


Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 Deeze zullen zelfs de hoofdzakelijke inhoud van de 1793twee eerste jaaren uitmaken. Om dan ter zaake tekomen, moeten wij beginnen met het jaar 1793. Nadat het beruchte jaar 1787, waarin de zoge- naamde patriotten, die al meer en meer de overhandgekregen hadden, door de troupes van Z. M. denKoning van Pruissen waren uit een gejaagt, teneinde was gelopen, en in het volgende jaar 1788de twee laatste pruissische regimenten Holland ver- laten hadden, was wel alle rust en stilte na geble- derdom. Als van een tijdgenoot en ooggetuige, die het on- geluk van zijn vaderland welmeenend beklaagde, verdienendeze aanteekeningen bewaard te blijven, al ware het ook en- kel daarom dat zij ons meer dan eens een

diepen blik in degemoederen der burgers doen slaan , en Nederland heeft se- dert de 16° eeuw geene dagen gekend, zoo geducht en tevenszoo gewigtig als die van 1795 tot 1815. Aanvankelijk hadden wij het voornemen de spelling naar dethans algemeen aangenomene te veranderen, den stijl te wij- zigen en eenige oorspronkelijke stukken en verbeteringen erbij te voegen. Bij nader overleg moesten wij dat plan opge- ven , omdat daarmede de naiviteit van het opstel te loor gingen de tekst hier en daar met onmatig groote aanteekeningenoverladen werd; wij hadden ook het regt niet om het werkvan den schrijver tot iets anders te maken dan het was. De heer Jonkh. BEELDSNIJDER VAN VOSHOL leerde onshet opstel kennen eu de heer apotheker STEVENS, in wiensverzameling het gevonden werd , aan

wien wij reeds vroeger(III. 96) eenige bijdragen te danken hadden, verpligtte ons opnieuw door den afstand van het Dagverhaal ten behoeve vandit tijdschrift.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 ven, maar niet de eensgezindheid tussclien patriot-en prinsgezinden. Veele der voornaamste patriottenwaren na Vrankrijk gevlugt. Onder deeze waren ookde 16 h e er en, die, als de voornaamste bewerkersvan het patriottisme beschouwt, op eisch van H. D.H. Mevr. de Prinses van Oranje, uit Holland ge- bannen waren. Vrankrijk , 't welk ook inwendig doorzware verdeeldheden wierd geschokt, was daarenbo- ven in oorlog tegen den Keiser, Pruissen en Enge- land geraakt. Of nu alle die uitgewekene hollandershet bij de franschen zover hadden weten te bren- gen , om door hunne hulp weder in hun vaderlandherstelt te kunnen worden; ofdat de

franschen be- grepen hadden , dat Holland zeer geschikt was, omeen groot gedeelte van hunne oorlogskosten te ver- goeden , welk laatste wel het aannemelijkst was : al- thans op het einde van het jaar 1792 zagen wij tegemoed meede binnen korten tijd door de franschenaangevallen te zullen worden. (Ik zeg door de fran- schen, want de koning zat reets in hechtenis en hetvolk regeerde.) Veele patriotten alhier beloofden zigmet de komst van de franschen alle voordeelen;maar de meer doorzienden beschouwden daarin Hol- lands volkomene ondergang. Verscheide pasquillenen naamloze geschriften, die de een na de ander hetlicht zagen, gaven daarvan de duidelijkste blijken.In de nacht van l Jan. wierd een pasquil gestrooit, ten titel voe- rende :

Korte Schets der stadhouderlijke regeering,dienende ten betoog van de noodzakelijkheid eener nieu- 1*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 te meer, daar de fransche tijdingen bevestigden dedagelijks aangroeijende dolle woede van het fran- sche volk , zijnde zij reets zover gekomen, dat zij den 21 Jan. hunnen koning Lodewijk XVI het levenbenamen door de guillottine. Toen passeerden er nog eenige dagen, dat er nietsgebeurde, als alleen, dat de Erfprins van Oranje den 29 Jan. uit 's Hage na Francfort ging, om aldaarmet Zijne Maj. den Koning van Pruissen conferentiete houden, tot dat eindelijk op den l Febr. de noodlottige dag geboren wierd, opwelke de franschen de oorlog verklaarden niet aanH. H. Mog. maar aan den Stadhouder Prins WillemV.;geevende zij in hun manifest te kennen, geenevijandschap tegen het bataafsche volk te

