fransche troepen tot v6Or Breda genaderd was en zich ook aan
deze zijde vertoonde, klaarblijkelijk met de bedoeling om weer
op het verloren Geertruidenberg los te gaan. Aangenaam nieuws
was dit zeker niet, en vooral niet, als men in een kleine vesting
zit opgesloten met een bataljon van ± 300 man, waarvan echter
meer dan de helft bij gebrek aan wapenen niet eens weerbaar is,
en de kleinste helft wel beschikking heeft over geweren, doch
hoogstens slechts van zes patronen kon voorzien worden, die in
alle haast gemaakt moesten worden van het kruit en lood,
hetwelk eenige burgers in bezit hadden. In de magazijnen was
geen munitie aanwezig.
Er moest niettemin gehandeld worden. De kolonel laat de
manschappen, die gewapend zijn, verzamelen, verdubbelt de
wachtposten, zendt een detachement bestaande nit een kapitein,
een luitenant, twee sergeants, twee korporaals, een halve-maanblazer en dertig jagers naar de schans te Steelhoven, halverwege
de vesting en het dorp Made, doch neemt tegelijkertijd een
besluit, dat in de uitvoering noodlottig voor hem werd. In een
schrijven gericht aan den commissaris-generaal van oorlog verheelt hij niet, dat hij misschien de vesting zal moeten prijs-
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geven, en hij, om eene retraite in geval van flood veilig te kunnen doen, op alle vaartuigen in de haven bier en in die te
Raamsdonk beslag heeft doen leggen ten dienste van het land.
Nog gewaagt hij in ditzelfde schrijven van den staat der zaken
te Breda en verzoekt hij eerbiedig hem zoo spoedig mogelijk van
het noodige te voorzien tot wapening en kleeding van zijn korps.
Wapenen en kleeding ! Ze hebben Van Heemskerck, ingeval
ze afgezonden zijn geworden, niet weer kunnen bereiken, want
op den derden dag na het bovenvermelde kanongebulder, den
22 e11 December dus, was Geertruidenberg nagenoeg zonder garnizoen. Dienzelfden dag zond generaal Van der Plaat, gouverneur
van Breda, een Kozak met een brief naar commandant Van
Heemskerck om de vesting Loch vooral te houden en op zijne
hoede te zijn voor eene partij vijandelijke troepen, die het naar
alien schijn wel op de vesting gemunt liadden, dock in hun
plan niet zoo gemakkelijk zouden slagen wegens de aanwezigheid van een afdeeling lichte troepen der Bondgenooten tusschen
de stad en den vijand. De generaal vernam echter door denzelfden
Kozak, 's nachts te drie uur, dat het reeds te laat was.
Van Heemskerck had met nagenoeg het geheele garnizoen de
wijk genomen naar Dordrecht, van waar de militaire commandant, M. Beelaerts, in een kort bericht aan generaal baron
Sweerts de Landas, dd. 22 December 's avonds half acht, meldde,
dat „zoo op 't oogenblik" het garnizoen van Geertruidenberg
over Werkendam aldaar ongewapend was aangekomen. Het had
de vlucht genomen op de tijding van de nadering der Franschen,
„zoo men zeide zeven honderd man sterk in petal". Het „ongewapend" zijn vindt zijne verklaring in een bericht van den
nieuw opgetreden bataljonscommandant, den luitenant-kolonel
Van Hulsteijn, die 29 December aan „Oorlog" schrijft, dat de
100 geweren op een 50-tal gereduceerd zijn ; „de overige bij de
retraite alhier weggeworpen, alsmede door desertie vermist" 1).
1 ) In den loop van den dag, waarop gemelde treurige gebeurtenis plaats
greep, vervoegden zich eenigen van de burgerij bij den burgemeester en
drongen er bij hem op aan, dat hij de Hollandsche vlag van den toren zou
doen wegnemen „op grond, dat het zien dier vlag aan den vijand kwade
voornemens bij zijn verschijnen zou inboezemen". De eerst den 20en December
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Daar het behoud van de vesting Geertruidenberg van groot
belang werd geacht, zond de Pruisische generaal Von Billow,
bij het vernemen van de ontruiming dier vesting, er onverwijld
een bataljon van zijn legerkorps heen, onder bevel van den
majoor Leblanc, om met de hulp van den braven kapitein
Gusinklo en 40 man van het garnizoen, die niet op de vlucht
waren geslagen, den vijand buiten te houden.
Evenals in andere plaatsen begon die Pruisische commandant
onmiddellijk een gewapende burgermacht te organiseeren. „Op
requisitie van den beer Leblanc, majoor in Pruisischen dienst
en commandant dezer vesting" — zoo schreef kapitein Kannegiesser den 29 en December aan „Oorlog" — „heb ik tegen
behoorlijk recu te zijner dispositie gesteld, ten einde aan de vrijwilligers dezer stad te worden uitgereikt : 200 geweren met
toebehooren, 400 vuursteenen en 12000 scherpe infanterie-patronen,
welke laatste echter in het magazijn gedeponeerd blijven
Voorsz. geweren zijn gisteren ontvangen, en heden heeft de
burgerij er al mede geexerceerd".
Inmiddels hadden ook de Nederlandsche autoriteiten maatregelen genomen, om de begane font te herstellen. Zoodra
admiraal Kikkert van het gebeurde kennis kreeg, zond hij bevel
aan kolonel Van Heemskerck, om onverwijld naar zijn post
terug te keeren, waaraan deze natuurlijk voldeed. Toen hij den
24en Dec. voor Geertruidenberg verscheen, weigerde men (de majoor
Leblanc of de regeering, denkelijk uit gebrek aan plaatsruimte
— schrijft Van Hulsteijn) aldaar zijn bataljon in te kwartieren,
waardoor hij genoodzaakt werd, zijne manschappen in een vrij
uitgebreid kantonnement te Raamsdonk onder te brengen.
sin dien toestand vond den volgenden dag de bovengenoemde
luitenant-kolonel R. H. van Hulsteijn het bataljon. Deze had
den 24en, toen generaal Sweerts (dd. 23 December uit Leiden)
het feit naar Den Haag had gerapporteerd, aldaar bevel ontvangen, onmiddellijk naar Dordrecht te gaan, het commando van
den kolonel Van Heemskerck over te nemen, en hem op te dragen,
zich te zijner verantwoording naar Den Haag te begeven. Toen
t.v. aangestelde nieuwe burgemeester, de notaris A. J. Verkouteren, weigerde
echter kortaf aan het verzoek te voldoen.
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Van Hulsteijn te Dordrecht aankwam, was het bataljon van daar
reeds weder vertrokken (den 2-l en v65r 3 uur 's namiddags); hij
zette daarop zijn tocht voort naar Geertruidenberg, alwaar hij
zich den 25en van den hem opgedragen last kweet en het bevel
over het bataljon aanvaardde. Dienzelfden dag ontving hij 900
geweren met toebehooren en 60.000 scherpe patronen.
Omniddellijk na aankomst in de residentie werd Van Heemskerck op order van den commissaris-generaal van oorlog
arrest opgelegd. Hij verzocht dezen schriftelijk „hem wel te willen
veroorlooven zig in persoon bij Uwe Excellentie te vervoegen,
ten einde eene gepaste uytsluyting te geeven van al het voorgevallene te Geertruidenberg, ten einde te kunnen beslissen
hoedanig des supliants gedrag geweest is. Ik durve vertrouwen,
mijne gehoudene gedrag, en omstandigheeden, waarin mij bevonden hebbe van dien aard zijn zullen, dat mij volkoome
verantwoorde kan en dus alle nadeelige gerugtens zullen weerhouden worden".
Generaal Bentinck oordeelde bet evenwel geraden, aan dit
verzoek „vooralsnog niet te refereeren" (30 Dec.), aangezien de
Souvereine Vorst had besloten, den kolonel voor een krijgsraad,
die den 3 en Januari 1814 werd benoemd, te doen terechtstaan 1).
De 15e Januari was voor den kolonel de noodlottige dag.
Hij werd gevonnist ter zake van zijn misdadig gedrag, gehouden in het eigendunkelijk verlaten van de vesting Geertruidenberg
op losse geruchten, zonder eenigen grond en buiten eenige noodzakelijkheid, mitsgaders in het onbezet laten van gemelde vesting
gedurende 36 uren, nadat hij zijne onderhebbende troepen wederom had gerallieerd, en mitsdien gecondemneerd, om als Kolonel
van een regiment jagers in dienst der Vereenigde Nederlanden
en als commandant der militaire bezetting van Geertruidenberg
te worden gecasseerd en inhabiel verklaard, om den lande voortaan
in eenige militaire kwaliteit te dienen met condemnatie wijders
in de kosten.
1 ) Voorzitter van dien krijgsraad was generaal-majoor 0. Z. Van Sandick,
leden: de kolonels P. J. Timmerman, J. E. Van Doorn en 0. Van Well, de
luitenant-kolonels Van Betuw en Von Miner, de majoor PrObsting; terwijl
als auditeur-militair fungeerde rnr. Hendrik Thesing, voorheen auditeurmilitair te 's-Gravenhage.
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De Souvereine Vorst mitigeerde het vonnis bij besluit van den
25en Januari daaraanvolgende zoodanig, dat „de heer W. S. van
Heemskerck vervallen is verklaard van zijne voorschreven kwaliteiten en inadmissibel tot het bekleeden van eenige militaire
charges; blijvende de condemnatie in de kosten in zijn geheel".
Zoo werd het vonnis den 27 e11 Januari te 's-Gravenhage gepronuncieerd.
Het bataljon jagers had toen reeds geruimen tijd Geertruidenberg verlaten. Nadat de Russen uit Breda waren vertrokken, had
generaal Van der Plaat met sterken aandrang om vermeerdering
van garnizoen in die vesting gevraagd. Daartoe was ook het
bataijon uit Geertruidenberg aangewezen, hetwelk er den 3e11
Januari binnentrok, zooals genoemde generaal sehreef: „bestaande
meest uit recruten, welke nog geen dienst kunnen praesteeren,
ongekleed en sommige op klompen . . . . Zou dat bataljon niet
ter formeering te Leiden of te Haarlem te plaatsen zijn, daar
het almede een bataijon is, dat zig te Geertruidenberg sleeht
gedragen heeft, aan verwijtingen, bij zonder bij de Pruysschen
alhier in garnizoen (Oranje-Pruisen), blootgesteld is — dienst
heb ik er Loch niet van en ziej vermeerderen dus doende zonder
redenen de consumtie, terwijl aan den anderen kant zoodanige
manschappen mij door de Engelsche en Pruisische generaals als
dugtige en voor de vesting strijdbare manschappen worden
aangerekend" I).
Slechter getuigenis van een militairen troep kon moeilijk gegeven worden. Het is tevens eenigermate een pleidooi voor verzachtende omstandigheden met betrekking tot het gedrag van
kolonel Van Heemskerck. Korten tijd daarna kreeg Van der Plaat
machtiging, om het bataljon naar Woudrichem en Loevestein
to zenden.
In Geertruidenberg was kort voor het vertrek van genoemd
bataijon, den 29 en December, in garnizoen gekomen de majoor
De Perez met eenige officieren en manschappen, de kern van
een op to richten Belgisch legioen. Met de werving van Belgen
ging het echter niet vlot. Toen den 27 en Januari 1814 kolonel
1 ) Hij had ook aan die generaals bijstanci van troepen gevraagd, waarop
hem was geantwoord, dat zijn garnizoen sterk genoeg was,
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Cornabê het commando over het 3e bataljon Belgische Chasseurs
(zooals dit korps toen genoemd werd) van den majoor De Perez
kwam overnemen, telde het nog slechts 171 man.
Den volgenden dag, 28 Januari, marcheerde het Pruisische
bataljon, aangevoerd door kapitein Wolff, die ook vestingcommandant geweest was, naar Heusden, zoodat Geertruidenberg van toen of weder door een Nederlandsch officier werd gecommandeerd.
Over de bewoners van het stadje en van den omtrek kan
weinig worden medegedeeld, omdat in het gemeente-archief geen
bescheiden over dien tijd zijn bewaard gebleven. Uit nog een
tweetal militaire rapporten blijkt, dat ook zij onder den druk
der omstandigheden hebben geleden en hun toestand verre van
rooskleurig moet geweest zijn.
Toen de Pruisische generaal Von Billow eindelijk besloot,
zijne troepen ,naar Brabant over te brengen, had burgemeester
Verkouteren aanschrijving ontvangeu, om in de magazijnen de
benoodigde proviand en fourage op te leggen voor 40.000 man
en 10.000 paarden gedurende 14 dagen. Den l en Januari kwam
de „Proviantmeister" Wollenberg zich namens generaal Von
Billow van den staat van zaken overtuigen. Er werd toen geconstateerd, dat zich slechts 4800 pond gezouten vleesch, 100
schepels haver en 150 centenaars hooi in de magazijnen bevonden,
en bij proces-verbaal werd door den burgemeester verklaard, dat
het niet mogelijk was zelfs een tiende gedeelte van het gerequireerde bijeen te brengen, aangezien zich in den omtrek tusschen
Breda en Geertruidenberg slechts 6 of 7 dorpen bevonden, over
welke hij trouwens niet te beschikken had, omdat die hunne
eigene bestuurders hadden. Maar zelfs aangenomen, dat die dorpen
op hooger bevel tot levering zouden verplicht kunnen worden,
betwijfelde hij ten sterkste, of zij behalve hooi slechts het geringste zouden kunnen opbrengen, want eensdeels waren zij door
de requisition der Franschen reeds verarmd, en anderdeels hadden
zij ook veel geleden door inkwartiering van Pruisische en Russische troepen, terwijl zij, naar hij stellig wilt, groote hoeveelheden
levensmiddelen en fourage voor het magazijn te Breda hadden
moeten leveren. Met die verklaring moest de proviandmeester
zich voorloopig tevreden stollen.
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De toestand der stadskas, ook de wijze, waarop militaire commandanten destijds in den geldnood moesten voorzien, mogen nog
blijken uit een schrijven van kapitein Kannegiesser dd. 16 Januari
1814, waarin hij den commissaris-generaal van oorlog kennis
geeft : „dat de beer Verkouteren, burgemeester dezer stad, op
grond Uwer missive van den 5en dezer, inhoudende dat maatregelen zijn genomen, dat directelijk van wege het departement
van oorlog penningen tot de soldijen worden gefourneerd, als
mede nit gebrek aan fondsen, mij geweigerd heeft, de noodige
gelden ter betaling der leeningen aan mijn kader te verstrekken,
met overlegging van een certificaat van het onvermogen der
stedelijke kas ; en dat ik mij dus genoodzaakt heb gezien, de
benoodigde gelden bij J. M. Ramakers alhier, beurtschipper op
Dordrecht, ad 1" 2 " /0 's maands op te nemen, daar mijn kader is
gecaserneerd en chambree rnaakt" (d. w. z. gezamenlijk de menage
voert).
Het vertrek van het Pruisisch bataljon op den 28 en Januari
zal ook hier eene ware verlichting zijn geweest.

be bestorming van Bergen-op-Zoom 8

9 Maart 1814

DOOR

G. L. BREEDVELT en

DR.

H. F. M. H[JIJBERS.

De voorbereiding.
Terwiji in het najaar van 1813 in- het noorden en het midden
van de voormalige Republiek der Zeven Geiinieerde Provincien
het Oranje-blanje-bleu reeds op de belangrijkste plaatsen vrij uit
de torens der kerken, de topgevels der stadhuizen, de kruinen
der bolwerken tooide in de blijde kleuren der herwonnen onafhankelijkheid, bleef het zuiden nog in stifle vreugdeloosheid afwachten het heengaan der Fransche strijdmacht, die op een steeds
meer afgelegen geraakten buitenpost den standaard der keizerlijke
adelaars nog opgeheven Meld.
Maar het was niet een afwachten in doffe werkeloosheid.
Zeeland en Noord-Brabant waren natuurlijk niet in staat uit eigen
kracht den gehaten vreemdeling de grenzen over te jagen. Grenzen
hadden echter in 1813 en 1814 een oogenblik slechts historische
beteekenis. Zooals Napoleon eenmaal ze weggewischt had om er
nieuwe te maken voor zijn snel zich uitbreidende heerschappij,
zoo waren het nu de verbonden mogendheden, die bij haar
operation tegen den keizer er geen rekening inee behoefden te
houden : niet de staten stonden aan haar zijde, maar de volkeren.

In het begin van December 1813 had de Fransche generaal,
graaf Decaen, die toen het opperbevel voerde over de keizerlijke troepen in Holland, Breda, Willemstad, Tholen en Steenbergen doen ontruimen. Het had weinig gescheeld, of ook
Bergen-op-Zoom ware prijsgegeven. Er lag slechts een garnizoen
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van 400 man. Het plan van Decaen, om de geheele Fransche
verdedigingsmacht op Antwerpen te concentreeren, werd echter
verijdeld door het stellig bevel van Napoleon zelf, om NoordBrabant tot en met Willemstad en Breda geheel te heroveren,
met name Bergen-op-Zoom zoo goed mogelijk te versterken.
Aan den generaal, hertog van Plaisance (zoon van den prinsstedehouder Lebrun) was de uitvoering van deze opdracht toevertrouwd. Hij is daarin slechts voor een klein gedeelte geslaagd.
Breda was al door de Kozakken in bezit genomen en een poging
om de stad te hernemen mislukte volkomen. Sedert 25 December
1813 was alleen nog Bergen-op-Zoom in west-Noord-Brabant
onbetwist bezit der Franschen.
Strategisch was de vesting van groote beteekenis. In den tijd
der Republiek was dit meer dan eens gebleken, het duidelijkst
wel in 1747. De oude Coehoornveste beheerschte nog altijd de
verbinding van Antwerpen met Holland. Terecht noeint Van
Gorkum haar in 1814 den sleutel van het frontier tegen de
Franschen 1 ). De bevelvoerders van het leger der verbonden
mogendheden achtten haar verovering dan ook van overwegend
belang. In wijden boog Madden zij de stad reeds ingesloten. De
Engelsche vloot, voor anker ter hoogte van de lloompot,
liet enkele schepen op de Schelde kruisen. Zij vormde de
verbinding tusschen Engeland en het Britsche legerkorps
onder luitenant-generaal sir Thomas Graham, ter sterkte van
ongeveer 9000 man, hetwelk Steenbergen, Oudenbosch en Halsteren ten noorden, Wouw en Rosendaal ten oosten, Nispen en
Esschen ten zuiden bezet hield. Verderop sloten de afdeelingen
der Pruisen zich aan bij de Engelschen. Hun aanvoerder, generaal Von Billow, had sinds 8 Januari 1814 zijn hoofdkwartier te
Breda. Hij en Graham traden met elkander in overleg omtrent
een plan van aanval tegen de Scheldevesting. De man, die
het eerst het denkbeeld opperde, om tot actief optreden
over te gaan, was volgens zijn eigen getuigenis 2) kapitein
Jan Egbertus van Goirkum, een genie-officier, die in December
1) Vgl. J. E. Van Gorkum, De Bestorming der Vesting Bergen-op-Zoom op
den Ben Maart 1814; blz. 2. (Leiden, Hooiberg en Zoon, 1862.)
2) Ibidem, blz. 4.

GENERAAL-MAJOOR J. E. VAN GORKUM.
NAAR EEN STEENDRUK VAN J. P. BERGHAUS,
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1813 den Franschen dienst te Antwerpen verlaten en zich ter
beschikking van generaal Graham gesteld had.
Den 29en Januari 1814 ontving hij van then generaal de opdracht
een onderzoek in te stellen naar de sterkte en verdedigingsmiddelen van en een ontwerp te maken voor operation tegen
Bergen-op-Zoom. Von Billow was met zijn Pruisen inmiddels
doorgemarcheerd naar Frankrijk, zoodat Graham alleen het
commando voerde over de troepen in het westen van NoordBrabant.
Van Gorkum gunde zich geen uitstel. Van Steenbergen uit
leidde hij het verkenningswerk. De resultaten daarvan geven ons
een kijk op den toestand van Bergen-op-Zoom, zij het ook alleen
als militaire stelling.
Na het echec der Franschen voor Breda in de tweede helft van
December 1813, had de hertog van Plaisance terstond maatregelen
genomen om de stad geducht te versterken. Een groote voorraad levensmiddelen en krijgsbehoeften voerde het weerstandsvermogen tot hooger peil op. Er werd hard gewerkt aan de
doode weermiddelen. Het geschut werd in orde gebracht, waar
het noodig was de palissadeering hernieuwd, op den bodem van
den haveningang liet men ijzeren eggen zinken, om de plaats
ondoorwaadbaar te doen zijn, bovendien versperde een sterk
bemand vaartuig den toegang, die nog door twee veldstukken, in
batterij gebracht aan de brug bij de Waterpoort, bestreken werd.
Er heerschte dus groote bedrijvigheid in Bergen-op-Zoom.
Het garnizoen werd gebracht op 5000 man daarbij waren veel
hoofd- en subalterne stafofficieren, meestal afkomstig van verlaten
vestingen en forten, „officiers sans troupes", die nu bij den troep
dienst deden, omdat er voor hen in hun gewone functies geen
werkzaamheden te vinden waren. Verhoogde dit overcompleet
aan officieren de gevechtswaarde der bataljons, er stond tegenover, dat desertie op uitgebreide schaal het aantal weerbare
manschappen van 5000 op 3000 had teruggebracht tusschen
December 1813—Maart 1814. De jongste lichtingen, meestal gerecruteerd uit Vlamingen, verlieten het Fransche vaandel, als
zij de kans schoon zagen, want niet dan met tegenzin waren
zij gezwicht voor den militairen dwang, die hun het geweer
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de hand had geduwd. Le Grand 1) stelt de sterkte der Fransche
verdedigende macht op 2700 man, naar aanleiding van een
gedetailleerde sterkte-opgave bij een wapenschouwing, die 5 Maart
1814 gehouden werd door den gouverneur, generaal Bizanet.
Van Gorkum wantrouwt doze opgave, omdat hij niet kan gelooven aan een zoo sterke desertie, dat er van 5000 man maar
2700 zouden zijn overgebleven.
Een derde gedeelte van het garnizoen werd elken avond over
een uitgebreide reeks posters verdeeld. Een piket van 800 man
stond iederen nacht in de wapens in een ongebruikt gebleven
bomvrij kruitmagazijn op het bastion Hertel, midden tusschen
de haven en de Steenbergsche Poort. De meeste aandacht wijdden
de Franschen aan de herstelling van het front aan de Steenbergsche poort, dat rinds lang tegen een onstuimig uitgevoerden aanval geen voldoende bescherming meer hood. De
overige fronten werden daarentegen meer of min verwaarloosd.
Zorgvuldig gaf Van Gorkum er zich rekenschap van, dat het
mogelijk bleef langs vele punten binnen de stadsvesten te komen. Aan dit middel van bemachtiging gaf hij de voorkeur boven
elk ander. Wel stelde hij zich in verbinding met betrouwbare
burgers, op wier persoonlijke medewerking hij meende te mogen
rekenen.
In den morgen van den Ten Maart 1814 kwam de Engelsche
luitenant-kolonel der genie, Carmichael Smyth, aan Van Gorkum
de vraag stellen, hoe ver zijn voorbereidende werkzaamheden
gevorderd waren. De kapitein legde een uitvoerig plan over,
waarop de verschillende aanvalspunten waren beschreven. De
twee officieren bespraken het geheel met elkander. De Engelschman kon zich er mee vereenigen. Toen opperde Van Gorkum
het denkbeeld, reeds in den avond van den volgenden dag, den
B en Maart, den aanval te wagen. Het watergetijde was dan gunstig.
1 ) Le Grand, Verhaal van de Verrassing van Bergen-op-Zoom op 8 en
9 Maart 1814. Breda, W. Van Bergen en C°., 1817. Dit is de Nederlandsche
vertaling van het oorspronkelijke werkje van Le Grand : Relation de la
Surprise de Berg-op-Zoom. Magimel, Anselin et Pochard, Paris 1816.
Le Grand was kolonel der genie bij het Fransche garnizoen.

DE BESTORMING VAN BERGEN-OP-ZOOM

8

9

MAART

1814. 527

Het weer beloofde te zullen medewerken. Uitstel kon slechts de
moeilijkheden verzwaren. Carmichael Smyth juichte het idee toe.
Overtuigd dat de generaal-en-chef geen bezwaren zou opperen,
begon men terstond aan de laatste maatregelen. Den volgenden
dag om 2 uur zou Van Gorkum te Wouw zijn voor een bespreking van de geheele expeditie met generaal Graham en diens staf.
Intusschen zorgde hij voor stormladders en andere onmisbare
werktuigen en verzekerde zich van de medewerking van gidsen
voor de aanvalscolonnes.
De heer C. Wijnmalen, burgemeester van Steenbergen, die in
alles ijverig meewerkte, liet 40 stormladders timmeren, 25-28
voet lang. De sporten waren daarbij op 12 duim van elkander
geplaatst, dat is op dubbelen afstand bij gewone ladders vergeleken, om grooter spoed te kunnen maken bij het beklimmen
van hellingen of muurwerken. Het ging bij de vervaardiging
eigenaardig toe. Eenige vertrouwde timmerlieden werden in
de Gereformeerde kerk bijeengebracht. Zij mochten er niet uit,
voor alles klaar was. Omdat het een verrassing, geen geregeld
beleg gold, was geheimhouding geboden.
Wat de gidsen betreft, in den namiddag van den Ten Maart
stelden zich twee burgers uit Bergen-op-Zoom beschikbaar : Zegers,
een handelaar, die nauwkeurig bekend was met het haven-kanaal,
en Hooibroek, een kamerbehanger. 's Morgens, den B en Maart,
meldde zich ook nog Gerrit Visser, een zeilmaker. Eenigen tijd
te voren had hij Van Gorkum reeds gewichtige diensten bewezen als verspieder. Zelf had hij zich voor dit gevaarlijk werk
aangeboden, nu bood Van Gorkum van zijn kant hem aan, ook
als wegwijzer te willen optreden. Visser aarzelde. De zorg voor
zijn huisgezin bezwaarde hem. Maar tegen een geldelijke belooning ging hij Loch voorwaardelijk op het voorstel in - 1 ). Jillis de
Haas, een schipper, die reeds meermalen als geheim medewerker
van Van Gorkum was opgetreden, kreeg aanzegging zich 's avonds
den 8 e11 Maart bij dezen te vervoegen. De gidsen waren dus
b
g evonden.
1 ) Over Visser vindt men uitvoerige, maar niet altijd te controleeren
bijzonderheden in het werkje van H. Maronier, getiteld : „De Gids". Ed. Wijnands, Rotterdam, 1836.
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Tusschen al deze bedrijven door werd aan Van Gorkum verraden, dat een onderbaas bij de genie, Van den Enden, die buiten
de stad vOOr de Steenbergsche poort woonde, van de Franschen
het bevel had om des nachts, wanneer er in het voorterrein
onraad mocht zijn, een lantaarn nit te steken langs den schoorsteen van zijn huis, het licht naar de wallen gekeerd. Op den
avond van den aanval, na het poortsluiten, werd die man
in verzekerde bewaring gesteld, zoodat het waarschuwende sein
uitbleef.
Om 66n uur na den middag, op den 8en Maart, vertrok Van ,
Gorkum van Steenbergen naar Wouw, waar Graham met tal
van generaals en hoofdofficieren hem wachtten. Er werd krijgsraad gehouden. Van Gorkum gaf uitleg van zijn ontwerp. Dit
was berekend op den grondslag van twee aanvalscolonnes en
een kleinere afdeeling bestemd voor een schijnaanval. Kapitein
De Bere, een beproefd officier van het oude Staatsche leger, die
zijne medewerking had aangeboden, stelde echter voor nog een
derde effectieve attaque te organiseeren over de gracht over
het ravelijn ' de Zoom. Van Gorkum bestreed dit. Hij wist, dat
de Franschen op dit punt scherp de wacht hielden, hij vond
het bedenkelijk de beschikbare troepen te veel te verspreiden,
maar Graham zelf was voorstander van een groot aantal aanvalspunten en De Bêre achtte de door hem gekozen plaats zeer
geschikt om den hoofdwal te bereiken. Het eindbesluit van den
krijgsraad stelde het volgende schema voor de operatie vast.
Er zullen drie werkelijke aanvallen gedaan worden en een
schijnaanval. Daarvoor worden in het geheel 3550 man beschikbaar gesteld. Generaal Cooke krijgt het bevel over de eerste afdeeling, 1000 man sterk, bestemd tegen het bastion Oranje, aan
de zuidzijde van de vesting; luitenant-kolonel Maurice zal het
commando hebben over de tweede colonne, tellende 1200 man,
voor den aanval op het front van de Zoom, aan de oostzijde.
Generaal-majoor Skerret met 1100 man, zijnde de derde groep,
moet den ingang van de haven forceeren (westzijde). Voor de
valsche attaque worden ongeveer 250 man aangewezen. Luitenant-kolonel Honey zal als aanvoerder optreden. Zijn beweging
zal plaats hebben voor de Steenbergsche Poort (noordzijde).
Van Gorkum bracht tegen deze regeling een zeer ernstig be-

THOMAS GRAHAM, NAAR EEN SCHILDERIJ VAN SIR THOMAS LAWRENCE, in het
bezit van den HERTOG VAN WELLINGTON,
Apsley House, Londen,
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zwaar in het midden : hij vond een getalsterkte van drie en een
half duizend man veel .te gering en achtte voor het welslagen der
onderneming minstens 6000 man noodig. Hij voerde voor zijn
zienswijze gewichtige argumenten aan. Bergen-op-Zoom toch was
een uitgebreide en goedbewaakte vesting. Men moest zich den vijand
voorstellen als welvoorbereid en op zijn hoede. De mogelijkheid van
een scherpen tegenstand was allesbehalve denkbeeldig. Het zou
waarschijnlijk wel gelukken binnen de buitenwerken te komen,
maar bij de nadering of beklimming konden allicht belangrijke verliezen geleden worden. Alleen al voor het bezetten der wallen
was 3000 man bijna driemaal te weinig. Mocht het garnizoen
overgaan tot offensieve tegenweer, dan zou er in de stad een
gevaarlijk gevecht moeten geleverd worden, te gevaarlijker als
de verdediger sterker zou blijken dan de aanvaller, en dat op
voor de Engelschen vreemd terrein. Ook al wilde generaal Graham zich bepalen tot do vermeestering der wallen, dan nog
waren minstens 6000 man noodig, vooral omdat de Franschen
op andere plaatsen in het binnenste der stad zich zouden kunnen
vereenigen, om in den morgen den tegenaanval op uiteenliggende punten van den walgang te beginnen. Het was zeer
de vraag of de in detachementen opgeloste Engelsche krijgsmacht zich zou kunnen handhaven tegen de dan te verwachten
overmacht.
Het waarschuwend woord van Van Gorkum maakte indruk
op de vergadering, die zich geplaatst wist tegenover een groote
verantwoordelijkheid. Zij besloot, dat nog twee regimenten zouden gevoegd worden bij de 3000 man, waardoor de geheele macht
sterk genoeg werd om aan alle bedenkingen tegemoet te komen.
Van Gorkum begaf zich nu naar Halsteren en arriveerde daar
om 7 uur. Hij vond er de gidsen en bracht hen op de hoogte
van hun werkzaamheden. Toen alle schikkingen getroffen waren,
reed hij per rijtuig weg in de richting van Bergen-op-Zoom.
Hij nam den gevangen genomen Van den Enden met zich mee
in zijn wagen. kanvankelijk hield deze zich zeer gesloten. Van
Gorkum trachtte hem echter tot andere gedachten te brengen;
hij hoopte nog wel eenige inlichtingen van hem te kunnen verkrijgen. Onderweg viel het rijtuig met de paarden om op het gladde
ijs van een waterplas. Dit ongeval zou den toestand eenigszins
Gedenkboek W.