voeden,maar daarentegen hen van het juk der stadhou- derlijke regering te zullen bevrijden. O schoon-schijnend voorwendsel, dat integendeel veelerhandeonheilen aan Holland te weeg bracht! Terstond nahet afzenden van het manifest wierd door de fran- schen embargo gelegt op alle de hollandsche schepen,die in de fransche havens lagen. En daarop volgde,dat den 6 Febr. de vijandelijkheden al een aanvang namen.Maastricht, het verste van Holland af en het naastebij den vijand gelegen, lag gewis het eerste aan debeurt. Die vesting wierd deeze dag door de fran- schen geblocqueert. Deeze tijding baarde veele bui- tengewone werkzaamheden bij de hooge bestuurenin 's Hage, waaruit bij de provintiale ea stedelijke





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 regimenten inf. van Kaunitz en Knobbelsdorf, te za-men 4000 man sterk, onder commando van dengeneraal von Pirch, trokken de vesting in met eenigeveldstukken. Evenwel bezetteden de franschen hetfort S*. Michiel en S*. Steevenswaard. Deeze tijdingen daarbij de dringende noodzakelijkheid, om het zogedreigt wordende vaderland met alle hulpmiddelenbij te springen, brachten de Staten generaal tot hetneemen van verscheide resolutien, aangaande welkeHun Hoog Mog. den 12 Febr. een brief aan de Staten van de respectiveprovintien afvaardigden, om tot het volbrengen vandezelve de nodige maatregelen in het werk te stellen.Deeze brief wierd alhier door een extraordinaire stadscourant, die 's

nachts te vooren gedrukt was, pu- bliek gemaakt. Daar nu den 13 Febr. de gewone jaarlijksche dank- vast- enbededag inviel, die alhier buiten verwachting stil enbedaart afliep, zijnde alle de geestelijken eenigzintsvoorzichtig met hunne gevoelens te uiten, alleen uit-gezondert, dat men op de deur van den heer Kluts,roomsch pastor in de kerk van 't Cathrijne steegje,een galg getekend vond, zijnde die heer ook bekend,meer dan de andere geestelijken, in zijne redevoe- ringen zig tegen de franschen uit te drukken. Daarnu de beededag was ingevallen, zeg ik, zo wier- den eerst 14 Febr. vier van de resolutien van H. H. M.gepubliceert en aangeplakt. De eerste behelsde eenverbod van uitvoer van allerhande mond- en krijgs-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 9 '793 het Vreeburg. Van beide de corpsen cavallery wier- den 's nachts patrouilles afgezonden. De vier regimenten gardes kwamen het eerst inbeweging; de hollandsche gardes cavallery en infan-tery, de gardes dragonders en de zwitsersche gardes.Zij trokken alle den 15 Februari] uit 's Hage, achterlatende van elkregiment een depot 1). Zij moesten voor als nogde bezettingen van Geertruidenberg, Steenbergen enRaamsdonk gaan versterken, vermits de franschenalreets een groot gedeelte van Braband doorgedron- gen waren, en op zommige plaatsen tot aan de hol- landsche grenzen. En waarlijk den 16 Februarij zetleden zij voor het eerst voet ophollandsch grondgebied, te Helmond en Deursen inde Meyerij van

's Hertogenboseh. Niet weinig werk- zaam maakte deeze ontzettende tijding de Staatengeneraal en ook verdere bestuuren. Onder meerandere resolutien besloten H. H. M. ook, hoewel metweerzin, tot de inundatie van Gorinchem, waaraan den 17 Februarij al een begin wierd gemaakt met eendam te leggen in de Linge , tot keering van hetwater. Onze heeren Staaten wierden toen ook werk- zaam. In een eerste buitengewone vergadering wier- den twee besluiten genomen; vooreerst, dat in na- volging van de resolutie van H. H. M. omtrent de 1) Een depot van een regiment bevat alle de manschappen,die buiten staat zijn om te velde te trekken, ouden, zieken,zwakken, recruuten en dergelijken.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 10 gansche armee, ook de hussaren van den Prins, 1793die, door Utrecht betaald wordende, toen de naamvan Utrechtsche hussaren gekregen hadden, ook met30 man zouden vermeerdert worden; enten tweede,dat in kommervolle tijden geen openbaare vermake- lijkheden te pas komende, alle deeze zouden verwis- selt worden met weekelijksche beedestonden. Ingevolgedit besluit wierd, op last van de Vroedschap, den di- recteur van de kinder-opera, waarvan zedert eenigeweeken alhier eenige repraesentatien gegeeven waren,verboden verder daarmede voort te gaan. Dit besluit kwam nochtans in geen aanmerking om- trent de vastenavonds paardemarkt, die den 18 Febr. volgde. Bij

menschengeheugen had geendolder en vrolijker paardemarkt plaats gehad als deezewas, uit hoofde van de zeer voordelige werving voorde landmacht en inzonderheid voor de cavallery,die op die markt voorviel. Een hussaar in de nieuwemontering op de markt verschijnende, na vooraf opde parade vertoont te zijn, deed ook verscheyde boe- ren in hussaren veranderen, die op die mooije klee- ding verzot wierden. De franschen, zig wendende na de baronie vanBreda, kregen de zwitsersche gardes order om verderna de stad Breda te marcheren. De dragondersvan Bijland, een batt. van Oranje en Nassau lstereg.en een batt. van van Dam lagen daar reets in gar-nisoen; en de generaal major grave van Bijland wascommandant van die vesting. 19 Febr. trokken de franschen het land van Breda







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 13 '793 Op order van den generaal Dumourier. Ten half 12een weigerend antwoord bekomen hebbende , begon hetbombardement 's namiddags ten 3 uur, 't welk duurdetot 's avonds 7 uur. Maastricht wierd 's avonds ten6 uur opgeeischt; de overgaaf afgeslagen zijnde, be- gon het vuuren op de vesting 's avonds ten 11 uur,hetwelk aanhield de gansche nacht door. Den 24 Febr. wierd Breda 's morgens van 3 tot 7 uurweder gebombardeert, en tegen de middag voor detweede maal opgeeischt met sterke bedreigingen. Daarde inwoonders, van welke al een burger het slagt- offer was geworden en twee gekwetst, wanhopigwierden, en reets meer dan 80 huisen, het eenemeer, het andere minder beschadigt

waren en daar- ' O enboven eenige bewegingen onder zommige van demilitairen, die meest alle nog jong en niet aan hetoorlogsvuur gewent waren en van welke reets 60man van Oranje-Gelderland tot den vijand warenovergelopen, zich opdeeden, zond de gouverneur eentrompetter af na den generaal Dumourier, om te ca- pituleren, doch hij kwam die dag niet weder te rug.Maastricht wierd de geheele dag hevig beschoten. Den 25 Febr. 's morgens vroeg, kwam de afgezondenetrompetter weder in Breda binnen met het antwoordvan Dumourier: en toen wierd de capitulatie gesloten.De gouverneur van 's Hertogenbosch, hiervan berigtgekregen hebbende , zond terstond een expresse metdie ontzettende tijding naar 's Hage , welke aldaar veelneerslachtigheid te weeg bracht; 's middags ten 4

uurwierd de vesting door het hollandsch garnisoen ver-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 14 laten, hetwelk bestond uit het reg. dragonders vanBijland, het reg. van Plettenberg, het reg. Oranje-Gelderland, een batt. van het 2d° reg. Oranje enNassau, een batt. van van Dam en de comp. con-stapels van den cap. Du Pont, en hetwelk met allekrijgseer uittrok, gedeeltelijk naar 's Hertogenbosch engedeeltelijk naar Thiel en Bommel, bchalven de dra- gonders en de constapels, die naar Utrecht vertrok- ken. Dadelijk na hun uitmarsch trokken de franschendaar binnen , zo infantery als cavallery, onder aan- voering van de generaals d'Arcou, Tilly en Massena.De gen. Tilly vorderde van de magistraat, die degansche dag al vergadert geweest was , billetten vaninkwartiering af voor 7000 man en 200 paarden:en