34
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kritiek gemaakt hebben, als Van Gorkum het intusschen al niet
eens ware geworden met Van den Enden, die tegen betaling
er in toegestemd had, vrijwillig als gids te fungeeren. Te voet
ging het nu verder langs de herberg de Roskam op den Wouwschen weg. Dichter bij de stad ontmoetten zij den kapitein
De Bere aan het hoofd van de tweede colonne, die deze officier
geleiden zou. Graham had zijn verblijf met den staf in een koepel
van de heeren Van Hoek aan denzelfden weg. Nu sloeg Van
Gorkum den zijweg naar Borgvliet in. Het was doodstil. De
donkere lucht deed de nachtelijke duisternis nog dochter zijn. De
Engelsche colonnes hadden ongemerkt haar bewegingen kunnen
uit-voeren. Om half Lien bereikten de eenzame wandelaars bet
hoofd der colonne van generaal Cooke, ter plaatse waar oudtijds
het Fonteintje 1 ) stond. Van den Enden werd nu definitief als
gids bij deze afdeeling ingedeeld. Schipper Jillis de Haas was
de andere. I)eze meldde zich nu eerst bij Van Gorkum aan.
Dit had een bijzondere oorzaak. Als een der getrouwste helpers
van den kapitein was hij nog in den loop van den dag binnen
Bergen-op-Zoom geweest, om een onderzoek in te stellen naar
de draagkracht van bet ijs op de Zoute Vest 2). Door de waakzaamheid der schildwachten gelukte het hem pas na het vallen
der duisternis zijn opdracht uit te voeren.
Nu berichtte hij, dat de troepen er niet over konden. Daarop
was niet gerekend bij het ontwerpen van het aanvalsplan. De
voorzichtige Van Gorkum gaf er terstond kennis van aan de
1) Het Geertrudisfonteintje bestaat nog. Gaande van het Kurhaus naar
Oud-Borgvliet vindt men het gemakkelijk langs bet strand bij laag water.
Voortdurend stroomt er helder, zoet water uit de bron. Omstreeks 640-650
moet er een kapel zijn gesticht door Geertrudis, dochter van Pepijn van
Landen. In 1681 is het kleine gebouw gerestaureerd, maar in 1747, toen de
Franschen Bergen-op-Zoom belegerden, werd het verwoest.
(Mededeeling van den beer Numa Hasselman, uitgever te Bergen-op-Zoom.)
2) De Zoute Vest was daar, waar thans de spiritusfabriek gebouwd is.
Het was meer een moeras dan een gracht, dat bij vloed door het Scheldewater overstroomd werd. De wallen waren er verbazend hoog en boden een
prachtig uitzicht over den rivierarm. Het ijs was er altijd broos wegens bet
zoute water en had in den volksmond den naam „clansvloer", omdat het
somtijds wel sterk genoeg was orn veel y olk te dragen, maar immer golvend
en elastisch bleef.
(Mededeeling van den heer Numa Hasselman.)
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aanvoerders der betrokken colonne, generaal Cooke met' kolonel
lord Proby en luitenant-kolonel Carmichael Smyth. Hij voegde
er aan toe, dat men nu niet langs de linkerzijde van den Oranjebeer 1) de Zoute Vest zou kunnen overtrekken, maar wel langs
de rechterzijde het bastion Oranje beklimmen, met behulp van
de beschikbare stormladders, door en vanuit de gracht. Cooke
en Proby vonden het raadzaain omtrent deze verandering in de
oorspronkelijk vastgestelde manoeuvre eerst het gevoelen in te
winnen van den generaal-en-chef Graham. Binnen een kwartier
kwam het bericht van instemming.
Toen werd de voorhoede der aanvalscolonne opgesteld. De Haas
en Van den Ender'• gingen aan de spits tusschen twee onderofficieren. De luitenant der genie Abbey had het bevel over een
zestigtal sappeurs, voorzien van 25 30 stormiadders. Plotseling
golfde door de duistere stilte het rollende geluid van geweeren kanonvuur. De schijnaanval op de Steenbergsche poort was
begonnen. Het was omstreeks 10 uur in den voornacht van den
B en op den 9 en Maart 1814.
In de stad.
Na de inlijving bij Frankrijk in de lente van 1810 had het
keizerlijk gouvernement het verdedigingsfront van Bergen-opZoom geheel omgekeerd. Tot nu toe lag dit aan de zuidzijde,
aan den Antwerpschen kant, want gedurende de 17 e en 18e
eeuw was de stad altijd geweest de voormuur van Holland
juist tegen de Franschen. Nu werd het anders. In het beveiligingsstelsel van Frankrijk's noordgrens opgenomen, was het de
noordzijde, aan den Steenbergschen kant, die de vesting haar
beteekenis gaf.
De herhaalde bijeenkomsten der Engelsche stafofficieren te
Steenbergen deden de Fransche ingenieurs bijzonder veel aandacht
schenken aan dit gedeelte der aan hun zorg toevertrouwde verde1 ) De Oranjebeer was een waterkeering, waardoor het Schelde-water, dat
de Zoute Vest vrij uit- en instroomde bij eb en vloed, uit de diepere droge
grachten kon gehouden worden.
Aan de linkerzijde van den beer was er dus water in de gracht, aan de
rechterzijde niet.
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digingswerken. De reduits en kleine lunetten voor de gracht
waren opnieuw gepalissadeerd, met zware boomstammen afgesloten en met houten wachthuizen bezet. De eigenlijke poort
werd versperd door zwaar plankwerk voor de ophaalbrug 1 ). Een
tweede barriere was er achter aangebracht. Deze voorzorgen bewijzen voldoende, dat de Franschen min of meer rekening hielden met een verrassing aan dezen kant.
In werkelijkheid was het garnizoen niet in staat de talrijke
fortificaties voor en achter de lange lijn der wallen volledig te
beheerschen. De stad telde in 1814 omstreeks 1356 woonhuizen
en 5971 inwoners. Het complex der gebouwen, kerken, pleinen
en straten besloeg dus alleen reeds een omvangrijke oppervlakte.
Daar omheen lagen de versterkingswerken, ingedeeld van poort
tot poort.
De havenmond, 150 M. breed, uitloopend in het Bergsche Diep,
dat tusschen de verdronken landen naar de Oosterschelde voert,
werd geheel bestreken door het Waterfort langs de vaargeul,
waarachter de Waterpoort lag aan den zuidkant van de haven,
die aan de haar afsluitende kade nog door een tweede poort
van de eigenlijke stad was gescheiden. Deze, de Gevangenpoort,
aan het einde van de breede Lieve Vrouwestraat, was echter een
open doorgang.
De Steenbergsche poort versperde den toegang tot de stad aan
de noordzijde. Tegenover haar, aan de zuidzijde, lag de Antwerpsche of Boschpoort. Tusschen de twee in werd de ringmuur
onderbroken door de Wouwsche of Bredasche poort. De zuidelijke fronten waren bovendien gedekt door het retranchement
Kijk-in-de-Pot.
1 ) De ophaalbrug van de Steenbergsche poort be y ond zich tegenover den
ingang van het tegenwoordige park. Juist over de thans dichtgemetselde
hoofddeur der openbare School C, die na de slechting der wallen vrij kwam
te staan, kwamen twee groote sortie's uit. De vestingpoort zelf bestond uit
een hoog, wijd gevelwerk, waarin de in twee6n gesplitste binnengang. Zacht
glooiend liep deze op, naar buiten, totdat zij uitkwam op de hoogte van
de stallen van het rijks-hengstveulendepot. De nog voor korten tijd bestaande
barakken, bekend onder den naam „Ark van Noe", stonden aan den voet
van den wal.
(Mededeeling van den heer Numa Hasselman).
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Het commando over de vesting berustte in handen van den
brigade-generaal Bizanet 1).
De troepen bestonden uit een compagnie artillerie en een
detachement genie, uitmuntende soldaten ; een aantal matrozen,
zeer losbandig, maar dapper en goed geoefend, die dienst deden
als kanonnier en als werkers aan de fortification ; de infanterie,
meer dan de helft van 't geheele garnizoen, gevormd uit eerst
kort geleden gelichte manschappen uit Vlaanderen. Desertie
kwain veel voor ; de deserteurs gebruikten de gelegenheid om de
vlucht te nemen, wanneer zij de wacht hadden in de buitenwerken, van welke slechts een zeer klein gedeelte bezet ge-,
houden werd, hoofdzakelijk wegens de geringe sterkte van het
garnizoen.
Des avonds werden alle wachten verdubbeld ; des nachts
bivakkeerden kleinere afdeelingen in houten loodsen op de wallen;
op de groote markt vOOr de hoofdwacht, op den hoek van de
Hoogstraat, stonden steeds vier veldstukken met de bijbehoorende
bediening gereed, de lonten brandende; dit alles bij een temperatuur, die de grachten deed dichtvriezen.
De onmogelijkheid om nieuwe voorraden binnen de stad
te brengen, bracht er het hare toe bij om de tack der Franschen
te verzwaren. In het begin van Maart raakte het meel op ; men
moest zich beperken tot het gebruik van gezouten vleesch.
Was onder dergelijke omstandigheden Bergen-op-Zoom veilig
voor een plotselingen overval; uitgevoerd door een beduidende
overmacht? Van Gorkum had alles gedaan wat hij kon, om zijn
chef, generaal Graham, er van te overtuigen, dat de stad tegen
zulk een schok niet bestand zou blijken. Hij had het pleit gewonnen. Alleen haperde het bij de uitvoering der door hem
ontworpen plannen aan het onmisbare overwicht aan de zijde
der Engelschen. Aanvals- en verdedigingsleger waren zoowat even

1 ) Guislain Laurent Bizanet (geboren te Grenoble in 4757, aldaar overleden
in 1836) was in 1792 kapitein en werd in 1793 bevorderd tot brigade-generaal ter belooning van zijn gedrag bij de verdediging van Monaco. Zijn
diensttijd bracht hij grootendeels in het zuiden van Frankrijk en in Italiè door ;
o. a. was hij van 1799-1804 commandant van Toulon. Sinds 23 November
1810 was hij als brigade-generaal in Bergen-op-Zoom.
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sterk, want de twee regimenten, die door den krijgsraad op 't
laatst nog waren toegezegd, ontbraken op het oogenblik van de
verrassing. Het werd nu een strijd tusschen gelijke partijen,
waarbij het vooral zou aankomen op het beleid der officieren
en de militaire eigenschappen der troepen.
De schijn-aanval op de Steenbergsche Poort.
De order, die den Engelschen aanvoerders tot leiddraad strekte,
was geteekend 7 maart 1814, en eenigszins gewijzigd door het
besluit van den krijgsraad, die den S eri Maart het voorstel van
kapitein De Bere om ook tegen het front de Zoom een derden
aanval te richten, goedkeurde. Zij behelsde het volgende :
„De vesting Bergen-op-Zoom zal morgen, den 8 e11 Maart, des
avonds te half elf uren, op vier punten aangevallen worden,
zijnde gelegen :
„Het eerste over de Zoute Vest naast den Oranjebeer.
„Het tweede op het _ front de Zoom, ter rechterzijde van de
Wouwpoort.
„Het derde op de Steenbergsche poort, om door een valsche
attaque op dit punt de aandacht van het garnizoen of te
leiden.
„Het vierde door den ingang der haven bij laag water.
„De eerste colonne zal zich opstellen langs het strand bij Borgvliet.
„De tweede colonne schaart zich op den Wouwschen weg.
„De derde colonne vat post bij de aan den gids bekende
herberg „Het Haantje". Zij doet den aanval een kwartier na
tien uren.
„De vierde colonne zal zich in orde stellen bij de hoeve van
de erven Geers, aan den Tholenschen dijk, mede door den gids
dezer colonne aan te wijzen.
„Alle deze verzamelplaatsen zijn zoo gekozen, dat de colonnes
op een gelijk tijdstip met denzelfcfen pas tot den aanval opbrekende, gelijktijdig de vesting kunnen bereikt hebben, met
uitzondering van de derde colonne 1), die een kwartieruurs
1)

D. i. die, bestemd voor den schijn-aanval op de Steenbergsche poort,
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vroeger het punt van aanval bereikt, en, na de wacht in het
ravelijn overrompeld te hebben, met het geschut het vuur op
de vesting opent.
„De eerste colonne of linker vleugel moet van 30 stormladders,
ieder van 26 voet lengte, en een gelijk getal planken van 16
voet lengte voorzien zijn, ten einde met deze over de in het
ijs gemaakte doorsnijding te kunnen geraken, of de muren te
beklimmen, naar eisch der omstandigheden 1). Zij neemt haren
weg, met de ladderdragers voorop, tusschen de 2 e en 3 e van
de Schelde gelegen lunet van het retranchement Kijk-in-de-Pot,
verzekert zich van de wachten op de lunetten en begeeft zich
niet versnelden marsch recht op den Oranjebeer. Op het
bastion geklommen zijnde, sluit zij met haren linkervleugel bij de
4 e colonne aan, die, zoo zij door de haven nog niet binnengekomen is, door de eerste colonne moet tegemoet gegaan en
geholpen worden.
„De tweede colonne, op het front de Zoom gericht, zal, geleid door kapitein De Bere, op haren weg de avancee-wacht voor
de Wouwpoort overrompelen en, op het bastion geklomrnen,
het binnenrukken der eerste colonne behulpzaam zijn, of indien
deze binnengerukt is, zich met haar vereenigen, voorts de Boschpoort openbreken en bezetten. Zij moet voorzien zijn van stormladders, die niet minder dan 25 voet lengte hebben.
„De derde colonne of het detachement tegen de Steenbergsche
poort bestemd, zal, wanneer het zich genoodzaakt ziet te wijken,
het ravelijn voor dit front omtrekken en de daarin geplaatste
wacht overrompelen ; waarna het, naar omstandigheden, zich
in veiligheid zal kunnen stellen, maar ook met het geschut
een allerlevendigst vuur afgeven, of wel den aanval voortzetten,
indien de gelegenheid zich voordoet om zonder veel weerstand
binnen te rukken.
„De vierde colonne of rechter vleugel van den aanval neemt
haren weg langs de buitenglooiing van den Zeedijk en moet,
tusschen de muren der haven genaderd, met den meesten spoed

1 ) Wij zagen reeds, dat het ijs niet sterk genoeg was om er over te kunnen en dus het ourspronkelijke plan van aanval gewijzigd werd.
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en zonder oponthoud in den marsch der colonne, eenige eggen
doen lichten, beklimt rechts den havenwal, verzekert zich van
de wachten op het schip en in het hoornwerk, alsmede van
de beide op de kade der haven geplaatste veldstukken, maakt
een opening in de palissadeering, die hier den wal afsluit,
en breekt de barriere op de brug open, ten einde de gemeenschap op den wal en naar buiten met de overige troepen to
onderhouden.
„Zij richt vervolgens haren marsch door de waterbinnenpoort ;
de eerste helft der colonne rechts den wal op tot het bastion
Oranje, waar zij zich bij de eerste colonne aansluit ; doch zoo
die niet opgekomen mocht zijn, dringt deze afdeeling door tot
de Boschpoort, opent deze en laat de eerste colonne daar langs
binnenkomen. De andere afdeeling der vierde colonne begeeft
zich links den wal op, en maakt zich meester van het arsenaal
en de beide eerste bastions ; zij moet voorts het piket van het
garnizoen, in het kruitmagazijn bij den molen geplaatst, in bedwang houden, en in verband met een derde afdeeling, die langs
de haven van de Gevangenpoort tegen den wal oprukt, verdrijven en omsingelen."
Deze order van 7 Maart 1814 is in een zeer gewichtig punt
gewijzigd in de order van aanval, die ten slotte, den 8 en Maart,
door generaal Graham is uitgegeven : de Engelsche troepen — zoo
was het bevel — mochten, na de beklimming en overmeestering
der wallen, dezen niet verlaten.
Het zal verderop blijken van hoe noodlottige gevolgen dit
voorschrift voor de aanvallende partij is geweest. Uit de gegeven
bevelen kan ook reeds vastgesteld worden, dat het bij de leidende
officieren ontbrak aan eensgezind inzicht. Reeds twee keer waren
de oorspronkelijke plannen gewijzigd, in zake , de vereischte
troepenmacht en wat betreft den aanval op het front de Zoom.
De derde verandering geschiedde in afwijking van Van Gorkum's
adviezen, die concentratie der binnendringende colonnes beoogde,
terwijl Graham de verspreide opstelling bleef handhaven.

Reeds om kwart voor tien, een half uur to vroeg, was Honey
met de derde colonne den opmarsch begonnen, Het ravelijn
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voor de Steenbergsche poort werd vermeesterd. De brug over
de gracht alleen scheidde de Engelschen nog van den poort-ingang. Hier stuitten zij echter op groote moeilijkheden. De brug
toch bestond uit drie gedeelten : eerst het vaste gedeelte, daarop
volgend de open ophaalbrug, daarachter nog een vastliggend
stuk. De Franschen hadden hier geduchte versterkingen aangebracht.
Voor op de vaste brug stond een planken versperring, met
een militaire term tambour geheeten. Onder het vuur van de
wallen wisten de Engelschen toch met hun stormladders over
het planken gevaarte heen te kliminen. Zoover gekomen bleven
zij nu, fel bestookt en onbeschut, steken voor de donkere gracht,
want de ophaalbrug stond omhoog. Zij sleepen de ladders bij,
zetten ze met den voet op den rand van 't vaste gedeelte der
brug, met den kop tegen den bovenkant van de valbrug, klauteren
naar boven, laten zich afglijden aan de andere zij de, trachten
de hijschketting los te maker. Weer andere hinderpalen. De
Franschen hadden van het derde brugdeel, de dekplanken weggenomen, zoodat slechts eenige smalle rustbalken den soldaten
steun verleenden bij hun bewegingen. Van onder staarde de
duistere, dertig voet diepe, droge gracht hun tegen, voor en naast
hen flitsten de kogels, een laatste barriere voor de poort hield
opnieuw de dapperen tegen. Onverschrokken deden zij echter hun
plicht. Enkelen waagden het, tegen het doodend lood in, de
smalle balken over te stappen, de muren der poort te beklimmen, den gang voor den hoofdwal te bereiken, om hier, tot een
al te klein aantal gedund, den dood te vinden.
Tegelijkertijd concentreerden de Franschen al hun geschuten geweervuur op den houten tambour. Wie er van de aanvallende
partij nog stand hield, werd weggemaaid. De positie was hier
onhoudbaar.
De schijn-aanval was een werkelijke, scherpe strijd geworden,
waarin luitenant-kolonel Honey zwaar gewond werd. Dit ongeluk
verlamde den krachtigen aanloop der Engelschen. Hun aanvoerder
had zich niet weten te beperken tot een manoeuvre, hij had den
hoofdwal willen bezetten, dapper maar onvoorzichtig. De Steenbergsche poort immers was door de Franschen altijd goed bewaakt.
Een overrompeling had hier al heel weinig kans van slagen. Het
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gevecht berokkende den Engelschen ernstige verliezen. Na den
droeven afloop van den bloedigen strijd, verliezen de nog overgeblevenen van de derde colonne de vaste brug over de gracht
om met een zijdelingschen afmarsch zich aan te sluiten bij de
4 e colonne onder generaal Skerret, die inmiddels reeds haar tack
aan de haven was begonnen. De Franschen zetten het vuren
over het voorterrein van de Steenbergsche poort nog een tijdlang
voort. Zij hadden bij liet eerste gerucht alarm geslagen in de
stad. Het garnizoen bezette de poorten en bolwerken, de reserve
verzamelde zich op de paradeplaats, patrouilles doorkruisten de
straten, den inwoners werd gelast binnenshuis te gaan of te
blijven en hunne deuren en vensters gesloten te houden, op
doodstraf bij overtreding. De burgerij, gebukt onder de overmacht,
liet gebeuren en wachtte af.
De drie andere Engelsche colonnes waren inmiddels op Bergenop-Zoom aangerukt. De voor-aanval had zijn eigenlijke en eerste
doel bereikt: de voornaamste officieren van het garnizoen hadden
zich begeven naar het front aan de zijde van Steenbergen, hadden
daar al hunne verdedigingsmiddelen bijeengebracht. De gelegenheid voor een overronipeling aan de andere zijden was allergunstigst 1).
De aanval op het front de Zoom.
Luitenant-kolonel Maurice had onder ziejn bevelen 1200 man
om te beproeven aan de zijde van het front de Zoom de vesting
binnen te dringen.
Bij 't hooren van het eerste kanonschot begon deze colonne
haren opmarsch. Ongedeerd kwamen de Engelschen de voorgracht
over, rnaar toen de eersten zich waagden op het ijs van de
binnengracht, openden de Franschen vanaf een nabijgelegen bastion
het geschutvuur op den voortdringenden vijand. De eerste schoten
wondden reeds den commandeerenden officier Maurice, zijn collega Elphenstone en kapitein De Bere.
Het uitvallen der aanvoerders deed ook -de aanvallende kracht
van den troep teloor gaan. In het geheel waren slechts 30 man
gekwetst of gesneuveld, toch werd de aftocht begonnen. Majoor
1)

Le Grand, Nedl. uitgave, pag. 136.
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Muttleburg nam het bevel over, regelde den terugmarsch naar
de oorspronkelijke verzamelplaats en herstelde daar het verband
der colonne. Twee uur later trok hij Bergen-op-Zoom binnen, nu
zonder strijd, want hij volgde den weg van de eerste colonne,
die meer succes had bereikt met haar aanval op de zuidzijde
van de vesting. De treurige mislukking van deze operatie doet
onwillekeurig even terugdenken aan de waarschuwing van Van
Gorkum, die van den beginne of zich gekant had tegen het voorstel van De Bere am dezen aanval te doen.
De aanval op de haven.
In denzelfden tijd, waarin de pogingen voor de Steenbergsche
poort en het front de Zoom om de vesting binnen te dringen
mislukten, mocht het aan de twee andere aanvalscolonnes der
Engelschen gelukken zich een doorgang te bevechten over buitenwerken en wallen. Van deze twee was aan de vierde colonne
de haven aangewezen als het terrein, waar zegepraal of nederlaag haar deel zou warden. Zij bestond uit 1100 man, onder
bevel van generaal-majoor Skerret, die zijn krijgsmacht had gesplitst in drie gedeelten:
de voorhoede onder den luitenant-kolonel Carleton ;
een middelste afdeeling onder den brigade-generaal Gore ;
de achterhoede onder zijn eigen bevel.
Geleid door den gids Visser, trok de afdeeling onmiddellijk
op bij het rollend sein der doffe kanon- en geweerschoten voor
de Steenbergsche poort. Het was nog voor tienen , het getij op
de Schelde kon eerst over een half uur het peil van laag water
bereiken. Men telde dit bezwaar echter te gering om 'anger te
wachten. Op het commando „voorwaarts" snelt de voorhoede
in den looppas den dijk langs. Een oogenblik later bereiken
de voorsten den voet van het glacis langs het bastion Van Duin 1).
Vijftig Franschen, die het bewhakten, trachten den aanstormenden troep door hun geweervuur tegen te houden. Maar de
Engelschen lossen geen schot, rennen door naar den ingang
der haven, springen in het koude water, weten over de drie
rij en, ijzeren stormeggen heen te stappen, beklimmen den wal1)

Zie de kaart n°. 12.
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gang van het hoornwerk Bek-af 1). De wacht op het schip, dat
den toegang van nit de Schelde versperren moest, was al op
de vlucht. De Fransche compagnie, die Bek-af te verdedigen had,
wachtte den komenden aanval evenmin af. Zonder eenigen strijd
kon Carleton door de Waterpoort 2) de havenkade opmarcheeren.
De Engelschen waren in de stad !
Gore volgde de voorhoede op den voet met 500 man langs
denzelfden weg. Skerret rukte na hem 't hoornwerk Bek-af
binnen, liet hier zijn 600 infanteristen uit 't regiment Royal
Scots achter in reserve en als bezetting, om daarna ook met 300
man de stad in te gaan door de Waterpoort.
Carleton en Skerret splitsen nu hun verderen aanval, de eerste
ging recht vooruit langs de haven, de tweede sloeg links af over
het draaibruggetje 3) om ook de overzijde in bezit te nemen.
Een tijdlang ging alles goed.
Skerret bemachtigt het arsenaal 4), de bastions Van Duin 5) en
Gadeliere 6 ) tot aan den windmolen 7), de flank van het bastion
Hertel 8), maar dan houdt een piket van 300 Franschen hem
tegen van uit bet bomvrije kruitmagazijn 9). Plotseling stonden
de vijanden even sterk in aantal tegenover elkander.
Carleton kon ongehinderd doordringen tot aan het bastion
Oranje 10). Gore bleef hem met zijn afdeeling steeds getrouw
volgen. Voorbij het bolwerk Oranje moesten de Engelschen zich
echter met de wapens een weg barren, omdat de Franschen bier
veel talrijker werden. Maar het gelukte de Boschpoort te bezetten. Carleton en Gore zetten hun marsch langs de wallen
voort en namen de bastions Coehoorn 11) en Pucelle 12) in bezit.
Voorbij het laatst veroverde bastion echter vonden de Engelschen
tegenover zich het 12 e bataljon infanterie van het garnizoen
onder den overste Baron, niet ver van de Wouwpoort, die geheel
in handers van de keizerlijke troepen gebleven was.
1) Zie de kaart n o . 13 en 14.
2) Op de kaart de Water-binnenpoort 11 0 . 34.
4) Zie de kaart n°. 36.
3) Zie de kaart n°. 43.
6)
11.
5)
Ib.
Ib.
., 12.
7)
8)
40.
Ib.
„ 38.
Ib.
10)
1.
Ib.
Ib.
9)
,, 32.
12)
11)
Ib.4,
lb.,,;,
1,
II
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Wanneer Skerret en Carleton in hun voortdringende beweging
gestuit worden, hebben zij dus het geheele Zuider- en Westfront
van Bergen-op-Zoom bemachtigd, zonder echter maar 66n straat
van de stad zelf bezet te houden. Hun troepen zijn verspreid
over een langgerekte linie. De eerste colonne, die inmiddels ook
haar tack begonnen was, zou in verband met den stand der
partijen vanzelf gelegenheid vinden om de voerde bij te staan.
De aanval over de Zoutevest op het bastion Oranje.
Het puikje der Engelsche troepen, de garde-brigade, 1000 man
sterk, was bestemd voor de bestorming aan den Antwerpschen
kant. Generaal-majoor Cooke voerde het bevel, onder hem stonden kolonel Proby, luitenant-kolonel Carmichael Smyth, muitenant-kolonel Jones en de luitenant-adjudant der genie Abbey.
Van Gorkum sloot zich bij deze, de eerste colonne, aan, echter
zonder commando.
Zonder moeilijkheden van beteekenis trokken de Engelschen
tusschen de lunetten Kijk-in-de-Pot 1) en Rosant 2) het verschanste
kamp Kijk-in-de-Pot binnen. Met den looppas ging het nu
recht op den Oranjebeer af. Op het glacis echter kreeg de
voorhoede te kampen met het vuur der Franschen. De opmarsch
werd gestuit. Aileen Van Gorkum, Abbey, De Haas en een
30-tal manschappen, voorzien van een aantal ladders, geraakten
ongedeerd door het kruisvuur heen en bereikten de gracht. Van
Gorkum en Abbey gingen op het ijs van de Zoute Vest, links
van den Oranjebeer, om dit te onderzoeken. Het bleek te zwak.
Toen werd een merkwaardige manoeuvre uitgevoerd, om Loch
aan den overkant te komen. Rechts van den beer lag de diepte
van de droge gracht met aan weerskanten steil opstijgende,
steenen muren. De sappeurs kregen bevel de ladders langs den
buitenmuur te laten neerglijden en vast te zetten in den bodem
der diepte. Neergedaald moesten zij er eenige naar den anderen
kant sleepen, ze daar tegen den binnenmuur plaatsen en zoo een
weg maken voor den overtocht der colonne. In plaats van het
ijs over te trokken, werd het nu eerst dalen dan stijgen, langs
een niet ongevaarlijken weg. Maar het gelukte. Het vooruit1)

Zie de kaart n°. 25.