de gen. Massena wierd tot gouverneur aangestelt.Men plantte vervolgens een vrijheiclsboom voor hetstadhuis; en uit naam van Dumourier wierd de re- geering afgezet en in derzelver plaats 20 anderen, diedoor de burgers als franschgezind wierden opgege- ven, als provisionele repraesentanten aangestelt; ende heeren Tarree, praes. burgemeester; Reygersman,schepen; en Pels, rentmeester der geestelijke goede- ren van Z. D. H. wierden door den commandant ge-arresteert , hun daarbij te kennen gevende, dat zij nogheden avond naar de citadel van Antwerpen zoudenvervoert worden. Deze heeren verzochten eerst per- missive en daarna in persoon zig naar den gen. Du- mourier begevende, van hunne schildwachten verge- zelt , om in Breda gearresteert te mogen blijven;aldaar vonden zij eenige

heeren, leden van het zoo-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 eene groote activiteit bij den Capitein generaal. Vooraf 179.1gaf Z. D. H. aan H. H. M. een declaratoir over, hoofd- zakelijk inhoudende zijne verzekering van, na zijn ver- mogen , tot zijne laatste oogenblikken toe, het va- derland te zullen helpen verdedigen, alschoon de vijandreets zo ver was doorgedrongen. Toen wierd allesaangewend tot de volkomene uitrusting van de ge-heele armee om te velde te trekken. Alle de fron-tierplaatsen en andere gefortificeerde steden wierdenin staat van defensie gebracht. Er wierden magasijnenaangelegt van rogge en ook van allerhande fouragie.In 's Hage wierd aanbesteed het maken van 71 brood-wagens, 132 ammunitiewagens, en 43 karren, enhet leveren van 1000 paarden,

5000 wolle dekens,en eene groote quantiteit stroo en brandhout. TeAmersfoort wierd aanbesteed het maken van drieextra groote boute lootsen op steene voeten, 17 corpsde gardes , 30 kapluiffels tot berging van laadgereecl-schappen en 24 schilderhuisen, alle te plaatsen tus-schen de Grebbe en de Zuiderzee. Alle de mili- tairen wierden geeserceert in het omgaan met detenten; dit geschiedde alhier te Utrecht dagelijksin het Starrebosch. De cavallery wierd in de plaatsvan hoeden van ijsere casquetten voorzien en ijserehoofdstellen voor de paarden. Eindelijk, om den vijandook zoveel mogelijk op zee te keeren, wierd eenaantal canoneerboten gebouwt te Amsterdam, Rot- terdam en Middelburg. Ook wierden voor de Eoovaartbij Dort eenige schepen met steenen gezonken, omde vijandelijke kapers het

doorpassercn te beletten.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 17 De vijand, een menigte troupes naar den kant van deGrave bijeenverzamelcnde, wierd in de ommestrekenvan die vesting, die door den Prins van Hessen-Darmstad gecommandeert wierd , een corps d'armeebijeen getrokken. Prins Fredrik van Oranje trok 26 Febr. uit 's Hage hier door derwaarts, om hetoppercommando op zig te nemen, en kort na deaankomst van Z. H. bracht een detachement vanDouglas eenige wagens met haver, rogge en hooi,van de franschen verovert, in Grave binnen. PrinsFrederik nu ziende dat Gorinchem, door de overgaafvan Breda, telkens aan een vijandelijke inval bloot- stond , gaf dadelijk last, dat de bezetting aldaar nogmoest vermeerdert worden, 't welk den 27 Febr.

volbracht wierd. Hoe nuttig, noodzake- lijk en allezints lofwaardig was het, in deeze benaauwdetijden 's hemels zegen over de wapenen af te smee-ken , tot spoedige verkrijging van de vreede. &quot;Wee-kelijksche beedestonden waren daartoe door het gou- vernement ingesteld. Op deeze dag, zijnde woensdag,wierd de eerste gehouden 's avonds van 6 tot 7 uuren,alle huisen en winkels gesloten zijnde, in alle dekerken van alle de gezindheden zonder uitzondering.'s Avonds laat arriveerde in 's Hage de hertog vanYorck, zoon van den Koning van Engeland, met hetgewigtig aanbod van Z. Maj. den Koning, om 20,000man troupes in Holland aan land te zetten, tot on- dersteuning van de hollandsche troupes; 't welk doorII. H. M. gretig wierd aangenomen. Den 28 Febr. wierden weder drie vestingen

door deUTK. TIJDS. IV. 2







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 20 ook de kracht van den wind niet kunnende weerstaan, 1793veranderde in eens in een hoop planken en balken *).Van de droevige gesteltenis van de Willemstad gafde gouverneur per missive kennis aan Z.D.H., daarbij aantoonende dat er gebrek aan troupes, voorna- melijk constapels, en ook aan proviant was; dat, zohet er mogt op aankomen , er geen gelegenheid omte ontvlugten was, en dat capituleren onmogelijk was.Z. D. H. antwoordde omtrent al het ontbrekende tezullen voorzien, zo als ook dadelijk een batt. vanSaxen-G otha en twee comp. constapels derwaarts ge- zonden wierden , benevens twee schepen met provianten twee schepen voor de retraite, zo die onvermijde- lijk mocht worden. Meer andere

troupes verzamel- den in derzelver ommestreken bij een. Onder anderenook het toen te Holvoet aangekomen eerste transportengelsche troupes. Deeze waren drie battaillons vande drie eerste regimenten gardes van den Koning,te zamen sterk 2428 man. Zij trokken na Dordrecht,den Briel en Hellevoetsluis, vanwaar de hollandschebezettingen zig toen begaven na Overflackee en debeijersche landen. Zij wierden gecommandeert doorden gen. maj. Lake. Z. D. H. de Erfprins voerdetoen als comm. gen. het oppercommando over degansche hoUantsche armee; Prins Fredrik comman- *) Men zal hier opmerken, hoe te voren de kinder-opcra,als in tijden van kommer geen openbaare vermakelijkhedente pas komende, was verboden; en hoe toen de franscheopera wierd toegestaan. Het wierd noodzakelijk

geoordeeltom onaangenaamheden voor te komen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 21 1793 deerde een corps van 5000 man , tusschen Gorm-chem en Bommel cantonnerende. Het hoofdkwartierwas te Spijck en de aldaar in de rivieren liggendeschepen en vaartuigen wierden gecommandeert doorden luit. admiraal van Kinsbergen, die de franschenvan tijt tot tijt veel nadeel toebrachten en hen inhunne vijandlijke ondernemingen te leur stelden; onderdeezen wierden ook gestelt de in Dordrecht gemaaktecanoneerboten, eenige visscherspinken, die te vorengewapent waren en de negen engelsche schepen,waarmeede de troupes waren overgeroert. De pruis-sen ageerden in het keurvorstendom Keulen, enwierden gecommandeert door Prins Frederik vanBrunswijk, die zijn hoofdkwartier te

Kempen hieldnabij Venlo,- de keiserlijken ageerden in het landvan Luik. Hun commandant was de gen. Clair-fait, wiens hoofdkwartier te Nuys was. Vooraf hadzig de Erfprins, 's nachts door Utrecht passerende,na 's Hage begeeven, om met H. H. M. en den Kaaclvan State over de verdere maatregelen te confereren.Na de conferentie waren Z. H. de Erfprins, de Hertogvan Yorck, de adm. Kinsbergen en de directeurgen. Dnmoulin dadelijk na Dordrecht vertrokken, re-spectivelijk om het oppercommando te aanvaarden.Intusschen hadden de frauschen in Braband een ge- ducht .leger bijeenverzamelt, zodat zij 4 Maart verscheide vestingen met alle kracht aan- vielen. Maastricht, dat zedert den 28 Febr. dagelijkssterk beschoten was, wierd van alle kanten door hetgansche beleg, gedurende den