2) Zie de kaart n°. 24.
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gezonden detachement kwam er over heen. Alleen Abbey en vier
anderen werden doodelijk getroffen, zoodat Van Gorkum, nu
door den loop der omstandigheden wel bevelvoerend officier geworden, met slechts 22 man en geen enkel officier den voet van
den vestingwal behouden bereikte. De Engelschen maakten zich
Loch nog bij overrornpeling meester van de Franschen, die het
bastion Oranje bewaakten en zich terstond overgaven. Luide
victoriekreten : „Oranje boven ! !", verkondigden aan de buiten
wachtende colonne de behaalde overwinning.
De Engelsche garde rukte nu aan; allen, commandant, officieren, manschappen, moesten over de weinige ladders het bastion
beklimmen. Dit vorderde veel tijd. Eerst om 11 uur stonden de
soldaten op den hoofdwal 1). De laatste aanvalscolonne was binnen
de muren.
De strijd in de stad in den omtrek van de
Boschpoort.
Van Gorkum zou zich met zijn onbeduidende macht stellig
niet in het bastion Oranje hebben gehandhaafd tegenover de
Franschen in het ravelijn Stoelemat 2 ) tot de eerste colonne
geheel over de gracht zou geklauterd zijn, als niet een detachement van 't 44 e regiment, dat aan de Boschpoort stond, hem
onverwacht was komen versterken.
Van Gorkum vroeg en verkreeg van generaal Cooke toestemming om vast met eenige manschappen de naastomliggende
straten der stad te gaan verkennen.
Het resultaat van zijn onderzoek was, dat de verbinding tusschen de havenkade en het bastion Oranje door een tusschengeschoven afdeeling van het garnizoen verbroken was en de
Gevangenpoort en Lieve-Vrouwestraat verdedigd werden door
eenige detachementen onder kapitein Gageot. Cooke vond het
evenwel niet noodig met deze berichten rekening te houden.
Hij vestigde zijn aandacht geheel op de Boschpoort, die door de
Franschen hernomen was. Van Gorkum kreeg de opdracht als
1) Le Grand, Nedl. uitgave, pag. 121, depeche van Graham aan de Engelsche regeering.
2) Zie de kaart, n°. 22.
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geleider op te treden van 40-50 man onder luitenant-kolonel
Clifton, die deze belangrijke stelling moest heroveren en daardoor de communicatie met de te ver vooruitgeschoven troepen
van Carleton en Gore herstellen. De Nederlandsche officier maakte
de opmerking, dat het ter beschikking gestelde detachement wel
wat klein was, doch hem werd de verzekering gegeven, dat de
geheele brigade dadelijk volgen zou.
De Franschen hadden van het terugtrekken van 't Engelsche
detachement aan de Boschpoort geprofiteerd am oak de daaraan
grenzende wallen en bastions weer in bezit te nemen. Maar de
troep van Van Gorkum verdreef den vijand met de gevelde
bajonet en wist zich zoo snel van het omliggend terrein meester
te makers, dat de infanterie op de vlucht sloeg, de stad in, en
de kanonniers in hun batterijen zich overgaven. Het viel nu niet
moeilijk meer de Boschpoort voor de tweede maal te bezetten.
De Franschen weken naar de Bosch- en de Hoogstraat.
Op dit oogenblik, kart voor middernacht, was de positie der
Engelschen het gunstigst. Carleton was doorgedrongen tot vlak
bij de Wouwpoort, Van Gorkum en Clifton handhaafden zich in
de Boschpoort , Cooke was meester van het bastion Oranje, de
600 man Royal Scots waren veilig in het werk Bek-af en aan
de Waterpoort, Skerret bedreigde het kruitmagazijn.
Van Gorkum heeft heel goed begrepen, dat het voor de Engelschen van het grootste belang was, dieper in de stad door
te dringen. De vestinggordel alleen leverde een te ongunstige
groepeering van het leger, dan dat het daar op den duur
zou kunnen stand houden. In gezelschap van den luitenantkolonel Macdonald sloeg Van Gorkum met een gedeelte zijner
manschappen den weg in naar het Roskamstraatje, waaruit schoten vielen. Zij maakten daar 5 gevangenen, onder wie een
Vlaamsch onderofficier, die op navraag mededeelde, dat, wanneer
men het straatje doortrok, het zeer goed uitvoerbaar was om de
vier stukken geschut op de Groote Markt te veroveren. Teruggekeerd naar de Boschpoort rapporteerde Van Gorkum hier zijn
bevindingen aan Clifton, voegde er aan toe, dat het bericht over
de vier kanonnen overeenkwam met het verslag zijner voorverkenningen aan den generaal-en-chef en verzocht dringend om een
detachement, dat onder zijn aanvoering de Markt zou bezetten.
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Clifton weigerde, omdat zijn macht te zwak was, om deze nog
in tweeen te kunnen splitsen, te meer daar hij uitdrukkelijk
order had zich niet van den wal te verwijderen.
Van Gorkum hield aan. Hem was toegezegd, dat de hoofdmacht der colonne onmiddellijk zou volgen. Hij oordeelde het
noodzakelijk de Boschpoort te openen, want de ladders voor bet
bastion Oranje konden toch geen uitgang naar buiten genoemd
worden.
Clifton herhaalde, dat hij geen opdracht had voor het openen
der poort.
Van Gorkum heeft Coen op eigen verantwoording een poging
gedaan om den uitweg naar het voorterrein vrij te maken. Met
eenige manschappen stapte hij naar de hoofdpoort en vond er
het slot open. Toen naar de ophaalbrug. Met de wapenen werd
geprobeerd het slot, dat de ketting vasthield, of te breken. Vergeefs. Een geschikt werktuig ontbrak. Dan een boodschap naar
den luitenant-kolonel Carmichael Smyth, bij den staf van generaal Cooke, om een bij1 of koevoet. Het antwoordt luidde hoogst
zonderling: „dat het onnoodig was de poort te openen of de
ophaalbrug te laten vallen, vermits al onze troepen reeds binnen
waren".
Binnen, zeker, dat was waar. Maar zouden zij binnen blijven?
Was Cooke zoo zeker van zijn zaak, dat hij het overbodig achtte
zich een stevig steunpunt te verzekeren in de Boschpoort met
een veiligen weg naar buiten ?
Men zou het wel denken, want Van Gorkum zond Cooke nog
een tweede boodschap. Hij had namelijk ontdekt, dat in het
ravelijn Antwerpen 1), tegenover de Boschpoort, nog Franschen
waren, die blijkbaar zich wilden overgeven. Daarom verzocht hij
materiaal om de valbrug daarheen neer te halen en het ravelijn
te bezetten. Het antwoord bleef als het vorige : onnoodig.
Van Gorkum deed nog voor den derden keer een onderofficier
naar Cooke gaan om dezen er op te wijzen, dat men toch de
verzekering der verbinding met het terrein buiten de vesting
behoefde, maar de sergeant kwam niet meer terug.
Het was intusschen half 66n geworden.
I)

Zie de kaart, 1(0. '17.
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Tot nu toe hadden de Engelschen op het bastion Oranje en
aan de Boschpoort nog naar weinig acht gegeven op den vijand
in de stad, die de Hoogstraat en Boschstraat, als liggende tusschen de Groote Markt en de stelling der aanvallers, achter het
Roskamstraatje 1), terdege versterkt en scherp bewaakt hield.
Het was gebleven bij wat wild geweervuur over en weer. Meer
in de verte knalden onophoudelijk de losbrandingen nabij de
Wouwpoort, waar Carleton met de voorhoede van zijn afdeeling
reeds het bastion Pucelle 2) bezette.
Plotseling viel een akelige stilte in, als het ware 't wilde strijdlawaai begravende onder een angstaanjagend zwijgen. Even stored
alles. Wat beduidde dat? Wat was er gebeurd ?
Carleton rukte van het bastion Pucelle weer voorwaarts, trouw
opvolgend de order van den opperbevelhebber om de wallen te
bezetten. Op weg naar het bastion William 3) viel hij met zijn troep
in een hinderlaag, van de wallen en uit de Wouwsche straat
werd plotseling een moordend kruisvuur op hem gericht. Toch
drijft hij den vijand voor zich uit, al vallen er velen van zijn
manschappen. Hij dringt in het bastion William door, wordt
hier een oogenblik tot staan gebracht, moet zelfs terug, maar
dan weet Carleton zulk een meesleependen invloed op zijn soldaten uit te oefenen, dat zij het verloren terrein weer terugwinnen , reeds werpen de Franschen hun geweren weg, . . . .
daar valt een schot, een uit de duizend, en Carleton valt, dood.
Sprakeloos stonden zijn dappere manschappen. Onbeschrijfelijk
was hun schrik. Zoo vertrouwvol zij de roepstem van hun aanvoerder door werkelijk ontzettende gevaren gevolgd waren, zoo
ontmoedigd voelden zij zich, beroofd van den hun onmisbaren
steun op een gevaarlijken, ver vooruitgeschoven post. Een verlammende reactie trad in. Carleton's regiment week achteruit,
enkel zich verdedigend, op de reserve van generaal Gore.
Deze moest terug naar het bastion Coehoorn 4), naast de Boschpoort, zich aansluitend bij het detachement van Clifton en Van
Gorkum.
In diepe stilte wachtten de officieren, elk op hun post en
1 ) Men zie de kaart.
3 ) Zie de kaart n°. 5.
Gedenkboek Iv.

2) Zie de kaart n°. 4.
4) Zie de kaart, n°. 3.
35
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onderling met elkaar in verbinding, op een rein of bevel. Zij
wisten niet wat te doen, bij gebrek aan orders. Reeds dachten
zij dat er onderhandelingen geopend waren, toen de stootende,
korte cadans van den Franschen stormpas hen waarschuwde.
Majoor de Neuville was aan 't hoofd van 50 man afgemarcheerd
van de Groote Markt, nam onderweg in de Hoogstraat een aantal vluchtelingen bij zijn troep op en trok, een veldkanon aan
't hoofd, tegen de Boschpoort op. Maar de Engelschen, die op
hun hoede waren en klaar stonden, snelden hen zoo onstuirnig
tegemoet, dat het stuk geschut, nog geladen, staan bleef, en de
Franschen, hats over kop, hun wapens wegwerpend, terugvlogen
door de Hoogstraat.
Spijtig eenigszins klinkt, wat Van Gorkum op deze plaats in
zijn verhaal schrijft :
„nog 66n schrede verder en wij waren nu meester van de
„markt, meester van de stad geweest" 1).
Had generaal Cooke met zijn colonne, die nog steeds op het
bastion Oranje . . . . niets deed, den aanval gesteund en overgenomen, wellicht waren de Franschen teruggeslagen. Nu echter
gebeurde dit niet. Het detachement van Clifton was te zwak
om iets van beteekenis te kunnen tot stand brengen.
De Engelschen zetten den vluchtenden vijand na, maar in de
bocht even voor het einde van de Hoogstraat, vlak bij de Paradeplaats, stond een Fransch peloton in twee gelederen hen op te
wachten, een salvo weerklonk, Clifton, Macdonald en met hen
verscheidene manschappen, sneuvelden. Door de bocht hadden
zij deze verborgen opstelling niet kunnen waarnemen.
Dadelijk na dit gesloten vuur drongen de Franschen voorwaarts.
Een bloedig straatgevecht volgde, waarin de Engelschen langzamerhand terrein verloren en zich al vluchtende in twee groepen
gescheiden zagen. De eene, onder luitenant-kolonel Jones, werd
ten slotte in het Beulstraatje 2) gedrongen en gaf zich daar over.

1) Vgl. ook Le Grand, Nedl. uitgave, pag. 157.
2) lie de kaart, n°. 40.
Het Beulstraatje ontleent dezen naam aan de thans nog bestaande woning
van den voormaligen beul van Bergen-op-Zoom, zijnde het huisje schuin over
de Keizerstraat, van buiten onaanzienlijk, van binnen gerieflijker ingericht,

EEN ENGELSCH SOLDAAT EN EENE EIERVERKOOPSTER. PRENT VAN JOH. BEMME Az.
NAAR EEN TEEKENING VAN J. A. LANGENDIJK.
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Bij de andere be y ond zich Van Gorkum. Ordelijk trok deze terug
naar de Boschpoort.
Het veldgeschut van den vijand deed de meesten van den al
zoo erg gehavenden troep vallen, de overblijvenden handhaafden
zich hardnekkig in en achter het wachthuis en bij de poortmuren, zoolang zij het konden volhouden.
In dit gevecht werd Van Gorkum gewond. Een onderofficier
bracht hem op een veilige plaats buiten gevaar ; hij had wel
pijn in de rechterzijde, maar gevoelde zich toch in staat later
weer aan het gevecht deel te nemen.
Het ging nu man tegen man, een bloedige en verwarde worsteling, waarin het den Engelschen nog een keer, — de laatste —
gelukte de aanvallers terug te drijven tot achter hun veldkanon,
dat zij meegevoerd hadden tot op den hoek van de Hoogstraat
v6Or de poort. Dan echter lossen de Franschen dit stuk op de
Engelschen, vallen opnieuw uit en de weinige overgebleven
verdedigers wijken naar de wallen.
De Boschpoort was weer in handen van het garnizoen. Ook
de bastions Pucelle en Coehoorn 1 ). Bijna op hetzelfde oogenblik, dat majoor de Neuville zijn aanval deed op de Boschpoort,
bestookte het 12 e bataljon der Franschen de stelling van generaal Gore. Ook deze aanvoerder — hij was eerst den 28en Februari
uit Hamburg bij Graham's korps aangekomen — werd doodelijk
dan men zou verwachten. Niet alleen dit straatje, maar ook de Boschstraat,
de Lindebaan en het begin van de Hoogstraat waren met lijken overdekt.
Waar nu de beer Daverveldt woont, stond in 1814 een groot hotel ,,Het Hof
van Brussel". De eigenaar, Van Spaendonk, was met zijn gezin naar Gastel
gevlucht. Slechts een persoon bleef achter om de ingekwartierde Franschen
te bedienen. Het dak van het huis werd geheel verwoest, de meubels en het
huisraad met kogels doorboord. Op zolder lagen plat op den vloer 24 bange
onderofficieren van het garnizoen. fierhaaldelijk werd van hooger hand geInformeerd, of er zich ook manschappen in huis bevonden. Een kanon stond
dreigend op 't hotel gericht. De eenige bewoner, niet wetende van zijn
geheime loge's, ontkende altijd alles. Op zekeren dag werd een roffel geslagen
door een tamboer, geposteerd aan den ingang. Onmiddellijk daarop kionk
een schot, de kogel deed de bel overgaan, de bewoner opende, de getroffen
tamboer viel hem dood in de armen.
Mededeeling van den heer Numa Hasselman.
1 ) Vgl. Le Grand, Nedl. uitgave; pag. '123, depeche van Graham.
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gewond. Het overschot van zijn troepen trok terug naar dezelfde
poort, waarom al zoo lang en zoo heet gevochten was, om hier
overrompeld en verslagen te worded.
Aileen het bastion Oranje bleef aan dezen kant in het bezet
van de Engelschen.
Van Gorkum buiten gevecht gesteld.
Toen de Boschpoort voor Van Gorkum en de zijnen niet meer
houdbaar was, trokken zij zich verdedigenderwijze terug tot op
de brug, behoedzaam gevolgd door een groep Franschen. Bij
ongeluk viel Van Gorkum door het ijs in de gracht. De
vijand zette de vervolging voort tot over de brug, loste nog eenige
geweerschoten en verdween Coen. Nu vond de gevallen officier
gelegenheid om zich nit het water op het ijs te beuren. Toen
besloot hij, generaal Cooke weer op te zoeken.
Langs den bedekten weg gelukte dit niet. De Franschen hielden
het reduit Gelderland 1 ) bezet. Zij ontdekten Van Gorkum en zonden
eenige manschappen op hem af. Juist het bastion Belvedere 2)
passeerend, moest hij den hier geposteerden schildwacht op diens
aanroep antwoorden met : „English officer". Dit bezorgde hem
eenige geweerschoten der Fransche soldaten, die voor het ravelijn
Stoelemat 3) zich hadden opgesteld. Een kogel trof den weerloozen
vluchteling licht aan het hoofd. Hij week terug en zocht een
anderen weg. Aileen de gracht, 5-6 voet diep, bleef hem over.
Het ijs brak onder zijn voeten, zoodat hij bijna onder water stond.
Na vergeefs beproefd te hebben om door het leggen van zijn
degen op het ijs meer weerstand in het ijsvlak te brengen, ondernam hij het, toch eenmaal in het water zijnde, den hachelijken
tocht voort te zetten. Bij iederen stap voorwaarts zette hij een
voet op de uitspringende rij steenen onder tegen den muur om
even adem te halen. Op eens stootte de gewonde kapitein het
hoofd tegen een met ijzeren pinnen beslagen sluitbalk 4 ) der
gracht, schoof met onbeschrijfelijke inspanning het uiteinde tusschen zijn beenen door en rustte op deze geimproviseerde zitplaats
een oogenblik uit.
1 ) Zie de kaart, n°. 27.

2) Zie de kaart, n°. 2.

3 ) Zie de kaart, n°. 22.

4) Zie de kaart, n°. 40.
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Het ijs was hier sterker. Verstijfd en afgemat kon Van Gorkum in den kouden winternacht nu ten minste op de bevroren,
maar gladde vlakte verder strompelen. Behouden bereikte hij
de ladders, die hij zelf voor de l e colonne door de sappeurs
had doen plaatsen. Het beklimrnen kostte den oververmoeiden
officier ontzaglijke moeite. Gelukkig kwam hij boven en vond
generaal Cooke in een tuinhuis Belvedere 1 ), bij het bastion Oranje.
Hij bracht verslag uit van zijn wedervaren en de nederlaag
der Engelschen.
Maar de gevolgen van de wandeling door het grimmige
ijswater bleven niet uit. Nauwelijks had Van Gorkum aan zijn
chef de verlangde mededeelingen gedaan, of hij zonk bewusteloos
neer, overmand door de pijn in zijn gewonde rechterzijde. Men
vervoerde hem naar de ambulance te Borgvliet. Toen zijn bewustzijn wederkeerde, lag hij op een hoop stroo naast eenige zwaar
gewonde officieren. Jillis de Haas, de trouwe gids, vond hem
hier terug, zorgde goed voor hem en weldra kon Van Gorkum
den generaal-en-chef opnieuw van dienst zijn.
Waar zooveel Engelsche officieren sneuvelden, mag het wel
als bijzonderheid vermeld worden, dat een der weinige Nederlanders, die met hen meestreed, gespaard bleef, zij het dan ook
ten koste van een pijnlijk en gevaarvol avontuur.
De strijd in de stad in den omtrek van
de Waterpoort.
Ook aan de andere zijde van de stad bij de haven, waar generaal Skerret tot aan den windmolen 2) was doorgedrongen, mocht
het den Engelschen niet gelukken verdere voordeelen te behalen.
Het bomvrije kruitmagazijn 3), waaromheen een Fransch piket
van 300 man zich geschaard had, lag in het bastion Hertel 4).
De windmolen bestreek de ruimte daarbinnen. De Engelschen
ston den er rondom als om een kasteel. Fel bestookten de twee
partijen elkander, Skerret's troepen wonnen gaandeweg terrein,
reeds wankelden de rijen der Franschen, toen zij op dit beslis1) Zie de kaart, n°. 39.
2) Zie de kaart, n o . 38.
4) Zie de kaart, n°. 10.

3) Zie de kaart, n°. 32.
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send oogenblik hulp kregen door de aankomst van kapitein
Codercq aan het hoofd der matrozen. De beweging der Engelsche
colonne werd gestuit en een scherp handgemeen volgde. Skerret
werd doodelijk gewond, Codercq sneuvelde, maar kapitein Daguai
nam terstond zijn plaats in. Wat Van Gorkum met Carleton en
Skerret gevreesd hadden, gebeurde in het gevecht bij den windmolen. De krijgsmacht der Engelschen was veel te gering, dan
dat zij het zouden kunnen volhouden tegen een aaneengesloten
tegenbeweging van het garnizoen zonder te juister tijd toegevoerde versterkingen. Voortdurend groeide het aantal der Franschen. Het werd 1300 tegen 200.
Door hun overmacht waren de Franschen in staat het geImproviseerde kasteel der Engelschen ongemerkt te besluipen. Tusschen
de glooiingen van borstweringen en courtines trokken de matrozen
om den molen been, vielen de soldaten van Skerret in den rug
en de flank, zoodat zij den tegenstand moesten opgeven en gevangen genomen werden.
De strijd werd nu verplaatst naar de bastions Gadeliere 1) en
Van Duin 2). De Engelschen wisten door hun vastberaden be-•
leid de Franschen nog geruimen tijd tegen te houden. Van eenige
zware stapels palissaden maakten zij een doeltreffende versperring
om hun aanvallers het verder doordringen te beletten. Op het
bastion Gadeliere stonden twee kanonnen van 24 pond. De
Franschen hadden die bestemd om den Tholenschen dijk in de
lengte te bestrijken, maar bij de nadering van de 4° colonne
waren de stukken in den steek gelaten. De Engelschen gebruikten
ze nu tegen hun vijand. Zij lieten er slechts de onmisbare bedieningsmanschappen bij achter, die geregeld laadden en vuur
gaven, om na bet schot zich terug te trokken achter den palissadenstapel.
De tactiek bad succes. De Franschen weken voor het schrootvuur uit de zware kanonnen en de vernielende musketsalvo's
van achter de houten barricade, waar de verdedigers bijna onkwetsbaar waren. Herhaaldelijk hernieuwden de matrozen en
infanteristen van Lombart hun uitvallen, maar telkens weer
werden zij teruggeworpen. Zij verloren veel manschappen, vooral
')

Zie de kaart, n°. 11.

2) Zie de kaart, n°. 12.
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verscheidene officieren werden buiten gevecht gesteld, de lichte
veldstukken geraakten bijna geheel onbruikbaar.
Toch zagen de Engelschen zich de overwinning ontglippen.
Hoe prachtig hun verdedigingslinie in het front ook ingericht
was, er werden geen maatregelen genomen, waardoor zij ter zijde
en in den rug beveiligd bleven. Het 600 man sterke regiment
Royal Scots aan de Waterpoort en het hoornwerk Bek-af, door
Skerret daar in reserve achtergelaten, kwam de wapenbroeders,
die nauwelijks op 50 passen afstand met wanhopigen moed
vochten, niet te hulp. Misschien volgde hun commandant al te
slaafs het hem gegeven bevel, om zijn standplaats niet te verlaten, hetgeen hem ook later een berisping van den generaal-en-chef Graham bezorgde. De overwinning had kunnen
behaald worden, als een klein detachement te hulp gezonden
was. De aanvoerder der Royal Scots overzag van uit de Waterpoort 1 ) het strijdveld. Zijn regiment was sterk genoeg om zich
meester te maken van de geheele havenbuurt tot de Gevangenpoort 2) toe, en dus een aaneengesloten linie te vormen van het
bastion Oranje tot aan de werken Van Duin en Gadeliere. Maar
onbeweeglijk bleef hij wachten tot het te laat was.
Het handjevol Engelschen kon er niets tegen doen, dat de
Franschen, evenals in 't gevecht bij den windmolen, ook nu
weer de buitenglooiingen bekropen, de onverpoosd, geestdriftig
doorstrijdende verdedigers in den rug en in de flank overvielen
en hen overmanden. De palissadenversperring kon daartegen
niet dienen. De laatsten van Skerret's detachement moesten zich
overgeven.
De Franschen profiteerden van de herovering der twee laatste
bastions benoorden de haven door een heftig geschutvuur te
openen op de Waterpoort en 't regiment Royal Scots aan den
overkant. Nu eindelijk nain hun bevelhebber maatregelen. Hij
begon het gevaar te begrij pen. Hij zond een officier naar Graham
met het verzoek geschut te zenden, een verzoek, dat ettelijke
uren te laat gedaan werd.
Graham liet twee kanonnen door het retranchement Kijk-inde-Pot 3) vervoeren naar den kant van de buitengracht en droeg
1 ) Zie de kaart, n°. 34.
3 ) Zie de kaart.

2) Zie de kaart, n°. 41.
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aan Van Gorkum op de artillerie den weg te wijzen. Deze, hoewel
met groote moeite zich van dien last kwijtende, opende een
goede baan langs de Zoute Vest, de kanonnen waren al in
beweging, toen een hevig vuur uit de Waterschans 1 ) aan de
Schelde de artilleristen overviel. Men oordeelde het toen onmogelijk de stukken verder te vervoeren.
De Schotten moesten het dus zonder geschut doen.
De Franschen daarentegen kregen steeds meer versterkingen.
Zij telden nu 1500 man. Vanuit de bastions Van Duin en Gadeliere verdreven zij de Engelschen uit het arsenaal 2), bezetten het
wachthuis voor de Waterbinnenpoort en stonden nu voor het
regiment Royal Scots. Dit was reeds teruggetrokken op de Waterbuitenpoort en gaf zich zonder een schot te lossen gevangen.
De 4 e colonne was geheel opgelost. Aanvankelijk 1200 man
sterk, waren er slechts 500 in het gevecht geweest, 200 onder
Skerret, 300 onder Gore en Carleton. Na het echec aan de haven
stond van de aanvallers alleen generaal Cooke nog in het bastion
Oranje met het overschot van de l e colonne.
De onderneming mislukt.
Het was een sterke en flinke afdeeling van 800 man gardes,
tegen wie de Franschen nu nog hunne aanvallen te richten hadden.
Ook generaal Cooke, evenals de commandant van het regiment
Royal Scots, was gedurende zes uur onbeweeglijk getuige gebleven
van al de gevechten om de Boschpoort. Op nauwelijks een geweerschot afstand zag hij het overschot van de 4 e colonne aan
de Waterpoort aangevallen en gevangen genomen worden, terwijl
hij Loch met een kleine bende van zijn prachtige afdeeling de
Franschen in den rug had kunnen overrompelen. Ook het detachement van zijn gardes onder Clifton, slechts 50 man sterk, liet
hij aan zijn lot over, terwijl een geregelde aanval door de Hoogstraat en de Boschstraat op de Groote Markt met 400 man stellig
tot de verovering van Bergen-op-Zoom zou geleid hebben.
Van Gorkum heeft na zijn behouden terugkeer uit de gracht,
bij het onderhoud, dat hij toen met generaal Cooke had, er met
1) Zie de kaart, langs de Scheldekust.
2) Zie de kaart n°. 36.
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klem en kracht op aangedrongen toch tot actief optreden over
te gaan. Aan alle kanten bulderde het kanon, men zag op het
bastion Oranje de flikkeringen van het vuur aan de haven, maar er
werd niet eens een poging gedaan om te onderzoeken of er
ook ergens hulp kon verleend worden. Cooke antwoordde op
alle vertoogen van Van Gorkum steeds met 't zelfde flegma :
„Mijnheer, wij hebben onze orders".
Beletten die instructies het bezetten en openen van de Boschpoort, verhinderden zij een voorwaartsche beweging de stad in,
verboden zij detachementen ter versterking uit te zenden? Van
Gorkum geeft in zijn verhaal geen afdoend antwoord op deze
vragen en andere toelichtende historische documenten zijn niet
bekend.
De gevolgen van zulk een raadselachtig beleid moesten wel
noodlottig worden voor de Engelschen. Cooke's werkeloosheid liet
de Franschen de gelegenheid open om de vestingwerken tusschen
het bastion Oranje en de Waterpoort te bezetten. Het 12e bataljon onder Baron sloot de garde aan deze zij de af.
Van den kant van de Boschpoort waren de keizerlijke troepen
door het bastion Stoelemat zoover doorgedrongen, dat zij de
gracht voor het bastion Oranje, waarin nog altijd de stormladders
stonden, den eenigen uitweg naar buiten, konden bestrijken.
Het geschut, vroeger in den steek geladen, stored er nog, geladen
en van alles voorzien. Zij richtten het op de ladders. Maar toen
zij in de flank van de Engelschen aan dezen kant een aanval
waagden, werden zij met zulk een onstuimigheid teruggedreven,
dat zij met groot verlies moesten wijken tot in het bastion
Belvedere 1).
Dit succes zou een mooie kans opgeleverd hebben orn de
Boschpoort opnieuw te veroveren. Cooke echter tastte niet door
en liet zich weer insluiten. Toen het zoover gekomen was,
besloot hij het bastion Oranje en daarmee de vesting te verlaten. Hij nam maatregelen om met de garde terug te trekken.
Voordat deze ten uitvoer gebracht waren, gebeurde er iets, wat
den afloop voor de Engelschen nog treuriger maakte. Nog hield
de garde dapper stand, toen de luitenant-kolonel Jones, die in
1)

Zie d e kaart, n° 2.
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het Beulstraatje gevangen genomen was, aan de Franschen zijn
tusschenkomst aanbood om onderhandelingen over een overgave
te openen en daardoor de onnutte slachting te doen ophouden.
Jones had een vreeselijk gevecht meegemaakt in het Beulstraatje, waar hij zich had moeten overgeven. Nog weten ingezetenen van Bergen-op-Zoom bij overlevering te verhalen, dat
de lijken er hoog opgestapeid lagen, dat het bloed gestold stond
op de keien van het dompige steegje.
Le Grand vertelt 1), dat het een verschrikkelijk schouwspel
was, den toestand der daar gemaakte gevangenen te zien. De
meesten waren met bloed bedekt en, alien tot aan de schouders
met slijk bemorst. Sommige officieren braken hun degen, andere
trokken zich de haren uit het hoofd en jammerden, dat de jaarboeken der Engelsche geschiedenis geen voorbeeld opleverden
van zulk een rampspoed. Zoo was de moed der ongelukkigen
gebroken! Toch had Jones anders moeten handelen, dan hij gedaan heeft. Hij wilt niets van den stand van zaken, hoe kon
hij er dan toe overgaan een zoo gewichtigen stap als het openen
van onderhandelingen te doen buiten Graham om?
De gouverneur beschouwde op dit oogenblik den strijd nog
als onbeslist en nam dus het voorstel van Jones aan, op voorwaarde, dat de Engelschen, die binnen de wallen waren, de
wapens zouden neerleggen. Jones nam op zich naar zijn nog
strijdende landgenooten te gaan als parlementair. Was het daarbij
gebleven, dan had alles een regelmatig verloop gehad. Maar
Jones hield zich niet aan zijn functie van bemiddelaar, hij trad
op alsof hij bevoegd ware geweest voor een beslissing. Gearmd
met den Franschen kapitein der artillerie Denis ging hij op
weg. Beiden hadden een Witten zakdoek in de hand, waarmee
zij wuifden ten teeken van onderhandeling. Overal waar nog
geschoten werd, deden zij hun wapenmakkers den strijd staken.
In plaats van tot generaal Cooke te gaan en rapport uit te brengen van hun voorstellen aan den gouverneur, deden zij eigenmachtig de capitulatie ingaan.
De officieren werden in de hoofdwacht, op de paradeplaats en
in het nabijgelegen kofflehuis, de soldaten in de Groote kerk
1)

Zie de Nedl. uitgave, pag. '139-140.
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gebracht. Cooke bleef zich tot het laatst toe verdedigen van uit
zijn koepel Belvedere. Hij wist niets van een overgave. Zelfs
had hij nog even te voren aan kolonel Proby, den commandant
van de garde, het bevel gegeven met zijn nog versche troepen
door te dringen in de richting van de Boschpoort en deze te
bezetten. Deze voorwaartsche beweging had waarschijnlijk een
gunstig resultaat opgeleverd, maar Proby liet zich door Jones
overreden. Hij liet zijn bevelhebber in den steek.
Deze afval besliste. Ook generaal Cooke moest de voorwaarden
der eigenmachtige capitulatie van Jones aannemen en gaf zich
gevangen.
Het was omstreeks negen uur in den morgen van den 9en
Maart 1814. Ongeveer een uur vroeger wist Graham nog niet
hoe de zaken aan het bastion Oranje stonden. Hij ontbood op
dat tijdstip Van Gorkum bij zich voor het huffs te Borgvliet. Hij
deelde hem mede, dat de twee toegezegde regimenten, die de
vier aanvalscolonnes een krachtig overwicht over den vijand hadden moeten verzekeren, nu waren aangekomen. Maar de weg
door het retranchement Kijk-in-de-Pot was onbruikbaar vanwege
het vuur op de ladders. De Waterschans bestreek dien naar de
Waterpoort. Graham vroeg Van Gorkum naar een anderen toegang. Van Gorkum gaf als zijn meening te kennen, dat Cooke
zeker nog in de gelegenheid moest zijn om de Boschpoort te
openen, omdat hij nog troepen genoeg tot zijn beschikking had.
Daarom raadde hij Graham aan een aanval te ondernemen op
deze poort, die de nieuwe troepen zou moeten inlaten. Of een
dergelijk bevel Cooke nog bereikt heeft, blijkt niet.
Een half uur later werd Van Gorkum weer bij zijn chef geroepen. Ditmaal vernam de dappere Nederlander hot teleurstellend bericht, dat hij kon terugkeeren naar Steenbergen. De
onderneming was ongelukkig geeindigd.
Voor Van Gorkum was de droeve mislukking van zijn kundig
ontworpen plannen een spijtige teleurstelling. In een brief aan zijn
vrouw, 9 Maart 1814 uit Wouw, verhaalt hij, dat het bijna zonder verlies gelukte de muren te beklimmen en binnen de stad
te komen. „Maar, helaas, het yolk tot de attaque bestemd was
niet genoegzaam, of liever is er eene andere oorzaak, in deze
niet vertrouwbaar."
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Hij eindigt zijn mededeelingen als volgt :
„De generaal is extra over mij content ; alles wat mij regardeert, namelijk het plan van attaque tot bestorming der vesting,
is bij uitnemendheid wel gelukt. Het overige, de Tactique der
Generaals zijnde, is mislukt, en Zijne Excellentie het mij heden
middag van terzijde informeren de reden daarvan gevonden te
vernemen. Morgen schrijf ik u reader ...... "
Er is hoogstwaarschijnlijk nog een tweede oorzaak aan te wijzen. De traditie in Bergen-op-Zoom zelf vertelt iederen belangstellende hoe schandelijk en afschuwelijk de Engelsche soldaten
zich hebben te buiten gegaan aan het verleidelijke genot van
den Hollandschen brandewijn. Nu bevat een rapport der gebeurtenissen, van de hand van Van Gorkum, opgesteld tusschen
9 en 13 Maart 1814, en bestemd voor den Souvereinen Vorst,
deze passage :
„Tie zou zelfs de mogelijkheid durven verondersteld hebben,
dat diezelfden, welke nog kort te voren, onder het vuur van
den vijand, daar waar zij aan denzelven geen tegenweer konden
doen, de wallen durfden bestijgen, deze hunne behaalde
roem door lafhartigheid en door ongebondenheid zouden bezwalken !"
De duidelijke beschuldiging hier tegen den troep uitgesproken,
bevestigt eenigszins de opvatting der overlevering. In elk geval
mag als zeker aangenomen worden, dat gebrek aan discipline mede
.een noodlottigen invloed op den gang der bestorming heeft nitgeoefend.
Meermalen is ook een beschuldiging uitgesproken tegen de
burgerij met betrekking tot de mislukking van de verrassing
van Bergen-op-Zoom door de Engelschen in 1814. Waarom bleef
de bevolking der stad geheel werkeloos toeschouwer? Hoe komt
het, dat men niets verneemt van eenige medewerking harerzijds?
Had zij het aanvallende leger van den bondgenoot niet de helpende hand kunnen reiken ?
Voor een afdoend antwoord op dergelijke vragen ontbreken
de gegevens. Terwijl over tientallen jaren de notulen der raadsvergaderingen in kloeke banden gebonden in het gemeentelijk
archief aanwezig zijn, ontbreken juist die over 1813 en 1814 !
Men zij echter voorzichtig met een verwijt van lafhartige onver-
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schilligheid. De Franschen, meester in de stad, wisten hoe weinig
Franschgezind de burgerij was. Zij zullen hunne voorzorgsmaatregelen genomen hebben, en wel op hun bekende, booghartige en hardhandige wijze ! Het ontbrak bovendien ten eenen
male aan voorbereiding, leiding, organisatie van een weloverlegde actie tegen den vijand der nationale onafhankelijkheid.
Tijdens den aanval der Engelschen werd door den gouverneur
het bevel uitgevaardigd, dat de inwoners binnen hunne huizen
hadden te blijven op doodstraf. Het geheel onverwachte derverrassing, het nachtelijk uur, de omstandigheid, dat de hoofdmacht der Engelschen alleen de wallen bleef bezet houden, dit
alles maakte het de burgerij onmogelijk zich los te makers uit
den ijzeren greep van de macht van het Fransche garnizoen.
Het ware de taak der Engelschen geweest den inwoners de gelegenheid tot actief optreden met hen tegen den vijand te verschaffen. Dit is verzuimd. Zelfs in de order voor de geheele
onderneming wordt van zoo iets niet eens gerept. De mislukking
kan redelijkerwijze niet aan de bevolking van Bergen-op-Zoom
verweten worden.
Den N en Maart werd een tractaat van uitwisseling gesloten.
Daarbij kwam men tot overeenstemming omtrent de wederzijdsche
uitlevering der krijgsgevangenen en de verpleging der gewonden.
2077 'Engelschen waren gevangen genomen. Ongeveer 800 gesneuvelde Engelschen kregen een graf in de grachten 1). Het
garnizoen telde een verlies van ongeveer 160 dooden en meer
dan 300 zwaargekwetsten.
Des avonds, den, 10 en Maart, werden de gevangen soldaten
uit de Groote kerk gelaten 2). In tegenwoordigheid van de hezetting marcheerden zij of door de Steenbergsche poort. In plech1) Het begraven der dooden geschiedde per volgeladen wagen. Ter hoogte
van den Meerschen tuin, tegenover het Pilkenswater, vielen twee wagens om
ten gevolge van den slechten toestand van den weg. Toen werd op de plaats
zelf een groote kuil gegraven en daarin de dooden aan de aarde toevertrouwd.
(Mededeeling van den heer Numa Hasselman).
2) De krijgsgevangen Engelschen, ondergebracht in de Groote kerk, schijnen
door de Franschen tijdens de gevechten vergeten te zijn. Het muurtje rondom
de nog bestaande bleek was bezet met uitgehongerde manschappen, die
voortdurend om voedsel vroegen. Velen der burgers hielpen hen uit medelijden
aan het verlangde. (Mededeeling van den heer Numa Hasselman).
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tegen, ernstigen stoet droegen zij de lichamen van hun generaals
en velen hunner officieren mede. Allen werden naar Engeland
ingescheept, zoodra de waterstand op de Schelde dit mogelijk
maakte 1). De wapenstilstand werd nog tot 5 dagen verlengd.
De Engelsche officieren, die de gewonden kwarnen afhalen, konden
zich vrij in de stad bewegen. Wederkeerig hielp men elkaar.
De verstandhouding werd zelfs vriendschappelijk. De heeren
noodigden elkaar op diners en feestjes, alsof er nooit een aanval
op de vesting gedaan was. En Loch was er nog geen vrede gesloten.
Het einde van de Fransche overheersching.
Kort daarna werd het Engelsche leger voor Antwerpen bijeengetrokken en vervangen door Hollandsche bataljons. Het gerucht deed de ronde, dat deze krijgsmacht opnieuw een poging
zou doers om de stad te veroveren. Of dit juist was ? Wel
namen de Franschen uitgebreide maatregelen tegen een
tweede overrompeling. De haven-ingang werd geheel afgesloten
door een dubbele rij palen. De wacht op het sperschip bleef
alleen aan beproefde matrozen toevertrouwd. Een aantal huizen
in de nabijheid der minst beschermde punten werden in beslag
genomen en 't grootste gedeelte van het garnizoen daarin gekazerneerd. De soldaten sliepen nooit anders dan gekleed, opdat
ieder in een oogwenk present zou kunnen zijn. Er heerschte een
geest van opgewektheid in de stad, die wel wat den indruk
maakte van zelfoverschatting. Het gansche garnizoen sprak
van niets anders dan den vijand op de bajonet te ontvangen,
als hij het nog eens wagen dorst de wallen te beklimmen !
Een gezonder verschijnsel was het, dat de desertie geheel ophield.
De gouverneur liet zich echter aanvankelijk niet te sterk beinvloeden door de opgewondenheid van zijn garnizoen. Hij wantrouwde de bewoners van de havenbuurt, waar de 4 e colonne
was binnengekomen. Op zijn last zorgde de kolonel der genie
er voor, dat dit kwartier van de eigenlijke stad werd gescheiden
door een stelsel van verhakkingen en verschansingen, van de
Gevangenpoort tot de wallen.
1)

Vgl. Le Grand; Nedl. uitgave, pag. 124, depeche van Graham.
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Toen geschiedde er iets heel zonderlings. Toen alles klaar
was, protesteerde de geheele bezetting. Kanon en bolwerk waren
nu niet sneer de verdedigingsmiddelen, zoo heette het, de bajonet,
dat was het wapen ! Los op den vijand met het blanke stootgeweer, als hij een aanval zou wagen ! Wat geven verschansingen,
als de wallen zelfs wel beklauterd kunnen worden ! — En — zoo
vertelt Le Grand — de kolonel der genie kwam onder den indruk,
beraadslaagde met den gouverneur: de werken werden afgebroken.
Men vraagt zich af, hoe het onder zulke omstandigheden stond
met de discipline van den troep. Hier toch commandeerden de
regimenten, niet de vesting-commandant.
Kort daarop bleek het, dat de verdedigingsmaatregelen niet
geheel ongemotiveerd waren geweest. Den len April 1814, om
3 uur in den morgen, vertoonde zich de Hollandsche armee.
Er werd alarm geslagen. Een overrompeling echter was onmogelijk.
Er werd door den nieuwen aanvaller geen poging toe gedaan.
Den lien April, des avonds om 10 uur, verschenen de Hollanders weer voor de vesting. Ook nu ontbrak niemand der
verdedigers op de voor hem bestemde plaats. Er behoefde niet
eens een waarschuwend sein gegeven te worden. Een 50 kanonsclioten bleken voldoende, om den vijand van mogelijke plannen te
doen afzien. Wat beoogde hij ? Gold het alleen een verkenning
van de waakzaamheid in de veste ? In elk geval keerde hij
niet terug. Buitenlandsche rapporten berichtten later den Franschen,
dat de beide pogingen wel degelijk ernstig bedoeld waren geweest.
De Hollanders bepaalden zich sedert tot het opwerpen van
batterijen en versterkingen in het voorterrein. Moeilijk kan verondersteld worden, dat zij een bombardement wilden beginnen
tegen een stad, die toch, binnen kort, hun in handers moest
vallen zonder strijd. Voor een belegering ontbraken de hulpmiddelen geheel. Waarschijnlijk waren het alleen voorzorgsmaatregelen, want de groote oorlog tegen Napoleon was nog niet
ten einde, en de toekomst kon altijd verrassingen brengen. De
insluiting bleef van uit de verte gehandhaafd.
Het verdrag van 23 April 1814, dat de ontruiming der vreemde
vestingen door de Franschen vaststelde, bevrijdde ook Bergen-opZoom eindelijk van zijn boeien. 24 April wapperde de witte
vlag ; de Fransche kolonel, baron De Greiner, daartoe uit Parijs
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overgekomen, regelde met den Nederlandschen kolonel De Constant Rebecque de bepalingen der overgave , 3 Mei werd de
stad ontruimd. Generaal Bizanet stelde de sleutels der stad des
morgens om 5 uur ter hand aan den nieuwen, voorloopigen
vestingcommandant, kolonel Kruse, die aan het hoofd der Nederlandsche troepen zijn intocht hield.
3 Mei 1814.
De dag van het vertrek der Franschen was voor Bergen-opZoom een dag van openlijke vreugde. In den vroegen morgen
rolden hun bagagewagens de Boschpoort uit, de tonen van het
Wilhelmus klonk en weer 1). De ingezetenen, het oranje op hoed
en borst, juichten de binnentrekkende Nassauers toe. Op den
toren van het Spui verscheen de Oranjevlag.
Nu groeide de geestdrift elk uur ! Op de Markt stond weldra
een vrijheidsboom, niet den eersten keer, maar onder hoe andere
omstandigheden ! Langs haven en straten knalden de vreugdeschoten, een algemeene verlichting besloot het feest.
Een eenvoudige gedenksteen in de Groote kerk bewaart nog
de herinnering aan de bestorming van 1814. De notulen van
het Domesticq kerkbestuur van 15 Februari 1815 vermelden
een verzoek door generaal Cooke gedaan aan de kerkmeesters
van de Gereformeerde kerk om toestemming voor het plaatsen
van een monument voor de gesneuvelde Engelsche officieren in
het koor, tegen den muur van de oostzijde.
Het verzoek werd ingewilligd, mits een plaatsingsrecht werd
betaald van f 50 „en daar en boven aan de gereformeerde Diaconie
zoodanige Somme, als men gewoon is bij gelegenheden to
schenken".
1 ) Den 3en Mei '1814, bij bet vertrek der Franschen, stond op de Groote
Markt een vrijheidsboom geplant. Een talrijke volksmenigte danste er ow
heen op de maat van het minder srnakelijke refrein:
„Den keizer het 'n kalen kop — hoezee!
„Daar dansen de luizen met klompen op — hoezee!!
„Den keizer, enz.
(Wijze : „Al is 't prinsesje nog zoo klein, enz.)
(Mededeeling van den heer Numa Hasselman).
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De notulen van 6 September 1815 berichten, dat de gevraagde
rechten werden betaald en dat de bewuste „zoodanige somme"
heeft bedragen f 2.50, als gift voor de armen.

Honderd jaar zijn heengegaan sedert de wallen en bastions
van Bergen-op-Zoom daverden van het kanon- en geweervuur,
sedert de stad werd beheerscht door een vreemde, vijandige,
bestormd door een vreemde, bevriende mogendheid. Een eeuw
van vrede en vrijheid volgde op 20 jaren (1795-1815) van
onzekerheid. De Nederlandsche Scheldestad van nu levert een
geheel anderen aanblik dan die van toen.
In 1814 waren de voornaamste takken van bedrijf de volgende :
Handel in graan en meel, waarvoor reeds in 1629 een korenwaag was gesticht.
Verbouw van groenten, vlas en meekrap.
Visscherij en binnenschipperij.
Er stonden op de Dubbelstraat of Potterikes niet minder dan
10 pottebakkerijen. Aan het einde van de tegenwoordige OranjeNassaustraat vond men een zeer groote, genaamd „de Arend",
eigendom van de familie Verkouteren.
Aan de haven brachten nog twee zoutziederijen wat vertier.
Overigens was er geen industrie van beteekenis.
In 1913 . . .
Nog blikt de stomp van den stouten toren in onstoorbare
stoerheid neer op de stad, die van zooveel strijd in den loop
der eeuwen getuige was. Maar de vestingwerken zijn verdwenen,
vermokerd en verspit. Wel marcheeren de miliciens nog op
„Kiek-in-de pot", maar van verschansing werd het veld een wei ,
wel staan nog de muren van 't waterfort ver de Schelde in, trotseerend de beukende golven van 't reuzige water, maar eenzaam
krabbelt een krab er langs de oeverpalen en jongens stoeien er
in een roeibootje aan den kant ; wel ligt er nog de stijve massa
van het Pielekenswater, oud bastion, grauw van grijsheid, donker
van de gaten der gapende kazematten, droomend in 't maanlicht, drijvend in de gracht, maar de stoomtram hobbelt er langs
en de gele brem wuift er in 't voorjaar zijn bloempluimen op
de maat van den wind: de vesting is dood.
Gedenkboek IV.

36
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De stad mocht tot nieuwen bloei herleven.
Van nog geen 6000 inwoners steeg het aantal harer burgers
tot 16000 bijna. De nijverheid breidde zich uit door de opkomst
en ontwikkeling der machine- en suikerindustrie, de groote
spiritusfabriek brengt velen werk. De moderne vindingen vonden
hun toepassing in spoorweg, gas en waterleiding.
Het garnizoen bleef, zonder wallen, zonder bastions. Het werk
der stage ontwikkeling mocht ook bier rijpe vruchten ten oogst
brengen en verlangend vragen wij wat de toekomst nog te geven
heeft.
Slechts dit.
In de middeleeuwen was Bergen-op-Zoom een groote koopstad.
Van Gorkum heeft in zijn leven nog zijn beste krachten gegeven
aan de uitwerking van een schets om in de stad een zeehaven
te scheppen. Als uitvoercentrum voor de suikerindustrie en de
cultures in west-Noord-Brabant kon Bergen-op-Zoom weer een
haven van beteekenis worden. Van Gorkum's plan ligt er nog,
onuitgevoerd.
Zal het er over 100 jaar nog zoo liggen, op papier .... ?
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Algemeen overzicht van de grondvesting van het
Nederlandsch.e bestuur in de provincie Limburg
in de jaren 1814 en 1815.
DOOR

H. DYSERINCK.

Is 1913 voor het grootste deel van Nederland het jaar, waarin
herdacht kan worden, dat 100 jaren geleden onze voorvaderen
het juk van de Fransche overheerschers afschudden, dit is niet
het geval voor de provincie Limburg.
In den aanvang van 1814 Loch behoorde Limburg tot de
Fransche departementen van de Neder-Maas, hoofdstad Maastricht,
en dat van de Roer, hoofdstad Aken.
Voordat Limburg onder Fransch bestuur kwam, behoorde
slechts een klein gedeelte daarvan tot de Republiek der Veteenigde Nederlanden, en wel alleen de zoogenaamde generaliteitslanden, to weten :
l e. Maastricht en omgeving sedert 1632.
2e. De Staatsche partage der drie landen van Valkeaburg,
Daelhem en 's-Hertogenrade (het stadje Valkenburg en nog een
26-tal dorpen) sedert 1661. Hierbij werden in 1785 krachtens
het tractaat van Fontainebleau nog een 4-tal dorpen gevoegd.
3e. Het Staatsche overkwartier sedert 1715, nl. de stad Venlo
en 13 dorpen, waarbij krachtens bovengenoemd tractaat Obbicht
en Papenhoven kwamen.
Maastricht was tot de Fransche overheersching tweeheerig,
d.w.z. dat de bisschop van Luik en de hertog van Brabant er
beiden hunne souvereiniteitsrechten uitoefenden.
Toen nu in 1632 de stad door Prins Frederik Hendrik ingenomen werd, traden de Staten-generaal in de rechten van den
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h ertog van Brabant (koning van Spanje), evenals de koning van
Frankrijk dit deed toen de stad van 1673-1678 en van 1748-1749
onder Fransche heerschappij stond.
De Staten-generaal benoemden de militaire gouverneurs, terwijl
zij en de bisschop van Luik hunne commissarissen-deciseurs
zonden om verschillende regeerings- en rechtszaken of te doen.
De overige deelen van Limburg waren voor 1794 onder het
bestuur van Oostenrijk, Pruisen, Beieren en het prinsbisdom
Luik ; terwijl eenige deelen vrije rijksheerlijkheden waren.
Bij zoodanige staatkundige verhouding van eene landstreek, die
in den aanvang van de 19 e eeuw een Fransch wingewest was,
wier bewoners niet door banden van afstamming of sympathie
verbonden waren met de vroegere Republiek der Vereenigde Nederlanden, maar die, voor zoo verre zij daartoe behoord hadden, door
die Republiek overheerscht en als wingewest behandeld waren,
kon men moeilijk verwachten, dat er pogingen in het werk zouden
gesteld worden om onder het bestuur te komen van het Huis
van Oranje, of dat er bijzondere geestdrift bestond bij het vertrek
der Franschen en bij de komst der verbonden mogendheden.
Toch is hierop eene uitzondering te vermelden, nl. met betrekking tot Echt, waar kapelaan Petrus Leonardus Vrancken
bij de komst der Kozakken, hen is tegemoet gegaan, zijn hoed
versierd met een Oranje-kokarde, en de kreet „ Oranje boven"
heeft aangeheven, hetgeen door de geheele gemeente en door
de Kozakken eenparig werd herhaald, waarop de kreet volgde
„Vive Alexandre".

Echt behoorde tot het ambt van Montfort, welke heerlijkheid
het eigendom was van het Huis van Oranje, welks rentmeesters
hier steeds veel invloed hadden uitgeoefend.
De geaardheid der Limburgers spreekt duidelijk uit een schrijyen van den commissaris Bangeman Huygens, dd. Luik, 30 Januari
1814, gericht aan den secretaris van staat van buitenlandsche
zaken, handelende over zijn onderhoud met den Russischen
generaal Von Winzingerode 1), waarin o. a. :
„Men heeft alzoo met dit land nog geen vast plan, en de in1 ) Verbaal der handelingen van H.H. Commissarissen aan Z. K. H. den
Heere Prince van Oranje, enz., 27 Januari —31 Mei 1814.
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woonders houden zich stil. Het gemeen heeft echter veel vreugde
over het aftrekken der Franschen en bij het inrukken der Russen
betoond, doch over den adel en de welgezeten klasse beklaagde
de generaal (Von Winzingerode) zich sterk".
De Fransche overheersching had in Limburg aanvankelijk
zwaar gedrukt door de voorschriften betreffende de geestelijkheid,
de zware belastingen en de militaire overheersching, later gevolgd
door de conscriptie en het voortdurend heen en weer trekker
van troepen.
De Franschen hebben echter door hunne uiterst handige organisatie en administratie een geregelden toestand weten te scheppen in dat samenstel van stukjes land, die tot verschillende
mogendheden behoorden, of op zich zelf miniatuurstaatjes vormden met eigen wetten, rechtspraak, munt, enz. Hiervoor moet
men hun dankbaar zijn. Voeg hierbij de geaardheid van den
zuid-Limburger, die door zijne veel vuldige aanrakingen met bet
Luikerland, toch reeds eenigszins Fransch is aangelegd, dan kan
men gerust' aannemen, dat men in Limburg bet Fransche bestuur
nog niet zoo kwaad vond. Daar men evenwel in 1814 zeer veel
te lijden had onder de verschrikkingen van den oorlog, die het
gevolg was van de verjaging der Franschen en in 1815 evenzeer
van den strijd in Belgie tegen Napoleon, was men ten slotte
blijde, dat aan dit alles een eind kwam en men eindelijk zekerheid had onder welke heerschappij men zou komen.
Den t en Januari 1813 was het bestuur van het departement
der Nedermaas als volgt samengesteld 1):
Membres d'autoritês nationales : M. Deloe, comte d'Imstenraad,
senateur, M. le chevalier de Membrede, M. de Chokier, membres
du corps legislatif.
Autoritês et Fonctionnaires : Prefecture : M. Roggieri, baron de
l'empire, prefet, M. J. M. Reintjens, secrêtaire-general.
Membres du conseil de prefecture : MM. Hennequin, Moraux,
Van Panhuys.
1 ) Almanach du departement de la Meuse-inferieure pour l'annee 1813 a
Maestricht chez L. Th. Nypels.
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Conseil general du departement:
MM.
MM.
Bonhomme a Maestricht.
Libotton, (De), Stevoort.
Michiels, (ain6), Ruremonde.
Clermont, (De), Vaels.
Coenegracht, (C.), Maestricht. Moffaerts, (De), Hoesselt.
D'Archot, Voort.
Nypels, (Luc.), Maestricht.
Olislagers, Maestricht.
Gelders, Maeseyck.
Surlet-Chokier, Gingelom.
Jacobs, Hasselt.
Keverberg, (De), Haalen.
Vroonen, Gelinden.
Leonaerdts, (De), Achel.
Wulf, Hoensbroeck.
Het departement van de Neder-Maas vormde met de departementen van de Ourthe, van de Roer, van Sambre en Maas, van de
Monden van den Rijn en van de Lippe de 25 ste militaire divisie.
Het hoofdkwartier dezer divisie was in 1813 gevestigd te
Wesel. Het commando werd gevoerd door den divisie-generaal
baron Brenier de Montmorand ; 6 September 1813 werd deze in
zijn commando vervangen door den generaal, graaf Merle.
In December 1813 werd het hoofdkwartier naar Maastricht verplaatst 1), alwaar generaal Charbonnier vesting-commandant was.
Na den terugtocht van Napoleon uit Rusland en het bekend
worden van het verraad van generaal Yorck, werd er allerwege
in het departement der Neder-Maas stemming gemaakt voor het
aanbieden van een regiment ruiterij aan den Keizer ; volgens
de officieele stukken moet dit plan met geestdrift zijn begroet
en van verschillende zijden kwamen aanbiedingen voor het
leveren van paarden en manschappen voor dit korps.
Het departement moest het in erge mate ondervinden, dat
Napoleon zijn krijgsmacht opnieuw organiseerde ; talrijk zijn de
keizerlijke decreten, die vermeld worden in den indicateur der
prefectuur, en de besluiten en bevelen van den prefect, die daarvan het gevolg waren.
1 ) Generaal Merle kwam '1 December 1813 te Maastricht aan (Journal
politique du departement de la Meuse inferieure van 2 December 1813).
De Almanach imperial van 1812, zoowel als die van 4813, noemen Wesel
als hoofdkwartier der divisie; enkele bescheiden wijzen er op, dat Maastricht
het eigenlijke hoofdkwartier was, doch dat dit slechts tijdelijk te Wesel
gevestigd is geweest.