gehelen dag, zeer hevig



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 22 gebombardeert, hetwelk veel schade aan de vesting, 1793maar weinig nadeel aan het volk toebracht. Venlo wierd uit het fort St. Michiel, dat in be- zit van de franschen was, beschoten, waardoor vierburgers het leven verloren, en veele huizen bescha- digt en zelfs eenige geheel geruineert wierden; maarde pruissen met een sterke macht over de Maastrekkende, verlieten de franschen het fort; en depruissen trokken er in. Roermont, van een geringebezetting voorzien, wierd aangevallen en na een korteactie door de franschen ingenomen. De Willemstadde gansche nacht door onophoudelijk beschoten zijnde ,staakte de vijand 'svoormiddags ten 10 uur vooreenkorte wijl het bombardement. Geertruidenberg, inwelkers

ommetrekken de franschen in de laatste da- gen eenige batterijen hadden opgericht, begon men's namiddags te beschieten, maar tegen den avond deedhet garnisoen een uitval, met dat gelukkig gevolg,dat zij de franschen verdreven, hunne batterijen ver- ,nielden en het canon vernagelden. De Klundert,welke maar door 2 compen. van Bosc de la Calmette,door den cap. van Kropff gecommancleert wordende,bezet was, wierd zeer hevig aangevallen. De com- mandant verdedigde het fort vijf uuren lang, maartoen sneuvelde hij zelf, en het grootste gedeelte vanhet volk wierd gedood of gekwetst, zodat het fortin handen van den vijand geraakte. Meer kleinereacties vielen nog daarenboven voor, die meestendeelsten voordeele van den vijand afliepen. 5 Maart wierden Maastricht, de Willemstad en



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 23 1793 Geertruidenberg al weder gebombardeert. Maastrichtaanhoudend van daags te voren de gansche nachtdoor tot 's avonds laat. Op de Willemstad begonmen 's voortniddags ten 9 uur weder te vuuren, waar-meede men de gansche dag en volgende nacht aan- hield , maar de gouverneur bleef even standvastig.Geertruidenberg wierd 's namiddags aangevallen ; defranschen op nieuw weder met groote macht op-gemarcheert zijnde, wierpen verscheide bomben in destad, waardoor eenige huisen zwaar en andere lichtbeschadigt, en twee geheel geruineert wierden. Decommandant vergaderde alle de hoofdofficieren bijeen;de vergadering duurde een uur en er werd tot de over- gave geconcludeerd, 's

Avonds wierd de stad voor detweede maal opgeeischt en dadelijk daarna bij capitulatieovergegeven. Het garnisoen trok uit op voorwaarde vangedurende de volgende 4 weeken niet tegen de fran- schen te zullen dienen, en een corps franschen troker binnen, als ook de gen. Dumourier zelf in per- soon ; maar de commandant, de gen. Bedaulx, wierdom die al te spoedige en nog onnoodige overgaaf,op order van den Erfprins gevangen na 's Hagevervoert. Verders viel deze dag niets voor als alleendat een vijandelijk corps, op de Grave komende aan- rukken , door de bezetting weder terug gedrevenwierd, met achterlating van verscheide karren methooi en haver en verdere bagage. Alle deeze vor- deringen van den vijand baarden veel neerslachtigheidoveral en ook niet weinig in onze stad Utrecht.

Doorde menigte vlugtelingen, die dagelijks herwaards





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 25 1793 Er viel een hevig gevecht voor, waarbij de keiserlij-ken 100 doodeii en 40 gekwetsten kreegen, maar devijand wierd op de vlugt gedreven met achterlatingvan omtrent 1400 dooden en zwaar gekwetsten; alzijn geschut, bagagie, krijgskas, en verder al wattot de belegering gediend had viel in handen derkeiserlijken. De gouverneur van Maastricht, dit be- merkende , zond een groot gedeelte van het garni-soen, hetwelk uit het reg. drag. van Hessencassel,het 2<k reg. inf. van Waldeck, het corps brunswijkschetroupes, en het corps fransche emigranten van Beonbestond, naar buiten de stad om den vijand zover mogelijkte vervolgen, waarbij toen nog verseheide van den vij- and gedood wierden en 2