LIMBURG IN DE JAREN

1814 EN 1815.

567

Lotelingen werden opgeroepen van de lichtingen van 1807-1813,
die voor een groot deel naar Mainz en Luxemburg vertrokken ;
paarden moesten geleverd worden voor de bereden wapenen en
den trein. 3 April 1813 werd het keizerlijk decreet uitgevaardigd tot oprichting der 4 regimenten gardes d'honneur ; 4
November volgde een decreet tot approviandeering van
Wesel, terwiji reeds 4 dagen later het bevel gegeven word om
alle versterkte plaatsen in de directie der fortificatie van
Maastricht in staat van verdediging to stellen.
Het afleveren der lotelingen schijnt niet zoo gemakkelijk to
zijn gegaan, want mobiele colonnes moesten het departement
doorkruisen, terwiji de prefect bepaalde, dat de ouders van de
lotelingen, die niet aan de oproeping voldaan hadden, in de gevangenis zouden gezet worden, waartoe hunne namen aan de
gendarmerie worden opgegeven 1). Onder de lotelingen van de
jongste lichting uit Belgie schijnt ook een slechte geest to hebben
geheerscht, want behalve het l e korps van het groote leger
werden in December 1813 nog 1200 man van de keizerlijke garde
opgesteld tusschen Brussel en Antwerpen.
Daarentegen werd omstreeks denzelfden tijd geheel Limburg
door de Franschen ontruimd, behalve Maastricht en Venlo, welke
beide vestingen eene Fransche bezetting behielden. Macdonald's
troepen waren toen nog meer oostwaarts aan den Rijn opgesteld.
De toestand van de bevolking in het afgeloopen jaar wordt
duidelijk geschetst in de door den prefect op 7 Januari 1814
verstrekte inlichtingen aan den graaf De Peluse, senator en
buitengewoon commissaris van Napoleon in de 25 e militaire
divisie, naar aanleiding van zijne vragen, wat er gedaan was voor
de conscriptie, de requisitie van paarden, het innen van belastingen, organisatie van de nationale garde, wapening, geest
der bevolking, enz.
De prefect schrijft aldus
„Le peuple de ce pays-ci ayant change avec regret et par
l'effet d'une force etrangêre, de Souverain et d'habitudes,
n'a jamais ête devoue mais seulement soumis a la France. Il
1 ) Dit besluit is van 15 November 1813 ; 19 December d. a. v. werden zij
weder ontslagen.
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a obêi tant qu'il nous a cru les plus forts, mais des l'instant de
nos revers il a cru facilement ce qu'il desire, c'est a dire, notre
expulsion de la Belgique qu'il hate par tons ses voeux. Des lors
ii a clêsobei aux lois de la conscription" (van de 1400 man, die
het departement van de lichting van 13 October 1813 moest afleve ren, waren op de korpsen gedirigeerd 1126 man, het was bekend,
dat 317 recruten van deze detachementen gedeserteerd waren.) . . . .
Les conscrits persuades que nous devons sous pen êvacuer la
Belgique, se flattent que pour nous êchapper a jamais, ils n'ont
qu'A, se soustraire aux recherches pour un court espace de temps.
La Hollande leur en offre un moyen facile. Nous n'aurons
done pas les conscrits par les poursuites, mais ce n'est la, qu'un
petit mal : le plus grand, c'est que ces conscrits refugiês en
Hollande y seraient bienta seduits par l'or et les intrigues de
l'ennemi. L'idêe de dêlivrer bientOt leur propre pays et leurs parens
poursuivis a cause de leur desertion, leur engouement pour les
allies, les dêtermineraient a s'enrOler dans leurs troupes, de sorte
que tons nos. effets pour la conscription n'auraient pour rêsultat
que de livrer des hommes pour l'ennemi."
Dit was de meening van den prefect, van den generaal graaf
Merle en van alle mannen, die het departement en den geest van
zijne bewoners kenden.
Omtrent de organisatie der nationale garde wordt als volgt
gerapporteerd :
„Dans un tel pays l'organisation de la Garde nationale produirait
les plus facheux effets. La gêneralite des citoyens aises n'est pas
plus affectionêe que l'est la basse classe du peuple. Mais les gens
aises sont plus circonspects. us savent mieux cacher leur propension pour l'ennemi et leur antipathie envers la France. La
timidite les retient dans le devoir, mais il est a craindre, qu'en
les poussant a bout par une mesure aussi rêpugnante a leur goat,
ils ne laissent tomber le masque et que leurs declamations et
leurs plaintes n'altêrent plus on moms la tranquilitê publique.
Mais quand meme cet inconvenient n'aurait pas lieu, que
gagnerait-on A armer des citoyens qui nous sont contraires et
dont les voeux sont pour l'ennemi ? Dernierement l'autorite
militaire a du faire desarmer a Maestricht 80 soldats de la garde
d'Amsterdam et les habitants de Maestricht ont fait connaitre
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hautement par leurs discours et leurs murmures, combien ils
êtaient mêcontens de cette mesure, ce qui prouve leur mauvaise
volontê.
Si l'on organisait des cohortes dans ce pays-ci, il faudrait les
desarmer a l'approche du danger, mais il ne serait pas aussi
facile de desarmer 625 hommes a Maestricht, 300 a St. Trond
et 125 a Venloo, qu'il l'a ete de desarmer les 80 Hollandais.
Vous avez entendu a ce sujet Mr. le general Merle. Ii a declare
franchement que l'organisation de la garde nationale dans ce
departement, compromettrait la siiretê de la place et la defense
du pays."
Omtrent de bewoners rapporteerde hij nog :
„Les ci-devant nobles et riches sont les seuls hommes, qui
out de l'influence dans ce dêpartement. Ils n'en font aucun
mauvais usage et se conduisent avec sagesse et circonspection.
Leur influence est d'ailleurs bornee, ne s'etend guêre au-dela des
communes qu'ils habitent. Au reste les rêponses déjà donnees
sur la l e et sur la 2 e question 1) doivent servir pour celle-ci et
la conclusion est que les seuls buts que l'on doit se proposer
dans l'administration de ce Dêpartement sont actuellement le
maintient de la tranquillitê publique, la rentrk des contributions
et le versement des denr6es de requisition.
Sedert de eerste dagen van 1814 werd het Fransche gebied
overstroomd door de troepen van de verbonden mogendheden ;
zoo trok de Pruisische generaal Von Billow den li en Januari
bij Hoogstraten en Merxem in de voormalige Oostenrijksche
Nederlanden, terwijl de Russische generaal baron Von Winzingerode bij Dusseldorf over den Rijn trok en den 18 en )-anuari
1814 Luik bezette.
Onmiddellijk na den slag bij Leipzig, was den 21 en October
1813 nog in die plaats eene conventie tusschen de verbonden
mogendheden aangegaan, waarbij — met het oog op de verder
te bezetten landstreken, die niet onmiddellijk onder het bewind
van hunne voormalige vorsten terugkeerden — eene centrale
commissie voor de administratie der op den vijand heroverde

1)

HiervOOr vermeld.
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landen werd ingesteld, waarvan de baron Vom Stein voorzitter
was. Die commissie was belast met het instellen van een voorloopig bestuur in die streken.
Zoodra de Verbondenen den Rijn waren overgetrokken, werd
bij de conventie van 12 Januari 1814 te Bazel bepaald, dat
eene zelfde regeling zou gevolgd worden in de streken aan den
linkeroever van den Rijn. Bij die conventie werd o.a. ook
een departement van den Neder-Rijn ingesteld met Aken als
hoofdstad. Dit departement zou omvatten de voormalige Fransche departementen van de Roer, van de Ourthe en van
de Neder-Maas ; Maastricht en Luik waren aangewezen als
standplaatsen van de commissarissen van het gouvernement.
Tot gouverneur van dit departement werd aangewezen de
Pruisische geheimraad Sack, met standplaats Aken.
Ingevolge eene proclamatie te Dusseldorf door prins Alexander
van Solms, gouverneur-generaal van het groot-hertogdom Berg,
uitgevaardigd, trad de conventie van Bazel eerst den 16 en Februari
1814 in werking in de departementen van de Roer en de NederMaas. In afwachting van de komst van den gouverneur-generaal
Sack, trad hij zelf voorloopig als zoodanig op en bepaalde hij,
dat de orders, die gegeven zouden worden door de benoemde
gouvernements-commissarissen, stiptelijk moesten worden opgevolgd.
Deze commissarissen waren voor het departement der NederMaas tot 14 Maart 1814 de heer Minuth ; na hem de heer Kopps ;
deze is echter nooit in functie geweest, zijn dienst werd waargenomen door de heeren Heyden en Mertens ; 13 April 1813
werd als zoodanig benoemd de heer Piautaz, vroeger prefect van
Berg.
Bij besluit van 24 Januari 1814 had Z. K. H. de Souvereine
Vorst, — overwegende de noodzakelijkheid om te voorzien in do
hereeniging en het provinciaal bestuur van zoodanige districten
en plaatsen als van ouds tot het gebied van den staat der Vereenigde Nederlanden hadden behoord en die thans bij het voortrukken der geallieerde legers tusschen Rijn en Maas door de
Franschen werden ontruirnd en verlaten, — tot zijne commissarissen in de voormalige generaliteitslanden, die geen deel
uitmaakten van het departement der Monden van den Rijn,
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benoemd de heeren C. D. E. J. Bangeman Huygens 1) en J. B.
van Hugenpoth.
Aanvankelijk was hun als standplaats aangewezen Boxmeer,
vanwaar zij zich echter den 28 en Januari 1814 naar Luik begaven, omdat zij daar beter de belangen van den Souvereinen
Vorst zouden kunnen behartigen.
Zij kwarnen den 30en d.a.v. incognito te Luik aan, waar de
hoer Huygens des middags om 5 uur den generaal Winzingerode
kon spreken.
In het over die bespreking ingezonden rapport meldde hij o.a.,
dat hij overtuigd was, dat de principieele quaestie van de inbezitneming was opgelost, en dat doze door den generaal zou
bevorderd worden ; de generaal had evenwel dienaangaande
goon instruction en kon naar omstandigheden handelen.
Dientengevolge begonnen de commissarissen den 4en Februari
1814 de dorpen, die op den linker-Maasoever gelegen waren, in
bezit to nemen. Hiervan behooren nu nog tot Limburg : Oud-Vroenhoven, St. Pieter, het fort St. Michiel, St. Stevensweert en Linne
(ten deele) ; de overige in bezit genomen dorpen zijn nu Belgisch.
De inbezitneming geschiedde in naam van den Souvereinen
1 ) Bangeman Huygens had in Januari '1814 een Diet gedateerden, doch
onder 24 Januari, n°. 7, in het kabinet van den Souvereinen Vorst geindiceerden brief aan genoemden Vorst geschreven, waarin o.a. :
„Reeds uit Duitschland heb ik de vrijheid genomen, U. K. H. den wensch
te uiten, mijnen landgenooten, die van Bataafsch Brabant, in hunne bevrijding behulpzaam te wezen. Het arrondissement Eindhoven, zich langs de
Brabantsche en Luiksche grenzen uitstrekkende, heeft het Fransche juk nog
niet kunnen afschudden. lntusschen krijgen die streken een meer wezenlijke
en vooruitziende politiek belang door de bewegingen, welke de geallieerde
troepen staan te ondernemen. Er spoedig eenen opstand te verwekken, het
organiseeren, van de militie en de landstorm te bevorderen, zoude van de
grootste en heilzaamste gevolgen kunnen wezen.
,,Aldaar tehuis behoorende en mijne familie er sedert meer dan twee eeuwen
gezeten zijnde, met de gebruiken en zeden, de middelen en krachten van
het y olk bekend, en zoo ik mij durf vleijen er van eenige consideratie jouisseerende, wenschte ik wel mijne pogingen aan te wenden om voorn. doel te
bereiken.
„Mijn broeder, gewezen officier van de jagt in dat district en voorheen
majoor in Russischen dienst, zal insgelijks het zijne daartoe bijdragen". (Deze
brief berust in het Kabinet van de Koningin).
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Vorst met de uitvaardiging eener proclamatie, gegeven te Zepperden den Li en Februari 1814, in welke o.a. gelast werd, dat de
plaatselijke autoriteiten hunne functien zouden blijven waarnemen,
dat de namen van maire, adjoint-maire en municipale raden
moesten worden veranderd in burgemeester, vice-burgemeester en
gemeentensmanschappen en dat de ontvangers der belastingen
aan de commissarissen rekening en verantwoording verschuldigd
waren.
Van 6 Februari 1814 af gingen nu de commissarissen voort
met de inbezitneming van de landen van Daelhem, 's-Hertogenrade, Valkenburg en het ambt van Montfort, welke streken
vroeger Staatsch waren geweest.
Onder dien datum vindt men in hun archief (vermoedelijk
een concept) een stuk gericht aan de verschillende gemeentebesturen van het departement der Neder-Maas, tot het geven van
publiciteit aan de proclamatie, tot het uitsteken van de Oranjevlag en het dragen van de Oranje-kokarde 1). De pastoors en
predikanten werden uitgenoodigd den volgenden Zondag eene
passende redevoering te houden over de gelukkige verandering
van de zaken.
Inmiddels had ook generaal Von Winzingerode, bij besluit van
4 Februari, een voorloopig bestuur over het voormalige departement der Neder-Maas, onder den naam van „Commission Centrale du Gouvernement" (uit vijf personen bestaande) samengesteld, welke commissie in Tongeren zitting zou nemen, daar
Maastricht zich nog in handen der Fransehen be yond. Vijf dagen
later (19 Febr.) werden evenwel de bevoegdheden van deze centrale commissie beperkt tot de streken, die vroeger geen deel
hadden uitgemaakt van de oude Hollandsche gewesten.
Tengevolge van de door al die bestuursregelingen ingewikkeld
geworden toestand kwamen er weldra moeilijkheden.
De commissaris Minuth, die benoemd was door den prins van
1 ) De burgemeester van Vroenhof (tegenwoordig Oud-Vroenhoven) meldde
'16 Februari 1814, dat hij de Oranjevlag niet durfde uitsteken uit vrees voor
plundering of brandstichting door het Fransche garnizoen uit Maastricht.
Gelijke meldingen zijn aanwezig van de burgemeesters van Vlijtingen, Laeffelt en Ellicht.
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Soims, richtte 3 Maart 1814 van uit Roermond een schrijven
aan alle burgemeesters der gemeenten, die behoord hadden tot
het vroegere Hollandsche gebied, waarin hij mededeelde, dat
het departement der Neder-Maas door wapengeweld veroverd
was door de verbonden mogendheden; hij had vernomen,
dat er Hollandsche commissarissen waren gekomen, om een voorloopig bewind te vormen. Aangezien hem niet bekend was, dat
de Geallieerden van plan waren om het voormalige Hollandsche
gebied aan den Souvereinen Vorst der Nederlanden of te staan,
zoo hadden de burgemeesters niemand anders dan hem als hun
chef te erkennen, en werden zij persoonlijk verantwoordelijk
gesteld, niet in correspondentie te treden met de Hollandsche
commissarissen en hunne orders niet op te volgen.
Dit schrijven werd ter kennis gebracht van die commissarissen,
die daarvan mededeeling deden aan den Souvereinen Vorst.
Bij beschikking, dd. Luik 6 Maart 1814, van den kroonprins
van Zweden 1 ) werden de conflicten, die het gevolg waren van
dezen verwarden toestand, eenigszins uit den weg geruimd door
de bepaling dat, in afwachting van de komst van den gouverneur Sack, de commissarissen, die door den prins van Soims waren
aangesteld, deel konden nemen aan de beraadslagingen van de commissarissen, die door generaal Von Winzingerode benoemd waren.
De Souvereine Vorst richtte van zijn kant, naar aanleiding
van het optreden van den heer Minuth, onder dagteekening van
10 Maart 1814, een nota aan zijne commissarissen, waarin hun werd
opgedragen zich naar den prins van Solms te begaven en bij hem
er op aan te dringen, dat de bepalingen, die te hunnen opzichte
door generaal Von Winzingerode gemaakt en ook door den
kroonprins van Zweden erkend waren, bekrachtigd zouden worden.
Naar aanleiding van deze opdracht begaven de heeren Bangeman Huygens en Vrijthoff 2) zich naar Dusseldorf, waar de prins
van Solms resideerde. Aldaar vernamen zij, dat gouverneur Sack
1) Maarschalk Jean Bernadotte, 4818-1840 koning van Zweden onder den
naam van Karel XI V. In 1794 was hij als Fransch generaal in deze gewesten
om ze voor de Fransche Republiek te veroveren.
2) De heer B. J. Vrijthoff was bij besluit van 40 Maart 4814 mede benoemd
tot commissaris, van wege den Souvereinen Vorst, meer bepaaldelijk voor
wat het rechtswezen betrof; hij kwam 16 Maart d. a. v. te Luik.
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bij proclamatie van 10 Maart 1814 het bestuur had aanvaard
van het departement van den Neder-Rijn en dat de heer Mertens
voorloopig als commissaris-generaal van het voormalige departement der Neder-Maas was opgetreden.
Daar gouverneur Sack toen to Dusseldorf was, maakten de
commissarissen hunne opwachting bij hem en drongen zij er op
aan, dat hun bestuur bestendigd zou blijven, totdat het centraal
bestuur to Bazel eene beslissing zou hebben genomen naar aanleiding van de brieven, die hierover door den Souvereinen
Vorst aan dit bestuur waren geschreven. Gouverneur Sack vond
dit good, mits zij geene belastingen inden, van welke beslissing
de commissarissen kennis gaven aan den Souvereinen Vorst.
Met de komst van Sack en zijne proclamatie van 10 Maart
1814 eindigt het bestuur van den prins van Soims, terwiji het
bestuur, dat door den generaal Von Winzingerode in het leven
geroepen was, den 22 en dier maand ontbonden word. Met het
oog op de vermoedelijke overgave van Maastricht en Venlo
waren echter nieuwe moeilijkheden in het vooruitzicht, waarop
de Souvereine Vorst reeds bij zijn schrijven van 10 Maart 1814 de
aandacht van zijne commissarissen gevestigd had. Maastricht toch
was voor 1794 onder Staatsch bestuur geweest ; door de tweeheerigheid der stad had ook de bisschop van Luik er zijne rechten uitgeoefend ; nu Luik tot het departement van den Neder-Rijn
behoorde, maakte dit departement aanspraken op die rechten.
De Nederlandsche commissarissen verzochten naar aanleiding
hiervan, onder dagteekening van 10 April 1814, dat de Souvereine Vorst een korps — hoe klein ook — onder de orders van
een intelligent generaal zoude zenden, om tegelijk met de
Geallieerden binnen Maastricht to rukken, daar er voor millioenen
aan militaire goederen waren opgelegd ; als er geen „reguliere"
troepen van den prins bij de overgave waren, zouden de Geallieerden zich vermoedelijk van alles meester maken.
Van de zijde van het departement van den Neder-Rijn zag men
de zaak anders in. Gouverneur Sack schreef 18 April aan de
Hollandsche commissarissen te Luik 1), dat hij spoedig de over1 ) Bij besluit van Z. K. H. van 3 April '1814 n°. 14 was aan den heer
Hugenpoth een eervol ontslag verleend als commissaris.
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gave van Maastricht te gemoet zag ; hoewel hij zeer veel hoogachting voelde voor den prins van Oranje, zoo raadde hij den
commissarissen zeer ernstig aan om zich bij de overgave van die
vesting in geen enkel opzicht met het bestuur te beinoeien, maar
dit over te laten aan den gouvernements-commissaris Piautaz,
daar hij zich anders genoodzaakt zou zien de Hollandsche commissarissen geheel buiten functie te stellen.
Onmiddellijk daarop begaven de commissarissen zich naar
Aken ; na langdurige conferentie werd hun toegestaan om tegenwoordig te zijn bij de overgave van Maastricht ; doch na een
verblijf van eenige dagen in die stad zouden zij naar Valkenburg
moeten gaan.
Reeds den 28 en April 1814 kwam Sack hierop terug ; hij
bepaalde toen, dat zij zich niet rnochten bemoeien met de overgave van Venlo en van Maastricht en dat het Hollandsche
korps 1), dat aan de blokkade deelnam, niet met de geallieerde
troepen in Maastricht zou trekkers, maar direct zou worden
afgedankt.
Bangeman Huygens en Vrijthoff begaven zich daarop wederom
naar Sack en kwamen met hem overeen, dat de commissarissen
van het gouvernement na de overgave van Maastricht zich in
die stad zouden begeven en dat de Hollandsche troepen geen
deel zouden nernen aan den intocht van de Verbondenen, maar
direct naar hunne haardsteden zouden worden gezonden, tenzij
de commandant van het blokkade-korps hunne diensten verder
noodig mocht hebben.
Den 3 en Mei 1814 kregen nu de Nederlandsche commissarissen
een schrijven uit Den Haag, waarin hun werd medegedeeld, dat
de Souvereine Vorst, ingevolge het den 23 en April 1814 tusschen de
verbonden mogendheden en Frankrijk gesloten verdrag omtrent de
overgave van de vestingen en versterkte plaatsen, gelastte, dat bij
overgave van vestingen in het voormalige Staatsche gebied gelegen, direct door hen daarvan bezit moest worden genomen in
naam van den Vorst van de Vereenigde Nederlanden.
Zij gaven dien dag nog van den inhoud van dezen brief kennis
aan gouverneur Sack en verzochten hem om, indien hij aan de
1)

Het vrijwilligerskorps onder den heer Bangeman van der Hulst.
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geallieerde troepen dienaangaande andere orders gegeven had,
deze te willen intrekken.
Tegelijkertijd gaven de commissarissen kennis aan het gerneentebestuur van Maastricht, dat als de stad door de Franschen
ontruimd zou worden, de inwoners zich moesten beschouwen als
onderdanen van den Souvereinen Vorst.
Gouverneur Sack nam hiermede echter geen genoegen en
schreef denzelfden dag aan de Nederlandsche commissarissen te
Luik, dat hij dit niet erkende , dat hij echter uit respect voor
den prins van Oranje hen in het bezit had gelaten van het gebied, dat zij in bezit hadden genomen, maar dat, wanneer zij
nog verdere stappen deden om hun gebied uit te breiden, hij
hun gezag over het geheele gebied zou opheffen.
De Fransche commandant van Maastricht — zoo schreef hij —
had order gekregen om zich alleen tot hem te wenden, en had
hem daarop verzocht, die plaats in bezit te komen nemen. Hoewel eene militaire bezetting niet rechtstreeks in zijne instructie
was voorgeschreven, had hij evenwel zijn generaal-adjudant, den
kapitein Hansen, daarheen gezonden en aan den gouvernementscommissaris Piautaz uitvoerige instructies gegeven.
Ondanks dit alles namen de commissarissen van den Souvereinen Vorst met den luitenant-generaal Du Pont den 4 en Mei
1814 bezit van Maastricht.
Zij waren dien dag om 2 uur n.m. in het diepste incognito
te Maastricht gekomen, hadden met den generaal Du Pont gesproken, die zonder eenig bezwaar door den Franschen commandant was toegelaten. Daarop legden zij het incognito of en namen
de gelukwenschen van alle civiele autoriteiten in ontvangst.
Luitenant-generaal Du Pont wachtte 2000 man geregelde
Hollandsche troepen, bestemd voor de bezetting van Venlo en
Maastricht, welke zouden afgezonden worden van het leger te
velde, hetwelk voor Bergen-op-Zoom lag.
Den yen Mei 1814 werd de volgende proclamatie tot de inwoners van Maastricht gericht :
„Wij Commissarissen van Zijne Koninklijke Hoogheid den
Heere Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde
Nederlanden, en de voormalige Generaliteitslanden, welke geen
deel uitmaken van het departement der Monden van den Rhijn.
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Aan de inwoonders van Maastricht :
Voor negentien jaren behoordet Gijl. tot den staat der Vereenigde Nederlanden. Overheersching en bedrieglijke tractaten,
welke door Uwen Vorst nimmer zijn aanerkend, noch door eene
overmagtige regeering naargekomen zijn, ontrukten U aan het
Moederland, doch het tijdstip is gekomen waarin de oude banden
tusschen alle Nederlanders zijn hersteld ; de Vorst die Gijl. bemint, en aan wien Gijl. steeds de grootste verknogtheid hebt getoond, is tot Souverein der Vereenigde Nederlanden uitgeroepen.
Het is in Zijnen naam, dat wij wederom bezit van uwe stad
nemen, ul. tot zijne onderdanen verklaren. GO. treed van nu
of aan onder zijne regeering terug, ook voor ul. strekt zich
zijne vaderlijke zorge voor uwe welvaart en voor uw geluk uit.
Gijl. zult hem ook die liefde en hulde daarbrengen, welke zijn
geheel y olk hem toedraagt.
Wij ontslaan ul. in naam van Zijne Koninklijke Hoogheid,
uit den eed van getrouwheid welke ul. aan eenige andere
mogendheden mogte hegten, en vermanen ul. gehoorzaamheid
aan de bevelen, welke ul. van hoogdeszelfs wegen zullen toekomen.
Gedaan en gepubliceert binnen Maestricht, den 5 Mey 1814.
De commissarissen voornoemd,
Was geteekend, C. D. E. J. Bangeman Huygens,
J. B. Vrijthoff".
Dienzelfden dag vaardigden zij nog een publicatie uit, waarin bepaald werd, dat alle plaatselijke ambtenaren, die in functie waren,
dit zouden blijven en dat zij den eed van getrouwheid aan den
Souvereinen Vorst in hunne handers zouden afleggen , alle publieke
en civiele akten zouden in naam van Zijne Koninklijke Boogheid
worden „uitgesteld", terwijl de belastingen volgens de bestaande
bepalingen zouden geind worden.
Deze gebeurtenissen hadden een grooten geestdrift gewekt ,
allerwege hoorde men de kreet „Leve de prins van Oranje",
terwijl een ieder zich met de Oranjekokarde versierde.
Gouverneur Sack nam met de inbezitneming van Maastricht
door den generaal Du Pont geen genoegen, hij richtte een
schrijven aan dien generaal om daartegen to protesteeren, en
den Ten Mei 1814 eveneens aan de commissarissen van den
Gedenkboek IV.
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Souvereinen Vorst, waarin hij zijn standpunt handhaafde, dat
niets in den toestand veranderd was en daarbij er op weer, dat
de commissarissen geen order of autorisatie konden overleggen
van de verbonden mogendheden, waarbij zij gemachtigd waren om
nit naam van den prins van Oranje beslag te leggen op Maastricht.
Na dit thema opnieuw te hebben uitgewerkt, en hen verantwoordelijk te hebben gesteld voor de gevolgen, droeg hij hun
evenwel op, om terwille van het algemeen belang, dat niet mocht
lij den onder persoonlijke geschillen, deze aangelegenheden met
Piautaz te regelen en zich zuiver tot bepalen tot het inwendige
beheer, wordende hun dezelfde rechten toegestaan, als zij bezaten
in de andere gemeenten van het vroegere Staatsche gebied.
Zij zouden dit beheer alleen mogen voeren onder zijn toezicht ,
alle besluiten en reglementen, die hij mocht uitvaardigen in
naam der verbonden mogendheden, moeten opvolgen, en de
autoriteiten, die hij benoemde in hunne functien moeten erkennen.
De belastingen en andere fondsen moesten in zijne kas gestort
worden en aan zijne arnbtenaren moesten alle inlichtingen verstrekt worden, die zij zouden kunnen vragen.
De archieven zouden moeten uitgeleverd worden , de generaal
Du Pont moest desnoods hulp verleenen, om ze aan den Franschen prefect, die niets meer te Maastricht te zeggen had, te
ontnemen.
Zij zouden echter de stukken mogen behouden, die betrekking
hadden op de regeering van Maastricht en van het voormalige Hollandsche gebied.
Dit was alles, waartoe hij zich kon leenen, hij achtte het
waarschijnlijk, dat de voorwaarden aannemelijk zouden wezen
en dat men de zaken zou regelen, zooals hij aangegeven had ,
nam men er geen genoegen mede, dan bleef hem niets anders
over, dan formeel te protesteeren , hij stelde hun dan verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.
Hij hoopte, dat zij hierin een nieuw bewijs zouden zien van zijn
hoog respect voor den prins van Oranje en zijn doorluchtig huis,
en betuigde, dat hij alles wild.e doen om de goede zaak te dienen.
Zooals men hieruit ziet, hadden de commissarissen door
hun voortvarend optreden in naam van den Souvereinen Vorst
reeds zeer veel gewonnen.
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Den 8 sten Mei 1814 gingen zij ingevolge het hiervoor medegedeelde schrijven van den gouverneur Sack met diens commissaris Piautaz eene overeenkomst aan.
In hoofdzaak werd hierin vastgesteld, dat van de zijde van
het departement van den Neder-Rijn met het oog op de bijzondere
hoogachting, die men den Souvereinen Vorst toedroeg, geen stappen
gedaan zouden worden tegen de militaire en civiele inbezitneming
van Maastricht door de Hollandsche commissarissen. Dezen verplichtten zich den commissaris van het departement geen moeilijk
heden in de weg te leggen bij het bestuur van de landstreken,
die onder hem stonden.
Het departement van den Neder-Rijn zou in de vroegere rechten
treden van den prins bisschop van Luik, zoodat alle burgerlijke
beambten in gemeen overleg zouden benoemd worden.
De generaals Du Pont en Von Wolzogen 1) zouden in overleg
treden omtrent de goederen, die door het Fransche garnizoen
waren achtergelaten, terwijl aan gouverneur Sack hiervan inventarissen gezonden moesten worden.
De archieven van de , voormalige prefectuur zouden in handen
gesteld worden van den gouvernements-secretaris, terwijl, indien
de prefect bleef volharden bij zijne weigering tot overgave daarvan, men van de militairen macht gebruik zou makers; dit
laatste was gelukkig niet noodig, daar Roggieri vrijwillig vertrok.
De stukken, die betrekking hadden op de door de Hollandsche commissarissen bestuurde landstreken, zouden natuurlijk
te hunner beschikking zijn, terwijl de prefectuur voor de
commissarissen van beide partijen als woning zou worden ingericht en tevens bestemd werd voor de vestiging van beide
besturen.
Van beide zijden wilde men het goede en zou men zooveel
mogelijk alles vermijden, wat aanleiding kon geven tot twist,
terwijl deze overeenkomst nauwkeurig zou worden opgevolgd
totdat de hoogere regeeringen beslist hadden hoe de toestand
zou zijn.
Men dacht nu, dat men hierdoor in den vervolge alle moeilijkheden zou voorkomen, doch daarin had men zich vergist.
1)

Zie over diens optreden het hierachter volgende opstel over Maastricht.
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Reeds onmiddellijk kwam men in zake de rechtspraak tot de
vraag in wiens naam het „tribunaal" van Maastricht recht moest
spreken.
12 Mei 1814 schreef de president van de rechtbank, de heer
P. A. Kerens, over deze aangelegenheid aan de Nederlandsche
commissarissen, maar omdat daarop geen antwoord kwam, besloot de rechtbank den 23en Mei 1814 na rijpe deliberatie om
recht te spreken „au nom de l'autorite souveraine". Het antwoord kwam 24 Mei 1814 in; twee dagen later besloot de rechtbank om, voor wat Maastricht en de dorpen van het voormalige
Hollandsche gebied betrof, recht te spreken in naam van de
geallieerde mogendheden en den prins van Oranje, voor het
overige deel van haar ressort, in naam van de geallieerde
mogendheden.
De overeenkomst, die 8 Mei 1814 gesloten was, bleef van
kracht tot het verdrag van 30 Mei 1814, tusschen de mogendheden en Frankrijk te Parijs gesloten.
Tot 16 Juni 1814 bleef men rechtspreken in naam van de
mogendheden en van den prins van Oranje, na dien datum
werd alleen rechtgesproken in naam van de Geallieerden, waartoe
gouverneur Sack reeds 16 Mei 1814 last had gegeven.
Ook had Sack gebruik gemaakt van zijne rechten door 26
Mei 1814 verschillende veranderingen te brengen in de samenstelling van de rechtbank.
Bij het tractaat van 30 Mei 1814 werd o.a. bepaald :
„La Hollande placêe sous la souverainite de la Maison d'Orange
recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de
la souverainete n'y pourront dans aucun cas, appartenir a aucun Prince portant ou appele a porter une couronne êtrangere".
Het was nu buiten twijfel, dat het geheele op den linker Maasoever gelegen gebied tot den nieuw op te richten staat zou behooren. De Souvereine Vorst verklaarde den 21 en Juli 1814
door zijn gemachtigde, den secretaris van staat A. W. C. baron
van Nagell, dat hij de door de mogendheden in beginsel vastgestelde vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland aannam,
en den ten Augustus d. a. v. aanvaardde hij bij eene in 't
Hollandsch en Fransch gestelde publicatie ook het bewind over
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Zuid-Nederland. Van of 21 Juli 1814, den datum van deze
verklaring, tot 16 Maart 1815, den datum van zijn optreden als
koning der Nederlanden bestaan er betrekkelijk weinig gegevens omtrent den eigenlijken toestand.
Men had toen het wettig bestuur van het departement van
den Neder-Rijn, dat nagenoeg alle landstreken omvatte van het
tegenwoordige Nederlandsch en Belgisch Limburg ; feitelijk was
echter bijna het geheele gedeelte van het departement, dat op
den linker Maasoever lag onder het bestuur van den Souvereinen
Vorst, welk bestuur echter slechts ad interim door de mogendheden was toegelaten. Beide besturen stonden naast elkaar en
werkten elkander dikwijls tegen.
De vroegere generaliteitslanden in Limburg waren bij het
vaststellen van de grondwet 1) bij voorbaat ingedeeld bij NoordBrabant ; de commissarissen bleven echter het bestuur uitoefenen
in overleg met het Belgische gouvernement.
Hierin kwam echter weer verandering, daar de Souvereine
Vorst 23 December 1814 bepaalde, dat de besturen van Maastricht
en Venlo rechtstreeks zouden correspondeeren met het hoofdbestuur van Noord-Brabant, terwijl de overige in bezit genomen
gemeenten zouden komen onder het arrondissement Eindhoven.
Eindelijk kwam er echter een vaste toestand, toen in het
journal de Maastricht van 2 Maart 1815 de navolgende proclamatie werd bekend gemaakt.
Gouvernement de la Belgique.
Rive Gauche.
Meuse-infêrieure.
Le Commissaire du Gouvernement de la Belgique.
A Messieurs les Maires du Npartement.
Messieurs je m'empresse de Vous informer de l'heureuse nouvelle qui nous apprend que toutes les parties de la Belgique
qui appartenaient ci-devant a, 1'Autriche ainsi que la principaute
de Liege, viennent d'être placêes sous la Souverainetê de S. A. R.
le Prince d'Orange-Nassau.
Vous vous empresserez sans doute, Messieurs, de faire partager
a vos administrês, l'allêgresse gênêrale en leur faisant part du
1)

29 Maart 1814.
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grand evenement qui assure desormais l'avenir le plus heureux
aux peuples de la Belgique.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite consideration.
(Signe) VAN PANHUIJS.
Den 16en Maart 1815 nam Willem I den titel aan van Koning
der Nederlanden.
De door hem uitgevaardigde proclamatie komt, in het Fransch
gesteld, voor in het journal de Maestricht van 20 Maart 1815.
Den vorigen dag was deze plechtigheid door het garnizoen
gevierd. Den geheelen morgen hadden de klokken geluid en
waren de carillons bespeeld.
Om half twaalf verzamelden zich de korpsen op de Markt,
alien gekleed in groote tenue, om twaalf uur verscheen de luitenantgeneraal Guillaume Anne baron De Constant-Villars, commandant in het oostelijk generaal commando, met zijne generaals
en stafofficieren.
Nadat hij den troep gelnspecteerd had, plaatste hij zich voor
het midden van de troepen, die 5 A, 6000 man sterk waren, en
legde hij met duidelijken stem den eed van getrouwheid en gehoorzaamheid aan den Koning of ; hij nam daarop den eed of van
de generaals en van alle andere officieren ; het garnizoen was
zeer geestdriftig, het herhaalde steeds de kreet : Leve de Koning,
Leve het Huis van Oranje.
Hierop volgde het defile.
Tegen 3 uur had de generaal De Constant-Villars alle korpscommandanten en civiele autoriteiten uitgenoodigd op een gastmaal te zijnen huize, waar het geestdriftig toeging en waar
verschillende feestdronken worden uitgebracht.
's Avonds was er eene algemeene illuminatie. De plechtige
afkondiging van het koningschap had eerst den 21 en Maart 1815
plaats. De luitenant-generaal De Constant-Villars en de burgemeester Coenegracht hadden hiervoor een uitgebreid prograrnma
samengesteld.
De plechtigheid zou des avonds te voren worden ingeleid door
het luiden der klokken en het bespelen der carillons, hetgeen
den volgende morgen zou worden herhaald.
De civiele autoriteiten moesten zich tegen half twaalf op het
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raadhuis verzamelen, waar de generaal hun tegen twaalf uur zou
komen afhalen tot het afkondigen der proclamatie op de voornaamste punten der stad.
De stoet werd geopend door een eskadron cavalerie, gevolgd
door eene „bende" muzikanten, vervolgens kwamen de militaire
en civiele autoriteiten, terwiji een rijdenclè batterij van 4 stukken
en een eskadron cavalerie den stoet soot.
Van de Markt trok men over de Groote Gracht en het
St.-Servaasklooster naar het gouvernementshotel, waar de le afkondiging plaats vond ; vervolgens werd de navolgende weg
gevolgd: Papenstraat, Vrijthof, Breede-, Wolf-, Brugstraat, Groote
en Kleine Staat, Nieuwstraat naar de Markt, waar de stoet
ontbonden werd.
De proclamatie werd voorgelezen op het Vrijthof, op de Maasbrug en voor het stadhuis.
De troepen van het garnizoen stonden en haie opgesteld langs
de straten, die door den stoet gevolgd werden, terwijl van twaalf
uur tot half twee 101 kanonschoten werden gelost.
De optocht had in de beste orde plaats, telkens nadat de
proclamatie was voorgelezen, werd door den lezer met luide
stemme geroepen : „Lang leve de Koning", welke kreet alomme
met het geroep van „Oranje boven, vivat de Koning der Nederlanden" herhaald werd.
Door de regeering werd tegen vijf uur een diner gegeven op
het raadhuis; tij dens dit feestmaal deed op de Markt een „pragtig
muziek" tal van vaderlandsche wijzen hooren.
'De Heer Babut-Dumares, lid van de Staten van Brabant, had
ter eere van dit feest een lied vervaardigd, dat door het gezelschap gezongen werd.
Het luidde als volgt :
Sur l'air, vive Henri!
Quel heureux jour, 6 ma Patrie !
Est venu reluire sur toi :
En depit de la noire envie,
Nous proclamons Guillaume Roi !
En cc jour de Fete,
Reunnissez-vous tons a moi ,
Que le coeur et la bouche repete
Vive le Roi, vive le Roi ! Bis.
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Le premier de sa dynastie
Fit de nous une nation;
Lui, premier . de sa Monarchie,
Nous soustrait a Napoleon.
En ce jour de Fete, etc.
Fraternisez par l'harmonie,
Peuples Beiges et Hollandais ;
De Guillaume la main cherie
Vous confondra dans ses bienfaits.
En ce jour de Fete, etc.
Buvons au Roi, a la Patrie,
Aux haut Monarques allies,
A la nouvelle Monarchic
Jurons tour d'être devoues !
En ce jour de Fete, etc.

's Avonds waren alle huizen prachtig verlicht ; de geheele dag
was schitterend verloopen ; het verslag, dat van het feest wordt
gegeven, eindigt dan ook met de volgende woorden :
„Aldus eindigde een dag van algemeene blijdschap, waarvan
nimmer het geheugen verloren zal gaan. Een ieder zij nu trotsch
op de onafhankelijkheid van zijn vaderland. Een ieder zij den
vaderlande verkleefd, eendragtig en vrij van alien naijver, en wij
zullen sterk genoeg zijn voor de afweering van alle gevaren,
die ons bedreigen mogten."
In Mei 1815 was in beginsel door het Weener congres vastgesteld, dat tusschen de Pruisische grens en den rechter Maasoever een strook grond zou worden toegekend aan Nederland.
Toen nu de Pruisen zagen, dat het congres niet op hunne
wenschen inging om dit grondgebied aan hen of te staan, zagen
zij bet nuttelooze in om deze landstreek langer door hunne troepen te doen bezet houden.
Den 12e1 Mei 1815 nam de commissaris van den Souvereinen
Vorst J. G. Verstolk van Soelen bezit van deze landstreek op
den rechter Maasoever.
Hij richtte de volgende welkomsgroet tot de burgemeesters
van de overgenomen gemeenten :
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Luik, den 12 Mei 1815.
Mijne Heeren,
1k doe ulieden met de tegenwoordige missive toekomen de
Proclamatie van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, in dato
van den 16 en Maart laatstleden en die bij welke ik in naam van
Zijne Majesteit bezit neem der aan Hoogstdezelve, overeenkomstig de bepaalde omschrijving, toegewezen Landen. Gij zult dezelve
onverwijld onder het luiden der klokken en met behoorlijke
plechtigheid in uwe gemeenten doen afkondigen en aanplakken,
waar zulks te doen gebruikelijk is.
Gijlieden zult, Mijne Heeren, provisioneel in uwe functien voortgaan ; ik verheuge mij in de betrekkingen welke tusschen ons
gaan bestaan en ik houde mij verzekerd, dat gijlieden met uwe
gewone bereidvaardigheid zult medewerken tot alle de maatregelen, welke zijne Majesteit de , Koning, Onze Doorluchtige
Souverein, voor het geluk zijner volken zal noodig oordeelen.
Ik heb de eer, Mijne Heeren, ulieden van mijne hoogachting
te verzekeren.
De navolgende gemeenten behoorden tot 12 Mei 1815 tot het
gouvernement van Belgie
Baexern, Beegden, Bochholt, Boorsheim, Canne, Grathem, Halen,
Heel, Heythuijzen, Horn, Hunsel, Ittervoort, Kessenich, Lanaeken,
Lische, Maeseyck, Meeswyck, Meyel, Nederweert, Neer, Neerritter,
Nunhem, St. Pieter 1), Pol- en Panheel, Roermond 1), Roggel,
Stamproy Teynaye (Lanaye), Thorn, Veltwezelt, Weert, Wessem,
Urmond (ten deele) en een klein gedeelte van Grevenbicht.
Tot den Staat der Nederlanden behoorden : Linne 1), Maastricht met Wijk, Oud-Vroenhoven, St.-Stevensweert en Venlo.
Toen nu 12 Mei 1815 de landen op den rechter Maasoever
waren overgenomen, werden zij den volgenden dag gevoegd bij
de provincie Noord-Brabant ; de commissaris Verstolk van Soelen
bleef belast met het bestuur van de overgenomen gedeelten van
de departementen van de Neder-Maas en van de Ourthe, totdat
de provincie Luik gevormd zou zijn.
1)

Op den linker Maasoever.
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24 Augustus 1815 werd de grondwet afgekondigd, waarvan
artikel 2 bepaalde
„De Provincie van Limburg is samengesteld uit het geheele
departement van de Beneden Maas en die gedeelten van het
departement van de Roer, die volgens het tractaat van Weenen
tot het Rijk behooren."
Voordat de naam Limburg echter officieel in de grondwet
stond, was over dezen naam nog heel wat beraadslaagd ; er waren
voorstellen voor den naam van Opper-Gelder en Maastricht ; koning
Willem maakte echter uit, dat de naam Limburg zou wezen.
Bij K.B. van 2 October 1815 werd bepaald, dat op 9 October
1815 de landen op den rechter Maasoever gesteld zouden worden
onder de gouverneurs van Limburg en van Luik. De voormalige
generaliteitslanden werden toen van Brabant gescheiden en bij
Limburg gevoegd.
Bij grenstractaat met Pruisen van 26 Juni 1816 kwamen nog
eenige gemeenten bij Limburg.
Den tegenwoordigen vorm kreeg de provincie eerst na de
scheiding tusschen Belgie en Nederland in 1839 ; het valt echter
buiten het bestek van dit werk om dit bier te beschrijven.
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De commissarissen van den prins van Oranje hadden onmiddellijk na aankomst te Luik stappen gedaan om eene volkswapening in het leven te roepen in de door hen in bezit genomen
streken van Limburg; dit ging echter niet gemakkelijk.
Bij schrijven van 14 Februari 1814 beklaagden zij zich bij den
generaal Von Winzingerode, dat de majoor d'Obreskoff, commandant van de blokkade van Maastricht, op den rechter Maasoever,
zich verzet had tegen de afkondiging van de akte van souvereiniteit van den prins van Oranje ; zelfs had hij de bevolking
aangeraden geen deel te nemen aan het blocus, ten einde zich
niet bloot te stellen aan de wraak der Franschen; de bevolking
had echter Loch de wapenen opgenomen en zich bij de blokkadetroepen aangesloten.
Bij dit schrijven verzochten zij, ingevolge machtiging van den
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prins van Oranje, wapenen te mogen ontvangen voor de vrijwillige volkswapening en materialen te willen verstrekken uit
's lands arsenaal te Luik tot fabricatie van geweren, daar er niet
voldoende bruikbare geweren voorhanden waren.
Dit schrijven schijnt niet zonder uitwerking te zijn gebleven,
want den 21 en Februari 1814 meldden zij aan den commissaris
van buitenlandsche zaken in Den Haag, dat het verbod was
opgeheven en dat nu overal in de vroegere Hollandsche bezittingen
de akte van souvereiniteit was gepubliceerd en geafficheerd ; er
was echter nog geen toestemming verleend tot het uitsteken van
de Oranjevlag en het dragen van de kokarde. Zij hoopten, dat
deze moeilijkheden spoedig zouden worden opgeheven.
De bevolking betoonde echter de grootst mogelijke geestdrift,
de wapening zou goed gaan ; zij achtten het echter van het
grootste belang, dat „reguliere" Hollandsche troepen gezonden
werden, en dat er kaders kwainen voor twee bataljons aan beide
zijden van Maastricht, daar deze veel toeloop zouden vinden en
dit den moed der landlieden belangrijk zou doen stijgen.
Den volgenden dag deelden zij mede, dat de boeren gezamenlijk
dienst deden met de Kozakken bij de voorposten voor
Maastricht.
Den 25 en Februari 1814 vroeg de majoor d'Obreskoff 1000
geweren aan voor de vrijwillige volkswapening, die hem onmiddellijk werden toegezonden met 200 patroontasschen en 2330
patronen.
Den 27en Februari 1814 stelden de commissarissen een provisioneel reglement samen van organisatie en discipline voor de
burger-wapening in deze landen, in hoofdzaak inhoudende :
De wapening der burger-militie is vrijwillig ; zoowel gehuwden
als ongehuwden worden er bij toegelaten, alleen door eene verklaring of te leggen bij den burgemeester.
Het doel van de oproeping is in het land rust en kalmte te
bewaren, en de bewoners met hunne eigendommen te beschermen tegen den vijand.
De vrijwilligers zullen zooveel mogelijk gemeentesgewijze worden
ingedeeld in compagnieen van 50 man, met inbegrip van het
kader. De wapens zullen van 's lands wege worden verstrekt. De
officieren worden benoemd door de compagnieen ; de officieren
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van alle compagnieen gezamenlijk kiezen voorloopig een kapiteincommandant, totdat Zijne Kon. Hoogheid hoofdofficieren zal
hebben benoemd.
Zoolang de naburige vestingen in de macht van den vijand
zijn, zullen de vrijwilligers gehoorzamen aan de commandanten
van het blocus, en den verbonden mogendheden met alle macht
steun verleenen, indien zij daartoe opgeroepen worden.
In geval van een uitval van de belegerden, zullen de burgemeesters de klokken doen luiden, op welk signaal de vrijwilligers
zich zullen vereenigen voor de woning van hunnen commandant,
die hen naar de bedreigde plaatsen zal luiden.
's Zondags zullen er oefeningen gehouden worden.
Indien de compagnieen dienst zullen doen bij de insluiting
van de vestingen, zullen zij nit de magazijnen het benoodigde voor
hun dagelijksch onderhoud ontvangen.
Dientengevolge werden drie compagnieen vrijwilligers opgericht
onder bevel van den baron De Coppin 1), waarvan de officieren
waren:
l e compagnie : Jan Simon Hollman.
Joseph baron Pelser van Berensberg, onder-ct.
2 e compagnie : Lambert Maenen.
Willem Sheets, onder-ct.
3 e compagnie : Van Slijpen 2).
Smits, onder-ct.
Er schijnt ook nog eene 4 e compagnie opgericht te zijn in
bet archief toch van de commissarissen wordt onder datum van 19
Maart 1814 melding gemaakt van een rapport van den commandant van de 4 e compagnie, De Pelzer 3).
Den l en Maart werd de burgemeester van Heerlen in zijne
functie van kolonel der schutterij gerequireerd om met de geheele schutterij den volgenden dag om 9 uur v.m. te Valkenburg
te zijn. Deze schutterij was een schietgezelschap, zooals er tegenwoordig nog veel in Limburg bestaan.
1) Vroeger kapitein van de garde van Napoleon, daarna gedeserteerd. 8 April
1814 wordt tot opper-commandant benoemd de heer Bangeman van der Mkt.
2) Deze compagnie telde 24 Maart 1814 265 man nit Voerendaal, Heerlen,
Klimmen, Nieuwenhagen, Beek, Elslo en Schaesberg.
3) Vermoedelijk dezelfde persoon als de onder-commandant van del e compagnie.
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In het geheel was het hun gelukt 600 man op de been te
brengen voor het blocus van Maastricht, waaruit volgt, dat de
sterkte der compagnieen grooter moet geweest zijn dan 50 man,
of dat er meer dan 4 compagnieen zijn opgericht. Deze sterkte
was wel noodig, daar de Russische troepen intusschen waren
afgetrokken en slechts 200 Kozakken voor Maastricht waren
achtergebleven. Inmiddels waren Zweedsche troepen aangekomen ;
en hoewel de Zweedsche kroonprins beloofd had 2000 man te
zullen achterlaten, bleven de commissarissen aandringen op
het zenden van geregelde Hollandsche troepen.
Tijdens de Zweden voor de vesting lagers, deden zich eenige
moeilijkheden met de vrijwilligers voor. De Zweedsche commandant Loch wilde, dat zij mede op den linkeroever van de Maas
dienst zouden doen, hetgeen zij weigerden daar zij zenden hiervoor niet te zijn aangenomen, ook omdat zij alien uit dorpen
kwamen, die op den rechteroever gelegen waren.
Bij schrijven van 11 Maart 1814 wend baron De Coppin gemachtigd de vrijwilligers naar huis te zenden, daar zij door
Zweedsche troepen zouden worden afgelost, zij moesten echter
hunne wapens en patroontasschen bewaren.
Reeds 16 Maart 1814 schreef de Zweedsche luitenant-generaal
baron Van Sandels aan baron De Coppin van uit zijn hoofdkwartier Vise, dat De Coppin moest trachten de manschappen,
die ingevolge de hiervoor gemelde order, reeds afgedankt waren
wederom onder de wapenen te doen komen. Hij moest verder
met zijne troepen de dorpen bezetten, die hem op een lijst waren
aangegeven. Een paar dagen later (23 "Maart) verlangde die
generaal evenwel, dat de volontairs zich zouden gereed. houden,
om zoo noodig te marcheeren.
Den 'T en April 1814 verzochten de vier kapiteins van de vrijwilligers om den heer Bangeman van der Hulst, voormalig overste
in keizerlijk Russischen dienst, als hun chef te benoemen, daar
zij geen commandant meer hadden ; de benoeming volgde den
volgenden dag 1).

1 ) Waarom de baron De Coppin is afgetreden als commandant is niet
bekend.
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Den B en April had de blokkade-commandant de diensten der
vrijwilligers noodig ; hun opkomen liet echter te wenschen
over ; den volgenden dag moesten de commissarissen bij de
burgemeesters er op aandringen, om alle middelen aan te wenden
ten einde de vrijwilligers onder de wapenen te doen komen.
De beer De Pelser deelde o.a. mede, dat de burgemeester van
Meerssen hem geschreven had, dat geen enkel jong man genegen
was om de wapens op te nemen, zelfs niet voor wapenoefening.
De 70 geweren, die De Pelser daarheen gezonden had, liet hij
terughalen.
De commissarissen waren echter over het gedrag der vrijwilligers tevreden, daar zij gedurende 8 dagen 1 ) met 160
Kozakken het geheele blokkade-korps van Maastricht hadden
uitgemaakt en het bun gelukt was, het garnizoen binnen de
muren te houden en de uitvallen met succes terug te dringen.
Zij stelden daarom bij missive van 13 April 1814 aan den
commissaris-generaal van oorlog voor, om aan de commandanten
der compagnieen den rang te verleenen van l e luitenant bij het
leger.
Omstreeks half April begaven de commissarissen zich in het
Montfortsche 2) om ook daar den landstorm te organiseeren.
15 April 1814 werden aan een 14-tal burgemeesters uit die
streek circulaires gericht, om alle •mannen van 18-45 jaar op
te roepen om compagnieen te vormen, ter sterkte van 50 man.
Denzelfden dag gaven zij hiervan kennis aan den commandant
van het blocus van Venlo majoor Von Reiche, onder mededeeling,
dat twee compagnieen van 50 man door hen op Belfeld waren
gedirigeerd om zich onder zijne orders te steilen.
Meer dan deze twee compagnieen zijn klaarblijkelijk niet
opgericht.
Den 27 en April 1814 werd aan den heer Michiels van Kessenich
geschreven, dat de beide compagnieen te Belfeld naar hunne
haardsteden konden teruggezonden worden ; men hoopte, dat zij

1) In bet begin van Maart 1814.
2) Het ambt van Montfort had aan het Huis van Oranje behoord , de beer
Michiels van Kessenich was rentmeester van den Prins van Oranje.
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weder onder de wapenen zouden komen om hun intocht in
Venlo te houden, wanneer dit zou zijn overgegaan 1).
Den volgenden dag deelde de heer Bangeman van der Hulst
aan de commissarissen mede, dat hij ingevolge de overeenkomst,
gesloteil tusschen den Zweedschen generaal Rosen O n den gevolmachtigde van den Franschen generaal Merle, goed had
gevonden de vrijwilligers naar hunne respectieve gemeenten
terug te zenden, met zoodanige instructies aan H.H. kapiteins
en officieren, dat zij op de eerste order bij elkander zouden kunnen komen om zich en corps naar het punt te begeven,
waar dit noodig mocht zijn. Hij Dam daarbij de vrijheid om
de officieren aan te bevelen en te verzoeken, „aan Zijne
Koninklijke Hoogheid, den Souvereinen Vorst, de verzekering
te willen geven van onzen ijver en verknochtheid voor Hoogstdeszelfs persoon en vorstelijk Huys".
Den 3 en Mei 1814 ontving de heer Bangeman van der
Hu1st bevel, dat de vrijwilligers zich gereed moesten houden om
direct te marcheeren (vermoedelijk met het oog op de aanstaande
overgave van Maastricht).
Le journal de Maestricht van 5 Mei 1814 maakt nog melding
van „un dkachement des milices des villages voisins", die de
commissarissen en den generaal Du Pont vergezelden bij de
installatie van het bestuur te Maastricht op dien dag.
Met de overgave der vestingen Venlo en Maastricht eindigde
in Limburg het optreden van de gewapende burgermacht tegen
de Fransche overheerschers.
1 ) De vrijwillige militie stond, onder commando van den heer I{uys van
Nieuwenbrouck, en haie geschaard, toen Venlo den Ben Mei 1814 voor den
Souvereinen Vorst in bezit werd genomen. (Journal de Maestricht 12 Mei 1844).

Maastricht, Vaals e Sittard
DOOR

H. DYSERINCK.

Maastricht was in 1813 de hoofdplaats van het Fransche
departement der Neder-Maas, dat bestuurd werd door den prefect
baron Roggieri.
Sinds December 1813 was het de standplaats van den commandant der 25 e militaire divisie, generaal, graaf Merle.
Met de voorstad Wijk en het fort Sint Pieter vormde het eene
sterke vesting, die in de geschiedenis bekend is door de talrijke
belegeringen, waaraan zij had blootgestaan.
VOOr de Fransche overheersching had Maastricht deel uitgemaakt van de generaliteitslanden, terwijl de prins-bisschop van
Luik er de mede-souvereiniteit had uitgeoefend.
Het stedelijk bestuur was in voornoemd jaar samengesteld als
volgt : C. Coenegracht, maire ; H. Nierstrasz, adjunct-maire ; leden
van den raad : N. P. Bonhomme, J. F. X. Breuls, C. De Brienen,
J. B. Claessens, G. D. J. L. De Grassier, J. G. S. De Limpens,
H. G. Hachtman, J. B. Hardy, J. J. Hollman, D. Hupkens, T.
T. X. Kerens, H. J. De Lahaye, A. Mamin, J. P. Minckeleers,
L. Mancel, P. Missotten, Luc. Nypels, J. L. H. Olislagers, J. M.
Ross, A. Silveryser, J. G. Thiessen en E. S. Veugen.
Het militaire commando van Maastricht berustte bij den plaatselijken commandant, generaal Charbonnier.
Evenals de voorafgaande jaren kenmerkte zich het jaar 1813
door een herhaald doortrekken van troepen en transporten ;
Napoleon organiseerde zijn leger opnieuw na de in Rusland gevallen slagen en de gevolgen daar van bleven ook voor Maastricht
niet uit.
Den Lien April 1813 was de oprichting bevolen van 4 regimenten
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gardes d'honneur ; den 18e11 Juni d. a. v. vertrok uit Maastricht
het eerste detachement, sterk 27 jonge lieden uit de eerste familien
van het departement, naar Metz, na alvorens door den prefect
geinspecteerd te zijn.
De tot het garnizoen behoorende infanterie vertrok omstreeks
de 2 e helft van Juni ; de wachten op de Markt, bij de Brusselscheen de St. Pieterspoort moesten den Nen Juni 1813 op last van
generaal Charbonnier afgelost worden door de nationale garde.
De feestdag van Napoleon (15 Augustus) werd op de gebruikelijke wijze gevierd door artillerie-salvo's, het bespelen der
carillons en illuminaties ; terwijl in de St. Servaaskerk eon Te Deum
werd gezongen, waarbij de verschillende autoriteiten tegenwoordig
waren.
Na de nederlaag, door de verbonden mogendheden aan Napoleon
in de vlakten van Leipzig toegebracht, werd uit Parijs bevel ontvangen, dat alle versterkte plaatsen in de directie der fortification
van Maastricht in staat van verdediging gesteld moesten worden
en dat de prefect aan alle aanvragen daarvoor moest voldoen. Tengevolge hiervan werden er in de bosschen van Petersheim boomen
gekapt, benoodigd voor palissaden en blindeeringen, en schreef
de directeur der fortification te Maastricht, onder dagteekening
van 8 November, aan den maire Bier stad, om zoo veel mogelijk
timmerlieden, schrijnwerkers en plankenzagers te zijner beschikking te stellen ; zij zouden prompt en goed betaald worden. Het
werken aan de vesting werd daarna met kracht voortgezet. Van
de groote gebeurtenis voor Nederland, nl. de landing van den
prins van Oranje op 30 November 1813, werd geen notitie genomen ; de couranten maakten er zelfs geen melding van ; wel werd
daarentegen met groote plechtigheid op 5 December de kroningsdag van Napoleon herdacht. Het garnizoen hield dien dag eene
groote parade, die gecommandeerd werd door generaal Charbonnier, terwijl generaal Merle en de prefect Roggieri de honneurs
ontvingen.
Na het bovenvermelde vertrek van alle infanterie uit de stad
ontbreken vaste gegevens betreffende de aankomst van nieuwe
troepen ; melding wordt geinaakt van het depot der conserits
refractaires, 3 a 400 man sterk, dat op 14 November 1813 in
garnizoen kwam en ondergebracht werd in de kerk der RecolGedenkboek IV.
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lecten ; verder hebben er blijkens de opgaven van de troepen,
die in Mei 1814 nit de vesting vertrokken, nog de navolgende
korpsen of gedeelten daarvan te Maastricht verblijf gehouden :
le en 4e Zwitsers, 28e en 33e lichte infanterie, 3e, 22e, 29e, 33e,
45e, 54e, 94e, 105e en 150e infanterie van linie, 2 e en 20e dragonders, 7e huzaren, l e, 3e en 8e artillerie, het korps mineurs
en sappeurs en de gendarmerie van het 17 e legioen.
Voor een groot deel waren dit detachementen en depots van
recruten, of troepen, die Macdonald er in garnizoen achterliet.
Ten gevolge van de woelingen, die in de Zuidelijke Nederlanden plaats hadden, oordeelde generaal Charbonnier het den
12e11 December wenschelijk den St. Antoniuswal, die het meest
aan een vijandelijken aanval lag blootgesteld, door een sterk
detachement te doers bewaken ; verder gelastte hij eenige opruimingen in bet voorterrein. Aan den maire werd verzocht, eenige
huizen ter beschikking van de genie te willen stellen, terwijl
hem werd opgedragen te zorgen voor het opruimen van de
voorraden bout en steenkool, die op den Maaswal lagen.
Ingevolge de orders van „Son Altesse le Prince, vice connetable
major-general de la grande armee" (maarschalk Berthier) werd
de stad den volgenden dag (13 December) in staat van beleg
verklaard.
Aangezien de nationale garde niet meer vertrouwd werd, zooals reeds is medegedeeld in het algemeen overzicht van Limburg,
liet generaal Charbonnier de aan haar uitgereikte wapenen
inleveren, onder het motief, dat de belangen van den dienst dit
eischten.
Omstreeks half December werd door den onder-prefect bevolen,
dat Maastricht, met het oog op een beleg, binnen 24 uren de
navolgende voorraden moefr st leveren : 120.000 L. bier, 360.000 K.G.
steenkool, 8000 K.G. zout, 4000 K.G. gezouten vleesch, 2240 L.
azijn, 3000 L. roode wijn, 5000 L. brandewijn en 3200 K.G. rijst.
Verscheidene lokalen, zelfs gebouwen van het St. Servaasklooster en de kerk der Recollecten, werden beschikbaar gesteld
voor magazijnen ; schuren werden aangewezen voor stalling van
vee, in meerdere kelders werden olie en dranken opgeborgen ;
kortom Maastricht bereidde zich op een beleg voor. Met het oog
hierop werd het ook noodig geoordeeld een afzonderlijken plaatse-
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lijke-commandant voor Wijk aan te stellen, waartoe benoemd
werd de „chef de bataillon" Lallemand.
Nadat de troepen van de verbonden mogendheden in het begin van 1814 over den Rijn waren getrokken, verwachtte men
te Maastricht elken dag de insluiting, vooral nadat maarschalk
Macdonald omstreeks half Januari zijn hoofdkwartier Geldern
verliet, met de hem nog overgebleven troepen zuidwaarts marcheerde (12, 13 en 14 Januari 1814 was hij in de streek tusschen
Venlo en Maastricht), en na genoegzame bezetting in Grave,
Venlo en Maastricht te hebben achtergelaten, zijn tocht naar
Luik vervolgde, om zich van daar naar Chalons te begeven,
ten einde zich bij Napoleon aan te sluiten 1).
Den 17en Januari had de berenning van de stad plaats door
de Kozakken van den majoor d'Obreskoff, waarop onmiddellijk
door den vesting-commandant bevolen werd, dat alle vreemdelingen uit Maastricht moesten vertrekken en dat alle gebouwen
binnen den afstand van 400 M. van den bedekten weg gelegen
door de burgerij zelve moesten opgeruimd worden. Verder vaardigde hij bevelen uit voor het geval van alarm.
Uit het felt, dat het officieele dagblad voor het laatst verschenen
is op 21 Januari 1814 mag men opmaken, dat de stad Coen
vrijwel van de buitenwereld was afgesloten.
Het blokkade-korps van Maastricht, aanvankelijk onder commando van den Russischen majoor d'Obreskoff, na 8 Maart onder
bevel van den luitenant-generaal baron Van Sandels, commandant van de 2 e divisie van het Zweedsche leger, in April onder
den Zweedschen brigade-generaal baron d'Ankarsward, maakte
deel uit van het Noorderleger, onder den kroonprins van Zweden.
Aan dit korps waren toegevoegd de compagnieen Limburgsche
vrij willigers onder den baron De Coppin, later onder den kolonel
Bangeman van der Hulst 2).
Tengevolge van de insluiting worden in de stad bevelen nit1) Zie deel I pag. 203.
2) Zie de vrijwillige wapening in Limburg in '1814. De legering van het
blokkade-korps is beschreven in . Le siege de Maestricht en '1814, door wijlen
baron Von Geusau.
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gevaardigd, die in verschillende aangelegenheden moesten voorzien. Aan de inwoners werd verboden, zich in de buitenwerken
of op de wallen op te houden de schildwachten ontvingen het
consigne op de overtreders te schieten op verscheidene plaatsen
in de werken moesten houten barakken, elk. voor 100 man gebouwd worden, waarvoor de municipaliteit in hare zitting van
28 Januari 6495 francs toestond. Het kerkhof, dat ongeveer 20
minuten buiten de stad lag aan den straatweg naar Tongeren,
kon niet meer bereikt worden. Aanvankelijk behielp men zich
nog met een oud kerkhof in de Capucijnenstraat, doch den 22en
Februari werd een tijdelijk kerkhof in gebruik gesteld even
buiten de Tongersche poort.
Requisition waren aan de orde van den dag. Hooi, stroo, haver,
vleesch, kleedingstukken, alles moest door de burgerij geleverd
worden. De rnededeeling van de municipaliteit, dat eene commissie uit Naar midden den opperbevelhebber den erbarmelijken
toestond der bewoners wenschte bloot te leggen, zoowel wat de geldmiddelen betrof, als met betrekking tot de onophoudelijke eischen
van alJerlei benoodigdheden voor het garnizoen, werd beantwoord
met eene mededeeling van den prefect, dat de municipaliteit een
aantal gegoede inwoners had aan te wijzen, die binnen 24 uur een
voorschot moesten verstrekken van 800-1000 francs tot een totaal
bedrag van 30.600 francs. Drie dagen later (20 Febr.) verzocht
generaal Merle eene leening tot stand te brengen van 20.000 francs.
De verdediging werd van de zijde der Franschen in den beginne weinig actief geyoercl slechts enkele uitvallen werden
gedaan, • o.a. op 25 Februari, waarbij volgens de rapporten van
majoor d'Obreskoff zijne troepen veel hadden • geleden, op 5 en
7 Maart naar de zijde van het gehucht Scliarn (gemeente Amby),
terwijl op 10 Maart eene ernstige ontmoeting plaats vond met
de Zweedsche troepen` bij St. Pieter.
De reden van dit weinig actief optreden kan gezocht worden
in het groot aantal zieken onder het garnizoen er heerschte eene
typhus-epidemie, die zeer demoraliseerend op de bezetting werkte 1).
1 ) '10 Mei '18'14 werden in het hospitaal de l'unite nog 278 Fransche soldaten "net typhus verpleegd ; van de andere hospitalen ontbreken de gegevens.
Volgens de sterfteregisters van den burgerlijken stand zijn van '1 Januari10 Mei 1814 te Maastricht overleden 1342 Fransche soldaten.
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Tegen het eind van Maart begonnen de Franschen zich
krachtiger te waren ; zij deden toen bijna dagelijks uitvallen,
zelfs drongen zij door tot op een kwartier afstand van het kasteel
Blankenberg bij Keer.
Den 3en April had de laatste ontmoeting met de belegeraars
plaats, de Franschen verloren daarbij 200 dooden, 26 gekwetsten,
25 gevangenen en 2 stukken geschut.
De toestand in de vesting kan o.a. blijken nit een rapport,
ingediend door den kapitein Van Slijpe, commandant van de
vrijwilligers te Voerendaal, waartoe hem de gegevens verstrekt
waren door zekeren Jan Willem Senden uit Maastricht, die den
len April 1814 toestemming had bekomen om zijne familie te
Voerendaal te bezoeken, en het navolgende mededeelde :
l e. De oude Wijkerpoort was open ; de bewoners bewerkten
hun land buiten die poort.
2e . De Maasbrug en zeven huizen in Wijk waren ondermijnd.
3e . Er stonden twee veldstukken op de Maasbrug.
4e . De Zwitsers waren in kwartier bij de inwoners rond het
Vrijthof.
5e . De generaal Merle was ziekelijk.
6e. De Boschpoort was open voor de bewoners van buiten, die
levensmiddelen van allerlei aard in de stad brachten.
7e. Bij den uitval op den laatsten Maandag zouden alle Franschen krijgsgevangen gemaakt zijn, indien zij niet door
eene vrouw gewaarschuwd waren.
Er
stonden twee kanonnen op de Boschpoort en een bij den
8e.
Maasmolen.
9e. De Maas was aan de zuidzijde afgesloten door palissaden.
10 e . De Franschen hadden den bewoners van de omliggende dorpen verboden de wapenen op te nemen, onder bedreiging,
dat de dorpen anders zouden worden afgebrand.
li e . Eens had generaal Merle 's morgens eene merel met een
strop om haar hals vastgespijkerd gevonden aan de deur
zijner woning.
Naar het schijnt hebben zich onder de bevolking van Maas-,
tricht tijdens het beleg uitingen geopenbaard, die tot rustverstoring aanleiding konden geven. Althans stelde generaal Merle
den 4en Maart eene „commission prêvOtale" in, onder presidium
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van den majoor Chomeau, waarin zitting hadden de kapiteins
Bonneau, Darguer en de luitenant Camp, met den kapitein der
gendarmerie Saal als rapporteur ; deze rechtbank zou rechtspreken
zonder appel, terwijl de vonnissen binnen 24 uur zouden worden
ten uitvoer gelegd.
Behalve van verstandhouding met den vijand, desertie, verleiding tot desertie, verspilling van levensmiddelen, enz., meest
zij ook kennis nemen van het houden van oproerige gesprekken,
het verspreiden van geruchten, strekkende tot verstoring van
de openbare rust. Indien zulks aanleiding had gegeven tot
samenscholingen of het plegen van daden van geweld, zouden
de aanleggers met den dood worden gestraft.
Generaal Charbonnier deelde den li en Maart aan den maire
mede, dat ieder, die des nachts na 12 uur op straat zou worden
aangetroffen, met 14 dagen gevangenis zou worden gestraft ;
ook bracht hij naar aanleiding van talrijke samenscholingen, die
gedurende den laatsten uitval hadden plaats gehad, ter kennis,
dat hij voor het garnizoen de order hernieuwd had oni pelotonsvuur of te geven bij elk begin van samenscholing van burgers,
en men bijzonder streng zou optreden als er troepen waren uitgerukt, of de vijand een aanval deed.
Deze waarschuwing schijnt niet voldoende te zijn geweest,
althans zes dagen later (17 Maart) kwain hij er op terug in een
zeer scherp gestelden brief, naar aanleiding van eene samenscholing in de Brusselschestraat bij een uitval door de cavalerie.
Tengevolge van de vele aanvragen van geld en andere zaken
ten dienste van het garnizoen, wenschten eenige van de meest
gegoede inwoners Maastricht te verlaten ; dit was echter niet
naar den zin van den prefect, die den generaal Charbonnier
aanschreef, te willen zorgen, dat niemand de stad zou verlaten,
zonder een behoorlijk betaalkrachtig persoon aan te wijzen, die aan
alle aanvragen van geld en levensmiddelen zou kunnen voldoen.
Uit de correspondentie tusschen den prefect en den maire
blijkt evenwel, dat ondanks deze zeer scherpe bepaling verscheidene rijke personen de stad verlieten.
Den yen April 1814 bracht een koerier de tijding in Maastricht,
dat Lodewijk XVIII den len April tot koning van Frankrijk was
uitgeroepen ; hij verzekerde, dat aan alle commandanten van
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vestingen order was gegeven, om de hun toevertrouwde plaatsen
over te geven. Dit heugelijk bericht werd bevestigd door een
brief van G. K. Van Hogendorp, gericht aan de commissarissen
van den Souvereinen Vorst, waarin nog voorkwam, dat aan de
commandanten was aangezegd om uit eigen beweging de witte
kokarde aan te nemen; de commissarissen werden verzocht dit
ter kennis te brengen van den commandant van Maastricht.
Het gevolg hiervan was, dat een groot deel der Zweedsche
troepen naar de Fransche grenzen trok, en dat er onderhandelingen werden aangeknoopt, die tot een wapenstilstand leidden,
welke den 19 en April 1814 gesloten werd tusschen graaf Rosen,
generaal-majoor in Zweedschen dienst, en den kolonel der genie
Bodson Noire-Fontaine, in naam van generaal Merle.
Bij den wapenstilstand werd o. a. bepaald :
l e. Van heden of zal een toestand van wapenstilstand intreden tusschen het Maastrichtsche garnizoen en de Zweedsche
en geallieerde troepen, die het blokkade-korps uitmaken.
2e. Het Fransche garnizoen mag zich vrij bewegen tot 3000
toises van de vesting, de lijn der Zweedsche voorposten zal door
eene commissie van officieren geregeld worden.
3e. Het garnizoen zal geen uitvallen of requisities doen ; de
bewoners van het platteland zullen levensmiddelen in de vesting
mogen brengen, hetgeen niet belet zal mogen worden door de
blokkade-troepen.
4e. De Zweedsche troepen, die naar den Rijn trekkers, zullen
over de Maasbrug mogen gaan ; er mag niet 'leer dan een
bataljon tegelijk in de vesting zijn.
5e. De Zweedsche troepen mogen zich niet in de stad ophouden;
zij mogen geen vivres of ammunitie uit Maastricht medenemen.
De commandant van de blokkade, generaal baron d'Ankarsward,
deelde den volgenden dag den inhoud van het verdrag mede
aan den commandant van het vrij willigers-korps ; hij verplaatste
toen tevens zijn hoofdkwartier van Vise naar Canne, op den
linker Maasoever.
De commissarissen van den Souvereinen Vorst waren met
de bepalingen van den gesloten wapenstilstand niet ingenomen ;
zij hadden vermoedelijk verwacht, dat de stad dadelijk aan hen
zou zijn overgegeven. Zij gaven hiervan bij schrijven van den
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21en April kennis aan den secretaris van staat van buitenlandsche zaken, waarin o. a. voorkwam :
„Een garnizoen van noch geene 3000 man onder de wapenen
in eene vesting, welke er tenminste 20.000 tot verdediging noodig
heeft, een garnizoen gemenaceert door eene populatie van 16.000
zielen, tot eenen opstand gereed, welke geen half uur ver uit de
muuren konde komen, zonder gevaar van afgesnedell. te worden.
„Een garnizoen hetwelk zich in de nieuwe order van zaken
noch niet heeft willen onderwerpen, obtineert een rayon van
3000 toises, waarin zich 18 A 20 dorpen bevinden, waaronder
het stadje Valk enburg insluit, en een wapenstilstand.
„Sedert lang waren wij van eene acte van die natuur van de
zeide der Zweedsche 'troupes bevreesd, dock op dit moment gaat
zulks onze verwachting te boven".
Intusschen bleef er eene goede verstandhouding heerschen
tusschen de Zweedsche en de Fransche troepen.
Den 22 ell April 1814 1) kwam er een koerier nit Parijs te
Maastricht, waarop de generaals en enkele officieren van het
garnizoen de witte kokarde opzetten.
Daags daarop (23 April) gaf generaal Merle de navolgende
dagorder :
„Soldats !
Nous axons defendu jusqu'A ce jour la Place de Maestricht
au nom de l'Empereur Napoleon. Il vient d'abdiquer la souverainete , nous sommes d'aprês cet acte deli& de nos sermens.
Louis XVIII êtant appele par le voeu unanime de la nation
au trOne de France, au trOne de ses Peres , c'est aujourd'hui
pour ce Monarque lêgitime que nous portons les armes. Ce ne
sera clêsormais qu'au nom de Sa Majeste Louis XVIII, et par
ses ordres, que la Place de Maestricht sera conservêe ou rendue.
1 ) Deze datum is ontleend aan het archief van de commissarissen. Bij een
dagorder van 21 April '1814 van generaal Charbonnier wordt melding gemaakt
van den afstand van Napoleon op 11 April 1814 en van de komst op den
Franschen troon van de dynastie der Bourbons.
Generaal Merle had met genoegen kennis genomen van de voorstellen van
de korps-commandanten, om de Witte kokarde aan te nemen , de datum zou
echter later bekend worden gemaakt, daar alle troepen tegelijk deze kokarde
moesten aannemen.
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„Monsieur le General de division Charbonnier, commandant
d'armes, voudra Bien prendre les mesures les plus prompter, pour
faire Hotter, sur un des points les plus êminents de la Place,
un drapeau aux armes des Bourbons.
„Il sera donne incessament, au nom de Sa Majeste, une cocarde
blanche a chaque sous-officier et soldat de la garnison.
„Le present ordre sera envoye dans les diverses Places fortes
de la 25 e division militaire."
Den 24en April volgde een dagorder, waarbij de datum van
de uitreiking der witte kokardes bepaald werd op den volgenden
dag ; er zou een plechtig Te Deum worden gezongen als danklied
voor de troonsverheffing van Lodewijk XVIII ; tegelijkertijd zouden
er 101 kanonschoten worden gelost van de vestingwerken.
Na het Te Deum zou eene groote parade worden gehouden op
het Vrijthof.
Le Journal de Maestricht 1 ) van 26 April 1814 geeft een zeer
opgesmukt verslag van deze gebeurtenissen, eindigend met de
woorden :
„Nous avons celarê la memorable époque, de la quelle doit
dater le bonheur des peuples, le retour des descendans du
grand Henri sur le trOne de la France".
Op last van den maire werden nu alle emblemen, die betrekking hadden op Napoleon's bestuur, weggenomen, behalve
de adelaar op de St. Servaaskerk, welks verwijdering voorloopig
to gevaarlijk geacht werd met het oog op zijn gewicht 2).
Ingevolge de conventie, die 23 April 1814 tusschen Frankrijk
en de geallieerde mogendheden was gesloten, zou Maastricht
voor den 3en Mei 1814 worden overgegeven.
De hierop betrekking hebbende bepalingen van het verdrag
konden evenwel aanleiding geven tot misverstand, omdat in art. 3
was vastgesteld, dat de aan den Rijn gelegen versterkte plaatsen,
niet gelegen binnen de grenzen van Frankrijk, zooals die waren
op 1 Januari 1792, alsmede die tusschen den Rijn en diezelfde
1) Dit blad verscheen weder sedert 22 April 1814.
2) Deze adelaar was verrnoedelijk geen ernbleem van Napoleon's bestuur,
maar de oude rijksadelaar van het Duitsche rijk.
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grenzen, zouden worden overgegeven „aux allies", terwijl een
additioneel artikel inhield, dat de bepaling van dit art. 3 „est
étendu aux places, forts et etablissemens militaires de quelque
nature qu'ils soient, dans les provinces unies des Pays Bas".
Nu behoorde rechtens de nieuw herstelde staat der Vereenigde
Nederlanden niet tot de „allies" (althans niet volgens een gesloten
verdrag), en zoo ontstond buiten de moeilijkheden, die de gouverneur van het departement van den Neder-Rijn (Sack) opwierp, een nieuw geschilpunt, nl. aan wien moest Maastricht
worden overgegeven?
Van weerszijden zouden commissarissen tot de overgave
worden benoemd ; de weinige centralisatie van gezag in de legers
der Verbondenen leidde er nu toe, dat met betrekking tot
Maastricht door verschillende autoriteiten verschillende bevelen
werden gegeven.
De Souvereine Vorst zond den luitenant-generaal Du Pont,
inspecteur der artillerie, om in zijn naam Maastricht en Venlo
van de Franschen over te nemen, terwijl de brigade Stedman
van het nieuw opgerichte mobiele leger, hetwelk voor Bergenop-Zoom lag, bevel ontving naar Limburg te marcheeren en het
eerste Nederlandsche garnizoen in deze vestingen te leggen 1).
Toen Du Pont den 30en April te Maastricht aankwam, was
er nog geen commissaris van het Fransche gouvernement, terwijl
de vesting-commandant, generaal Charbonnier, hem mededeelde,
nog geen bevel ontvangen te hebben om Maastricht te ontruimen.
Tegelijkertijd met Du Pont meldden zich twee adjudanten, de
een van den Pruisischen generaal Von Wolzogen, de andere van
den Saksischen generaal Von Gablenz. Zij hadden last, de aanstaande komst dier beide generaals bekend te maken, en
verzekerden, dat hunne troepen reeds op marsch waren naar
Maastricht en Venlo, om deze vestingen in naam der Geallieerden
in bezit te nemen 2).
I ) Het 15e bataljon landmilitie met j batterij artillerie was bestemd
voor Venlo ; het 60 bataljon infanterie van linie, het 7 e en 8e bataljon landmilitie, eveneens met y2 batterij, voor Maastricht.
2 ) Deze opdracht was hun verstrekt door den Russischen generaal Barclay
de Tolly. Von Wolzogen was de cornmissaris ; Von Gablenz commandeerde
de Saksische troepen, die de vestingen zouden bezetten.
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Toen Von Wolzogen kort daarna binnen Maastricht kwam,
bleek, dat hij wel in opdracht had de vestingen over te nemen,
maar tevens om ze dadelijk over te geven aan de Hollandsche
troepen, zoodra deze aangekomen zouden zijn.
Den Zen Mei kwam de door het Fransche gouvernement voor
de overgave aangewezen commissaris, de generaal der cavalerie
Martial, binnen de vesting ; diens instructie hield intusschen in,
dat hij Maastricht moest overgeven aan den Pruisischen generaal
Von Gneisenau. Nieuwe complicatie !
Gelukkig waren de gemachtigden mannen met een ruim inzicht.
Den 3 en Mei verklaarde Martial, dat wanneer de Pruisische
generaal Von Gneisenau zich dien dag niet vertoonde, hij de
vesting zou overgeven aan hem, wiens volmacht de meeste
authenticiteit zou hebben, en dat het Fransche garnizoen den
4en en 5 e11 Mei zou uitmarcheeren.
Na eenige verdere bespreking zag Von Wolzogen er van of
tusschenpersoon te zijn bij de overname ; er werd besloten, dat
Martial de vesting rechtstreeks aan Du Pont zou overgeven.
Daar de brigade Stedman nog niet was aangekomen, maakte
de Nederlandsche generaal gebruik van de hem toegezonden
machtiging om de in Luik opgericht wordende twee bataljons
Luikerwalen te ontbieden, die in den avond van den 4 en Mei
onder bevel van kolonel Michiel van der Maesen 1) de vesting
binnentrokken ; in den daarop volgenden nacht volgden de drie
bataljons van Stedman's brigade.
Den 4en en 5en Mei vertrok het Fransche garnizoen, zoodat
Maastricht, hetwelk, .sinds het zich 4 November 1794 aan Klaer
had moeten overgeven, in Fransche handers was, toen weder eene
Nederlandsche vesting was geworden, waarover generaal Du Pont
den kolonel Van der Maesen 2) als commandant aanstelde.
1) Reeds 14 April 1814 had de kroonprins (toen opperbevelhebber van het
leger te velde) aan zijnen vader geschreven: „J'ai fait krire a Van der Maesen
de tacher de se rendre a Maestricht avec son monde, des quo la place serait
rendue". (Huisarchief van H. M. de Koningin).
2) Michiel Jan Nepomucenus Van der Maesen (zoon van Leonard Jan Van
der Maesen, heer van Weyerhof en Maria Ida de Loijens) was 6 April 1758
te Maastricht geboren (overleden to Brussel 10 Sept. 1823). Van 20 Maart
1775 tot 24 Maart '1795, toen hij met eervol ontslag den dienst verliet, had
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Het Journal de Maestricht van 5 Mei 1814 gaf een in het
Fransch gesteld verslag van de binnenkomst van de Nederlandsche
troepen en van de verdere gebeurtenissen, waarvan de vertaling
hierna volgt :
„Gisteren, in den avond, hebben wij de eerste Hollandsche
troepen in deze stad zien binnenkomen, die onmiddellijk het
Wijksche kwartier en het fort St. Pieter bezet hebben. Midden
in den nacht zijn zij gevolgd door drie andere bataljons, van
welke een deel dadelijk de posters heeft afgelost, die nog in de
macht van de Fransche troepen waren.
„De Fransche commissaris heeft de stad en de bijbehoorende
forten overgegeven aan . den luitenant-generaal Du Pont, daartoe
aangewezen door Z. K. H. den Prins van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden.
„De commissarissen van Z. K. H. hebben bezet genomen van
de stad en de Oranjevlag is geheschen op hetzelfde oogenblik,
waarop eene proclamatie is gelezen en aangeplakt, in tegenwoordigheid van de daartoe bijeengeroepen maire en adjuncten.

hij deel uitgemaakt van het Staatsche leger, waarin hij tot den rang van
luitenant-kolonel was opgeklommen. Sinds dien tijd is hij zich blijven wijden
aan de belangen van het Huis van Ora,nje. Als brigade-majoor-generaal (stafofficier) nam hij in 1795/96 deel aan het rassemblement van Osnabriick, bleef
daarna drukke correspondentie voeren met den erfprins (later koning Willem I),
wien hij allerlei inlichtingen, vooral uit Parijs, deed toekomen, en was in
1799 te Lingen een van de trouwe dienaren van den prins bij diens poging,
om reeds toen door eene contra-revolutie den ouden toestand van zaken in
de Republiek te herstellen.
Na de mislukking van den Russisch-Engelschen inval in Noord-Holland,
werd hij 25 December '1799 benoernd tot luitenant-kolonel bij de Hollandsche
brigade in Engelschen dienst op het eiland Wight, waarbij hij 25 Juni '1801
werd aangesteld tot adjudant-generaal. Bij de opheffing dier brigade, Da den
vrede van Amiens, keerde hij naar het vasteland terug. Den 27 en Mei '1803
geraakte hij (onder welke omstandigheden is niet bekend) te Keulen in
Fransche krijgsgevangenschap, waaruit hij eerst 26 Januari 1814 door het
leger der Geallieerden verlost werd. Onmiddellijk kwam hij weer aan den
Souvereinen Vorst zijne diensten aanbieden, waarop hij 18 Februari 1814 belast werd met de organisatie van het regiment Luikerwalen te Luik. 15 Juli
'1814 werd hij tot generaal-majoor en commandant der l e klasse van Maastricht en 16 Maart 1816 tot provinciale-commandant van Limburg benoernd.

GENERAAL MICHEL JEAN VAN DER MAESEN.
NAAR EEN AQUATINT-PRENT, in het bezit van Jhr. Mr.
L. H. L. J. VAN DER MAESEN DE SOMBREFF to Hulsberg.
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„Tegen elf uur hebben zich de commissarissen van Z. K. H. en
de luitenant-generaal Du Pont, begeleid door eene eerewacht te
paard en door detachementen krijgsvolk uit de naburige dorpen,
naar het stadhuis begeven, om over te gaan tot de instelling van
het administratieve gezag.
„Opnieuw is de inbezitneming bekend gemaakt onder herhaalde
bijvalsbetuigingen van een groot aantal inwoners, die allen de
meest blijde juichtonen deden hooren, en die elkander wederkeerig
gelukwenschten met deze gebeurtenis, welke na 20 jaren van beroering, van plotseling afwisselende gebeurtenissen en van aanhoudend lijden, hun de aangename verzekering geeft, eindelijk
eene duurzame rust te zullen bezitten onder het vaderlijk bestuur
van eenen vorst, die zooveel aanspraak heeft op de liefde van
zijne onderdanen".
In de afgekondigde proclamatie, geteekend door de commissarissen Bangeman Huygens en Vrijthoff, werd aan alle ambtenaren gelast, voorloopig hunne posten te blijven waarnemen
ook werd daarin voorgeschreven, dat de maire den naam van
burgemeester, de adjuncten dien van vice-burgemeester en de
municipale raden, dien van lid van den gemeenteraad zouden
aannemen.
Natuurlijk heeft Maastricht nog geruimen tijd last ondervonden
van doortrekkende troepen van bijna alle natien, die naar hunne
haardsteden terugkeerden. In het laatst van Mei zag men er
zelfs nog gewapende Fransche troepen passeeren. Den 23 e11 van
die maand toch schreef de commissaris-generaal van oorlog aan
den Souvereinen Vorst : „ ...... Door den consul te Bremen heeft
de heer Van Nagell (secretaris van staat voor de buitenlandsche
zaken) informatie gekregen en aan mij gecommuniceerd van de
marschroute, welke het garnizoen van Hamburg, in twee colonnes naar Frankrijk terugkeerende, zal nemen. Het is alleenlijk
naar den karat van Maastricht en Venlo, dat dezelve het territoir
der Vereenigde Nederlanden zullen passeeren en op hetzelve
vernagten. De commandeerende officieren zijn van de komst en
passage dier troepen geinformeerd geworden. Intusschen zijn
volgens de intentie van Z. K. H. de orders geexpedieerd tot
versterking van het garnizoen van gemelde twee steden, en wel
door het l e en 2 e bataljon jagers, het 13e bataljon landmilitie,
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het bataljon Nassausche troepen, een eskadron van het 2 e regiment dragonders en 200 man artillerie".
De troepen van Davoust zijn dus ook nog op ons grondgebied
geweest, maar onder geheel andere omstandigheden dan Napoleon
op den terugtocht na Leipzig bedoeld heeft 1).

VAALS.

Omtrent de afkondiging van het Nederlandsche gezag in deze
gemeente staat in het Journal de Maestricht van 23 Mei 1815
het navolgende vermeld
Vaels, le 22 Mai.
Hier dimanche, vers midi, une depéche de S. Exc. monseigneur le ministre Verstolk de Soelen, datêe de Liege du 12 Mai,
nous porta l'heureuse nouvelle que nous venous d'être delivrês
de l'êtat provisoire sous lequel nous avous vecus jusqu'ici, et que
dorenavant -nous serons gouvernês par le sceptre paternel de
S. M. le roi des Pays-Bas, notre tres gracieux souverain. Aussita
la joie la plus universelle s'est manifestee de toutes parts, et
l'on

ne cessait de s'ecrier : Vive le roi ! vive notre souverain !

Plusieurs de nos principaux habitans se trouvant precisêment
rassembles a la salle de notre societe, deciderent entr'eux spontanêment et sur-le-champ, de se r6unier le soir a un souper dans
la lame salle, on chacun ferait apporter un plat. Ceci fut execute, et une trentaine de personnes, qui assisterent a ce repas,
preside par M. M. De Clermont, bourguemaitre, et Fellinger, vicebourguemaitre, firent eclater leur allegresse jusque fort avant dans
la nuit. Les toasts qu'on portait a L.L. M.M. le roi, la reine
et a la famille royale furent accompagnês de salves d'artillerie.
Vers les cinq heures de l'apres-midi, lecture avait ete faite de
la proclamation qui ordonne la prise de possession de notre pays
au nom de S. M., du haut de la maison commune, au peuple,
appelê par le son des cloches ; sur quoi une garde bourgeoise
assez nombreuse fit plusieurs salves de mousqueterie, apres lesquelles on attacha au clocher le drapeau orange.
1)

Zie Gedenkboek, creel 1, blz. 81.
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Deux salves d'artillerie terminerent cette cêremonie.
Dans les auberges, des boissons avaient ete mises, pour le compte
de la commune, a la disposition du public, qui a montrê un esprit
excellent et n'a cesse de manifester le plus sincere amour pour
son souverain, par des cris souvent rep6tês de vivo le roe!
Il a fallu nous voir pour se faire une juste idee de l'enthousiasme et de la joie la plus pure, qui ont regnes parmi nous.
Aussi rien ne fut trouble par aucun accident facheux.
Enfin, nos desirs sont accomplis ; nous appartenons au meine
gouvernement qui nous a procure jadis une existance si heureuse,
dont le souvenir est si profondement grave dans nos coeurs, qu'il
donne a notre bien-aims souverain un gage Bien certain de notre
inviolable fialitO et attachement. Puisse-t-il, ainsi clue les heretiers de son trOne, regner longtemps sur nous et nos enfans !

SITTARD

1).

Sittard maakte in 1813 deel uit van het Roer-departement.
Evenals in alle plaatsen, waar het Fransche bestuur gevestigd
was, werd ook bier aanvankelijk door de nieuw uitgeschreven belastingen, de militaire eischen, het opheffen van het klooster der
Dominicanen, waaraan een college verbonden was, van welks
studenten de stad veel voordeel had, en last not least door de
diensten, die geeischt werden voor den vestingbouw te Gulik, een
zware druk op de bevolking gelegd.
Het gevolg hiervan was, dat de schuldenlast der gemeente
aanmerkelijk toenam, en wel in die mate, dat het bestuur voornemens was over te gaan tot den verkoop van gemeente-eigendommen, waartoe de prefect echter geen toestemming wilde
geven. Uit de correspondentie blijkt intusschen, dat het departementaal bestuur tegenover Sittard zeer welwillend gezind was.
De geest van de bevolking was dan ook niet bepaald anti-franschgezind te noemen ; dat Napoleon de afgod was van zijne soldaten,
1 ) De bescheiden, die aan het onderstaande ten grondslag liggen, zijn
grootendeels bijeengezocht door den heer J. Theophile M. Timmers te Sittard, waarvoor bier gaarne dank wordt betuigd.
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bleek ook bier : een oud grenadier, de grootvader van een zeer
geacht ingezetene van Sittard, illumineerde, zoolang hij leefde,
zijn huis op Napoleonsdag.
In 1813 was de heer De Reibeld maire van Sittard, hij overleed 29 Augustus 1813 te Mannheim en werd in zijne betrekking opgevolgd door den heer J. G. Wemans.
Omtrent de jaren 1813, '14 en '15 zijn vele bijzonderheden te
vinden in de kroniek van Ludovicus Gabriel Opgenhaeffen 1),
destijds priester te Sittard (t 9 Augustus 1831).
Zijne aanteekeningen beginners in Augustus 1813. Het garnizoen bestond toen slechts uit enkele gendarmen ; overigens wordt
over het jaar 1813 weinig vermeld, dat op de omwenteling betrekking heeft.
Den 14 en Januari 1814 2) kwamen des middags tusschen 1 en
2 uur een achttal Kozakken de stad binnenrijden, die met het
vaandel der jongelingschap verwelkomd werden. Zij gingen naar
den burgemeester Wemans en met hem naar de gendarmerie ;
de gendarmen waren intusschen naar Beek getrokken. Tengevolge van deze nieuwe bezetting was, zooals uit het algemeen
overzicht blijkt, Sittard ingelijfd bij het departement van den
Neder-Rijn.
Den 21 en Januari en volgende dagen kwamen er weer Kozakken
door, die naar Maeseyck en Susteren trokken; daarop blijven
voortdurend troepen der verbonden mogendheden doortrekken.
Den 17 e1 April 1814 werd naar aanleiding van de overwinning
van de verbonden mogendheden voor Parijs (29 en 30 Maart)
een vreugde-feest gevierd. Den vorigen dag reeds was dit ingeleid met klokgelui en vreugdeschoten ; dit werd op den eigelijken feestdag des morgens om 1 uur, na de Hoogmis, waarbij
het Te Deum plechtig was gezongen, en nogmaals des namiddags om half zes herhaald.
's Avonds was de stad geillumineerd ; tegen 10 uur werd een
luchtballon opgelaten, waarna een bal begon in het voormalig patersklooster. Op de Markt „tegen Sloun" brandden twee
1) Deze kroniek is uitgegeven in het jaarboekje van de Sittardsche Vereeniging „de Kollenberg", 1900.
2) In de kroniek van Augustin Dunkel wordt opgegeven 17 Januari 1814.
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en bij den burgemeester in de Putstraat een teetton. Binds dien
tijd blijft het in de stad een voortdurend doortrekken van troepen,
zoowel van de verbonden mogendheden als van de Franschen,
die terugkeerden uit de Duitsche vestingen, welke op last van
koning Lodewijk ontruimd werden, alsook van Hollandsche troepen, die van Maastricht naar Venlo marcheerden.
Den 2 en en 3 en Augustus 1814 hadden er feestelijkheden plaats
ter eere van den geboortedag van den koning van Pruisen, Frederik
Willem III (3 Augustus); hieruit blijkt, dat Sittard Coen gerekend werd tot Pruisen te behooren ; ook was er een garnizoen,
waarover „de overste der Pruissen" 23 en 24 Augustus 1814
revue kwam houden.
Dit Pruisische garnizoen 1 ), dat 31 Juli 1814 in Sittard kwam,
vertrok 26 Maart 1815 naar Luik : „sij gingen naar het Ardensche
om de grensen van Vrankrijck te besetten, men seijde, dat
Napoleon wederom in Parijs was".
Den 20 en Mei 1815 werd bij trommelslag bekend gemaakt,
dat men „Belgisch" geworden was. „Hierop wierd op den Merckt
drymaal met de earners 2) geschoten en in alle beijde, te weten :
parochie- en patreskercke gebeijert, en bij de nonnen en calvinen
geluijd, ook wierd de trommen op den Merckt geslagen en de
kinderen jougden" 3).
Den 25 e11 dier maand stonden Oranje-vaandels op den parochietoren, op de paterskerk, op de Putpoort en bij den burgemeester
Wemans.
De Souvereine Vorst bezocht spoedig daarop deze landstreek
den 3 en Juni 1815 werd bij trommelslag bekend gemaakt, dat
de koning van Holland zou komen; er moesten „meyen" 4) worden
geplaatst, en de paarden moesten „compareeren", waaraan den 4en
Juni nog werd toegevoegd, „dat de borgers en jongelingen op
den eersten trommelslag moesten compareeren om den Koninck
van Holland eer aan te doen".

1) De sterkte van dit garnizoen wordt in de kroniek opgegeven als 1100 man.
2) Kleine mortieren, waaruit bij feestelijkheden geschoten wordt, deze
worden nog veel gebruikt in Limburg.
3) Juichten.
Meiboomen.
Gedenkboek Iv.
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De Koning kwam daarop den Ten Juni in de stad uit de richting van Maastricht. Een eerewacht onder den burgemeester was
hem te paard te gemoet gereden tot Beek, terwij1 de schutterij
van de jongelingen hem op de heide had afgehaald. De schutterij
van de burgers verwachtte hem op den Steenweg, die schitterend
versierd was, terwip de geestelijkheid in het kerkstraatje opgesteld stond om hem te begroeten.
Tegen 10 uur 's morgens kwam de Koning, onder het schieten
der „earners" en het luiden van alle klokken, met zijne eerewacht
in de stad. Hij weed met geestdrift begroet en door den pastoor
bewierookt daarop begaf hij zich naar Engelen op de Markt,
waar hij ongeveer een half uur bleef, en men hem ververschingen aanbood. Alle leden van den rand waren hierbij tegenwoordig, terwiji de geestelijkheid hem kwam complimenteeren
„dat hem seer aangenaem was, soo het scheen".
Vervolgens is de Koning weer „triumphantelijck" uitgereden
naar Roermond.
Sittard was Nederlandsch geworden.

e1110
DOOR

L. W. VAN HOEK.

In het begin der 19 e eeuw was van de grootheid der bloeiende,
eertijds tot het Hanse-verbond behoorende, handelstad Venlo
niet veel meer merkbaar. De belegeringen waaraan de bijna
500 jaar oude vesting herhaaldelijk was blootgesteld geweest,
hadden zwaar op de welvaart der ingezetenen gedrukt ; Venlo
was meer en meer achteruit gegaan en telde in 1813 niet meer
dan 5000 inwoners. Sedert 1794 behoorde het tot Frankrijk en
vormde, met de dorpen Beesel en Belfelet, het kanton Venlo van
het departement van de Neder-Maas.
Het stadsbestuur bestond op den ten Januari 1813 uit den
notaris A. J. H. J. Bloemarts als maire, bijgestaan door de adjunctmaires W. Schaffers en J. Lenssen. De municipale raad telde
15 leden. Als secretarissen worden opgegeven : Ph. L. Op den
Oordt en Ph. F. Ravaux, de laatste was tevens lid van den raad ;
ontvanger der belastingen was M. J. P. Van Wessem, vrederechter P. A. W. Richardt en commissaris van politie C. Brochier.
Het garnizoen had op bovengenoemden datum een sterkte van
500 a 600 man en stond onder bevel van den eskadrons-commandant Probst.
Waren de inwoners, tijdens hun inlijving bij Frankrijk, weinig
ingenomen met de nieuwe bestuursregeling en nog minder met
de hooge belastingen die hun worden opgelegd, zij hadden alle
1 ) Dat ook aan Venlo eenige bladzijden konden worden gewijd is te danken
aan de welwillendheid van den beer Henri H. H. Uyttenbroeck te Venlo die
met groote nauwgezetheid de gegevens opspoorde en rangschikte, waaruit
dit opstel kon worden samengesteld.
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hoop, dat het ontworpen kanaal, waarvan de aanleg door den
Keizer in 1806 gedecreteerd was en dat Venlo met de groote
waterwegen van Europa zou verbinden, een nieuw tijdperk van
bloei voor de streek zou openen. Dit op breede schaal ontworpen
„Groot Noordkanaal", zou van Antwerpen over Herenthals langs
Neerpelt, Weert en Meijel tot Venlo loopen en bevaarbaar zijn
voor schepen van 400 ton. Vijf jaar na het uitvaardigen van
het decreet echter, toen reeds een bedrag van 12 1/2 millioen
francs aan het kanaal verwerkt was, werd de verdere uitvoering
gestaakt , voor werken des vredes waren in 1811 geen fondsen
meer beschikbaar ! Napoleon had voor zijn oorlogen geld, veel
geld zelfs, noodig en voor alles soldaten , dit laatste zou ook
Venlo, evenals alle andere plaatsen ondervinden.
Behalve het deel dat Venlo moest bijdragen in het aantal
manschappen, door de conscriptie geeischt, werd het, na den
ongelukkigen veldtocht van 1812, mede uitgenoodigd den Keizer
eenige gewapende ruiters aan te bieden. „La caisse communale
— aldus de maire in de raadszitting van 23 Januari 1813 —
ne nous laissant point de fonds disponibles, et la ville prêsentant
peu de ressources en propriêtaires et rentiers aisês, nous serions
obliges a borner nos offices audessous de ce que notre amour
pour Sa Majeste et notre zele pour son service nous dictent de
faire si nous n'avions la satisfaction de pouvoir compter entierement sur les sentiments qui animent dans la circonstance
actuelle, toutes les classes des citoyens."
De raad besloot daarop het getal aan te bieden ruiters te bepalen
op vier. De „sentiments qui animent toutes les classes des citoyens"
waren echter anders dan de maire dacht, althans anders dan
hij het voorstelde in de boven vermelde zitting. Twee maanden
later was het geld voor de ruiters nog niet bijeen , het zou ook niet
bijeengekomen zijn, als men zich had blijven bepalen bij een
oproep voor vrijwillige bijdragen en geen krassere maatregelen
had genomen. Den 22 en Maart schreef de maire aan den onderprefect, dat tal van ingezetenen, die bij gebrek aan vrijwillige
giften „geschat" waren, weigerden bun aandeel te be palen. De
maire verzocht daarbij bevelen, om de weigerachtige burgers tot
betaling te noodzakcn. De benoodigde gelden zijn toen bijeengekornen tot een bedrag van 4751 frs., waarvan Beesel 200 frs.
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en Belfeld 100 frs. had bijgedragen ; in April kon de afrekening
aan den onder-prefect worden ingediend. In diezelfde maand
werd weder een beroep gedaan op de offervaardigheid van Venlo's
ingezetenen. Thans werd een opgave gevraagd van gardes
d'honneur; ook hiervoor was de animo niet groot. Hoeveel gardes d'honneur Venlo ten slotte geleverd heeft, kon niet worden
nagegaan, het eenige wat daarvan in het stedelijk archief gevonden
werd, is dat op 8 Juli 1813, de garde d'honneur Frans Verzijl
vertrok en dat in een schrijven dd. 3 September d.a.v. aan den
onder-prefect werd bericht, dat een voorschot van 780 frs. voor
de kleeding van , den garde d'honneur Van Liebergen nog niet
voldaan was.
De geest der bevolking werd hoe langer hoe minder Franschgezind, het sterkste blijkt dit wel claAruit, dat de municipale
raad van Venlo het voorstel om de Keizerin een adres van hulde
aan te bieden, met groote meerderheid verwierp. Vergissen wij
ons niet dan is Venlo de eenige stad in ons land geweest, waarvan de raad, daartoe door de hoogere autoriteiten aangezocht,
beslist heeft durven weigeren zoodanig adres te zenden.
De geschiedenis van deze weigering is als volgt :
De onder-prefect stelde den 25 en October aan den maire voor
om, in navolging van de andere steden van het departement
een adres aan H. M. de Keizerin-regentes te zenden : „pour
exprimer a Sa Majestê les sentiments qu'a fait naitre son appel
a l'honneur et au patriotisme du peuple francais".
De raad, hiervoor den 28en of 27en 1)) October bijeengeroepen
verwierp het door den maire opgesteld adres; dit zelfde geschiedde
met het gewijzigde ontwerp, dat in een tweede zitting behandeld
werd ; voor de derde vergadering op 30 October werden, om het
gevoelen van de burgerij te weten, 20 notabelen der stad uitgenoodigd tegenwoordig te zijn.
Van die notabelen verschenen er slechts 9 ; twee hunner meenden
dat de raad het voorstel van den maire moest aannemen, twee
achtten zich niet wettig bevoegd uitspraak te doen, terwijl de
vijf overigen het oordeel aan den raad overlieten en zich niet
1 ) Volgens den beer Uyttenbroeck is de juiste datum niet duidelijk genotuleerd, bet kan zijn 28 en ook 27 October.
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wilden mengen in de debatten. De meerderheid der raadsleden
waren in die vergadering tegen het verzenden van een adres,
waarop de maire in een vierde zitting op 1 November nogmaals
de zaak ter sprake bracht, hetgeen ten gevolge had dat met 8
tegen 3 stemmen besloten werd, geen adres te verzenden.
De vraag rijst of de nederlaag van Napoleon bij Leipzig op
16/18 October invloed heeft gehad op het nemen van zulk een
kordaat besluit.
Aangezien uit de bescheiden, die omtrent Venlo's geschiedenis
beschikbaar waren, hieromtrent niets is op te maken, kan slechts
worden nagegaan of er grond is om aan te nemen, dat het bericht
van die nederlaag reeds vOOr 1 November in Venlo bekend was.
Officieel werd bet terugtrekken van het Fransche leger — de
nederlaag werd natuurlijk zooveel mogelijk verbloemd — ter
kennis gebracht in het bulletin de la grande arm& van 24
October. Dit bulletin verscheen in den Moniteur van 29 October,
die den 3 en November 1) in Den Haag kwam. Aangezien nu
Venlo en 's-Gravenhage ongeveer even ver verwijderd zijn van
Parijs — waar de Moniteur werd uitgegeven — is het niet wel
aan te nemen dat die courant, en daarmede het officieele bericht,
in Venlo twee dagen vroeger dan te 's-Gravenhage zal ontvangen zijn.
Wat de particuliere berichten aangaat, moet opgemerkt worden,
dat de Fransche regeering zich veel moeite gaf om alle geruchten, die haar ongelegen kwamen, zooveel mogelijk te onderdrukken en het behoeft geen betoog dat dit in een kleine, vrij
gelsoleerde vesting als Venlo, gemakkelijker was dan elders.
Mochten er echter al berichten van Napoleon's nederlaag,
rechtstreeks uit Duitschland, tot Venlo zijn doorgedrongen, dan
Loch blijft het een kloeke daad, zich in de gegeven omstandigheden tegen den duidelijk uitgesproken wensch van de Fransche
regeering te verzetten ; de nemen van hen die op 1 November
tegen elke adresaanbieding stemmen, mogen daarom in het
Gedenkboek niet ontbreken.
Het waren:
1 ) Den 3en November werd dit bulletin in den huize van Van Hogendorp
in den Moniteur gelezen. Peel I, bladz. 8'1.
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Mr. Paulus Herman Heutz, advocaat ; Jean Janknecht, koopman ; Philip Ferdinand Ravatix, secretaris van den municipalen
raad; Guillaume Wolters, koopman ; Theodoor Dungelhoeff,
Brouwer ; Martin De Gruyter, rentenier ; mr. Herman Gerard
van Wessem, rentenier en Guillaume Theodoor Rutten.
Voor stemden: de maire Arnoldus, Jacobus, Hubertus, Josephus
Bloemarts en de adjuncten Lambertus Beckers en Johannes
Ferdinandus Keuller, die vermoedelijk door hun positie zich
verplicht achtten den wensch der regeering te volgen.
November en de daarop volgende maanden waren voor Venlo
zeer onrustig en brachten aan de ingezetenen moeilijke dagen.
Voor doortrekkende troepen-afdeelingen, voor de approviandeering
van de vestingen Grave ex Wesel, ook voor de vesting zelf,
werden talrijke requisities uitgeschreven, terwijl, Coen Venlo —
na den aftocht van Macdonald — den 12 en December in staat van
beleg werd verklaard, nog zwaardere geldelijke offers aan de
inwoners werden opgelegd. Daarbij was de stadskas zoo slecht
voorzien, dat zelfs een bedrag 795 frs. voor hospitaal-benoodigdheden daaruit niet kon worden voldaan, maar geleend moest
worden van 25 daartoe aangewezen ingezetenen.
Tot einde April ondervond Venlo alle onaangenaamheden, die
het noodzakelijk gevolg zijn van het in staat van beleg stellen
eener vesting. De persoonlijke vrijheid der burger-bevolking werd
beperkt, haar buiten de vesting gelegen eigendommen, voor
zoover deze hinderlijk waren voor de uitwerking van het geschuten geweervuur van de wallen en uit de voorwerken, werden
opgeruimd, terwijl het groot aantal officieren en manschappen,
dat gedurende dien tijd te Venlo in garnizoen lag, de inkwartiering tot een drukkenden last maakte.
Tot den dag, waarop met de insluiting van de vesting een
begin werd gemaakt — 16 Januari — was de sterkte van het
garnizoen zeer afwisselend, na dien datum schijnt de bezetting
ongeveer 1100 man sterk te zijn geweest. Commandant van de
vesting was de generaal Desnoyers ; plaatselijk-commandant sedert
17 December de bataljons-commandant Dufayel.
Den 16en Januari verschenen de eerste vijandelijke troepen
voor de vesting; een 50-tal Kozakken uit Straelen kwam tot
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nabij de herberg „de Geldersche Postwagen", twintig minuten
buiten de Geldersche poort. Een paar dagen later trok dit
detachement naar Belfeld en plaatste zijn vedetten op de Heide
bij den Houtmolen, waarna de vesting door een batalj on vrijwillige Pruisische jagers onder den majoor Von Reiche en door
de Kleefsche landweer gedeeltelijk werd ingesloten 1).
Gedurende deze insluiting, die nooit zeer volkomen is geweest
— getuige de voortdurende correspondentie van den maire met
verschillende autoriteiten buiten Venlo — heeft geen enkele
krijgshandeling tegen de vesting plaats gehad en is zelfs geen
enkel schot daarop gelost.
Wel echter werden door de bezetting herhaaldelijk rooftochten
ondernomen naar de naburige dorpen, ten einde zich levensmiddelen en ook geld te verschaffell. Deze tochten, dikwijls door
detachementen van vrij groote sterkte ondernomen, gaven enkele
malen tot een zeer scherp gevecht aanleiding, zoo o.a. bij den
uitval op 9 April naar het dorp Tegelen, toen de Franschen
een 150-tal, de Pruisen 26 dooden en gewonden bekwamen.
Bij trommelslag werd den 29en April aan de burgerij bekend
gemaakt, dat Napoleon afstand had gedaan van den Croon,
Lodewijk XVIII daartoe geroepen was en dat „diens eerste weldaad geweest was het sluiten van den vrede".
Den volgenden dag maakte de maire een „officieel besluit" 2)
bekend, waarin vermeld werd, dat pastoor Van Veulen — die
sedert Pinkster-rnaandag 1811 gevangen zat, omdat hij niet volgens voorschrift voor Napoleon had willen zingen: „Domine
salvum fac imperatorern Napoleonem" — de naam was weggelaten — zijn pastorale functie te Venlo kon hervatten.
Onder de publicatie stond, en dit bewijst wel dat er alreeds
1 ) In de tweede helft van Maart is het Russisch-Duitsche legioen (hetwelk
voor Hamburg gelegen had), toen aangevoerd door den generaal-rnajoor Von
Arentschildt, korten tijd (tot den 23en Maart) mede bestemd geweest tot
waarneming der vestingen Venlo en Maastricht; de 2 e brigade kaLtonneerde
daartoe in en om Roermond met de cavalerie vooruitgeschoven in Swalmen.
Van 15-27 April zijn twee compagnieèn van de vrijwillige volkswapening
in Limburg ter beschikking geweest van den blokkade-commandant.
2 ) Door wien dit besluit is genomen, staat niet opgegeven.
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een goede verstandhouding ontstaan was tusschen het burger en
het militair gezag: „De opperste bevelhebber, getuige van het
leedwezen der inwoners door het verlies van hun geachten
Herder ondervonden, voegt zich bij hun wenschen, om hem uit
te noodigen in deze stad terug te komen, waar zijne tegenwoordigheid zeer noodig is, waar hij zal ontvangen worden zooals
hij steeds verdiend heeft".
Ondanks de vredes-publicatie op 29 April, duurde het nog tot
7 Mei voordat de vesting werd overgegeven.
De commissaris-generaal van oorlog had den 29 e11 April een
schrijven gericht aan generaal Du Pont, o. a. den last inhoudende
om namens den Souvereinen Vorst de vestingen Maastricht en
Venlo in bezit te nemen en door Hollandsche troepen te doen
bezetten. De Pruisische generaal L. vrijheer Von Wolzogen had
echter reeds eenige dagen vroeger een dergelijke opdracht van
den veldmaarschalk Barcklay de Tolly ontvangen, terwijl in
het hoofdkwartier van de verbonden mogendheden o. a. was bepaald, dat Venlo door Saksische troepen zou worden bezet.
Toen generaal Von Wolzogen dan ook in de eerste dagen van
Mei voor Venlo verscheen, trof hij daar, zooals hij in zijne „Mêmoiren" verhaalt, Pruisische en Hollandsche troepen aan, wier
commandanten majoor Von Reiche en overste Van Bylandt
met elkander in twist \waren over hunne bevoegdheid om de
vesting in bezit te nemen hij zou daarop naar Venlo zijn
gereden, de vesting hebben opgeeischt en deze door Saksische
troepen hebben doen bezetten.
Deze voorstelling is echter, wat het laatste gedeelte betreft,
niet juist volgens de plaatselijke bescheiden van Venlo werd
de vesting den Ten Mei door de Fransche troepen verlaten, terwijl
de generaal Du Pont aan den commissaris-generaal van oorlog
berichtte, dat de vesting op dienzelfden dag door Hollandsche
troepen — het 15 e bataljon infanterie landmilitie — was bezet
geworden.
De waarheid is, dat volgens een schrijven van den comm.gen. van oorlog, de generaal Von Wolzogen tot den Souvereinen
Vorst het verzoek had gericht om order te geven, dat de Nederlandsche commissarissen met den generaal gezamenlijk de vesting
en het materieel zouden overnemen, ten einde „tweeledige"
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overgave te voorkomen; mitsdien moest generaal Du Pont zich
beschouwen als mede-commissaris en alle stukken betrekkelijk
de overgave mede onderteekenen, terwijl hij na den afmarsch
der Fransche troepen „geheel en alleenlijk" zou belast zijn met
het commando over de vesting, hem door Z. K. H. toevertrouwd,
„als waaromtrent van dat oogenblik aan, alle bemoeinissen van
den meergenoemden Baron Wolzogen zullen komen op te
houden".
Daarmede was dus ook een einde gemaakt aan het verschil
van gevoelen met den majoor Von Reiche over het bezetten
van Venlo, en ofschoon deze aanvankelijk nog eenige bezwaren
maakte, werd de vesting toch, na de overgave op 7 Mei, door
Hollandsche troepen bezet.
Een bange nacht maakten de bewoners van Venlo nog door ;
Coen namelijk op den ben Mei de proclamatie van overgave op
den volgenden dag werd bekend gemaakt, verbreidde zich het
gerucht dat de garde-pupilles, die een gedeelte van de bezetting
uitmaakten, alvorens te vertrekken, de stad zouden plunderen.
Werkelijk schijnt het plan er toe bestaan te hebben ; Keuller
zegt hieromtrent in zijn „Geschiedenis van Venlo" : „Deze buitensporigheid werd gelukkig, doch met de grootste moeite tegengegaan, daar het herstellen der rust aan eenen der baldadigen,
die op de Parade-plaats doodgeschoten werd, het leven kostte.
Opgesloten in hunne woningen hadden de inwoners een nacht
van angst doorgebracht".
Begrijpelijk is het dat de inwoners daarom met nog grooter
vreugde dan anders reeds het geval zou zijn geweest, de Fransche
troepen den Ten Mei de vesting zagen verlaten en dienzelfden
dag de Hollandsche troepen onder den luitenant-kolonel F. E.
graaf Van Bylandt de stad zagen binnentrekken.
Intusschen had de Souvereine Vorst, reeds op 30 April, J. B.
baron van Hugenpoth tot den Berenclauw aangewezen om als
commissaris, in zijnen naam bezit te nemen van de vesting en
er het burgerlijk bestuur te regelen.
Deze kwam den B en Mei to Venlo aan en werd met groote
plechtigheid ontvangen door maire Bloemarts en de voornaamste stedelijke en rijks-ambtenaren, waarop de stoet zich naar het
stadhuis begaf.
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De maire en alle andere autoriteiten werden door den commissaris provisioneel bevestigd in de door hen, totnogtoe bekleede functie ; hun werd de eed afgenomen, waarna de volgende proclarnatie werd afgekondigd :
PROCLAMATIE.
Inwoonders der stad Venloo en haar Ressort.
Door zijne Koninglijke Hoogheid den Souvereinen Vorst der
Vereenigde Nederlanden met de eervolle tending belast om de
stad Venloo en deszelfs Territoir in hoogstdeszelver Naam in
bezit te nemen, heb ik mij, ten dien eijnde, in ulieder midden
begeven: ik korn U welvaart en voorspoed onder de bescherming van liberale wetten en eene, naar den aard van ons land
en den tegenwoordigen toestand zijner betrekkingen met de andere
Staten van Europa ingerigte Regeringsvorm aankondigen.
Uwe Heilzon is aangebroken : eene blijcle toekomst opent zig
voor U, Uwe handel, Uwe scheepvaart, Uwe fabrieken en trafieken zullen herleven, Uwe Rampen en het Leed, dat gij gedurende
de laatste jaaren, toen Gij van Uwe landgenooten en broeders
afgescheurd onder vreemde overheersching zuchttte, hebt doorgestaan, zullen onder den heilzamen Invloed eener wijze Staatsregeling en het bestuur van eenen Vorst, die Uwe behoeften
kep t en de wil heeft om daarin te voorzien, spoedig verdweenen
en vergeten zijn: Uwe voorige Gelukstand onder het beleid van
een regtschapen Gouvernement moet U ten waarborg voor de
toekomst strekken.
Dan Gij zult voortaan meerdere regten en voordeelen genieten.
Gij zult niet meer als geconquesteerd land beschouwd en bestiert
worden : eene weldadige grondwet, door Nederland's yolk aangenomen, verzekert U alle de Voorregten waarop de ingezetenen
van Nederland in het algemeen aanspraak kunnen maken: geene
onderscheiding meer, slechts een yolk en an Vaderland; laat
er dus bij U ook slechts een Doel en een Streven zijn.
Al het voorledene is vergeven en vergeten (zegde onze geeerbiedigde Souverein bij het aanvaarden zijner Regering).
Vereenig dus Uwen wil en Ewe pogingen met die van Uwe
landgenooten om aan het herschapen Vaderland zijne herkregen

620

VENLO.

Vrijheid en Onafhankelijkheid door alle middelen en opofferingen
die de moeijelijkheid der tijden nog zoude kunnen bevelen, te
verzekeren.
Zweert met mij trouw en gehoorzaamheid aan den doorluchtigen Vorst, die de Voorzienigheid tot ons herstel en toekomstigen
welstand gezonden heeft om het goede dat hij maar alleen wil
door krachtige middelen ten uitvoer te brengen.
Leve Oranje leve Willem de eerste, leve de Souvereine Vorst
der Vereenigde Nederlanden !
Venloo den 8 Mai 1814.
J.

B. VAN HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAUW.

Ernstig en met plechtigheid begonnen, eindigde de 8e Mei te
Venlo met feestgedruisch, zooals blijkt uit de publicatie die het
programma voor de ontvangst van den commissaris en van het
feest dat daarop zou volgen, aangaf en die als volgt luidde :
PUBLIC.A.TIE.
De Maire der stad Venloo :
Naar alvorens de Bevelen van Mijnheer den Commissaris van
Zijne Koninklijke Hoogheid den Souvereinen Vorst der Vereenigde
Nederlanden tot het in bezit nemen dezer stad, en die van
mijnheer den Grave van Byland, opper-commandant der Trouppes
van Zijne Koninglijke Hoogheid, te hebben ingenomen omtrent
de Plegtigheden, die bij deze gelegenheid dienen plaats te hebben.
heeft gearresteert en arresteert bij deze :
1°. de welgemelde heer Commissaris zal bij Zijn E. aankomen,
door den Maire, den Adjunct-Maire, de Leden der Municipalen
Raad, den Excepteur, den Vrederechter, zijne Supplianten en
den Griffier, de Leden der administratie der Godshuisen en van
den Bureau de bienfêsance, aan het oever van de Maas buyten
de Maaspoort, op heden omtrent twee uuren onthaalt en gecomplimenteerd worden — deze amptenaren zullen zich ten dezen
einde op het Stadhuis omtrent een uur vergaderen.
2°. De burger Eerewacht zal door de Quartiermeesters verzocht, en insgelijks omtrent een uur op het Raadhuys, verzamelt
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worden ten einde de intrede van den heer Commissaris en de
Statie bij te woonen.
3°. de societeits van het turcks musijk zal verzocht worden
om op de Groote zaal van het Stadhuys zig te vervoegen om
bij het aankomen van den Commissaris en de cortege een toepasselijk air te executeeren.
4°. Immediaat na het eerste losbranden van het Geschut zullen
alle klokken geluyd worden.
5°. Zoodra de heer Commissaris op het Stadhuys zal zitting
genomen hebben, zullen de openbaare amptenaaren den voorgeschreven Eed van Getrouwigheid aan Zijne Koninglijke Hoogheid, in handen van welgemelden heer Commissaris aflegen.
6°. des avonds zullen alle publieke gebouwen, alsmede alle
particuliere huisen geillumineerd worden — het zal onnodig zijn
hieromtrent eenige voorschriften te maken, de inwooners zullen
in deze heugelijke gelegenheid alles te werk stellen wat hunne
verknochtheid aan den Souvereinen Vorst en aan het herleefd
Vaderland hen zal aanraaden.
7°. Volgens de bijzondere intentie van den heer Commissaris,
zullen er op de societeitszaalen bij de weduwe Berniere & Mulder
Ballen bij intekening plaats hebben, die de respective Directeuren
dezer Societeiten bij deze verzocht worden om op de beste wijze
interigten en op welke Ballen de hr Grave van Byland en
andere officieren bij eene Deputatie zullen genodigt worden.
8°. Er zullen in alle herbergen, waar men gewoon is te dansen
publyke danspartijen plaats hebben — in twee herbergen te
weten bij en bij zal er op
Stadskosten, bij elk, eenige tonnen bier tot Recreatie der
Militaire en lieden van den Burgerstand die zig aldaar zullen
vereenigen en onder opzigt van den kastelijn, uitgedeelt worden.
Gedaan tot lienloo den 8 Mey 1814.
A. J. H. J. BLOEMARTS.

I

m

4

'A

•

•

•

4.

•

r

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

IN
•

•

(J?
•

•
•

201020_010
koo1010hist04
•

Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands
onafhankelijkheid in 1813. Deel 4

•

+
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•)"

•
•