mortieren en eenige kar- ren en wagens met tenten, stormladders en anderebagagie geladen , buit gemaakt wierden. Maastricht,deerlijk geteisterd, zijnde zedert 24 Februari) bijna7000 bomben en hauwitser-granaten daar in gewor- pen, waardoor 841 huisen (het stadhuis was zo ge-teistert, dat den 21 Maart daaraan volgende hetgrootste gedeelte van dat gebouw is ingestort) be- schadigt waren geworden, was nu ontzet, tot grooteblijdschap der inwoonderen. Twaalf burgers haddenhet leven verloren en 16 waren gekwetst geworden;maar het garnisoen had niet veel geleden; de franscheemigranten nog het meest. De gouverneur zondzijn adjudant, den luit. Da Caila, met deeze blijdetijding na H. H. M. in 's Hage, houdende de brief zoover die lang verlangde overwinning als over dedroevige

omstandigheid van de stad. Toen deeze











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 30 beweging geraakt zijnde, drong het door tot in de 1793Meijerij van 's Hertogenbosch, en naderde 11 Maart tot in Eindhoven, alwaar een geduchtemacht bijeen verzameld werd. Alhoewel dit de fran-schen wel eenigzints ontrustte, staakten zij echter hunneoperatien voor de Willemstad nog niet; zij opendenweder eene nieuwe batterij en vielen die vesting we- der op nieuw aan. Zij begonnen 's avonds ten 7 uuren,en vuurden de gansche nacht door. Het scheen datde Willemstad alleen tegenwoordig bij de vijand ver-kosen was, om het slagtoffer van zijne woede te wezen.De stad leed veel, maar het garnisoen weinig. Maar 12 Maart de pruissen, hunne ondernemingen ver- der doorzettende, vervolgden den

vijand in de Meijerijzodanig, dat hij voor het grootste gedeelte op devlugt gedreven wierd en de overigen goedvondenhet hazenpad te kiesen. De comm. gen. Prins Fredrikvan Brunswijk trok met de 3 regimenten van Kno- *belsdorf, Cothen en Kalkstein en 900 carabiniers denBosch in, en plaatste zijn hoofdkwartier aldaar. Develdbakkerij en de hooi- en stroomagazijnen wierdenook in die stad opgericht op het plein. De geheleMeijerij, nu van franschen gezuivert, wierd dooromtrent 11000 man pruissen, waar onder het reg.Kunitski en de twee hussaren regn. van von Goltz,en Pasadofski bezet. De gen. Miranda was dus nuvoor de tweede keer geslagen. De troupes in deWillemstad, van dit alles verwittigt, schepten moeden deeden 13 Maart een uitval; zij vielen den vijand onver-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 31 1793 wacht op het lijf, verdreven hem en vernielden zijnebatterijen. Na evenredigheid van het behaalde voor- deel was het verlies aan manschappen maar zeer ge- ring. Eveneens deed de bezetting van Heusden, dietegenwoordig ruim 2000 man sterk was, en dooi- den col. grave van Bijland gecommandeert wierd;zij trokken op Doeveren en tastteden de franschenaan, die dadelijk de schans aldaar ontruimden, alhun geschut en ammunitie achterlatende. Daarop trokPrins Frederik van Oranje met 2000 man, meestanspaclische troupes, te Gorinchem de Merwe over, opHeusden aan, tot versterking van de troupes aldaaren plaatste zijn hoofdkwartier te Udenhout. Om toendie vermindering te

Gorinchem weder aan te vullen,trok het 2dc batt. van van Dopff van hier derwaartsen in deszelfs plaats kregen wij in onze stad eenbatt. van van Brakel als ook de 2 overige esqs. cavall.van Ploeufft van Ooijen, die de nodige jonge paardenmeede brachten voor de nieuw aangeworvene man- schappen van het geheele regiment, welker getal reetscompleet was. Dagelijks passeerden hierdoor der- gelijke transporten jonge paarden voor andere regi- menten. Van dit geheele reg. cavallerie wierden 14 Maart 10 man per comp. geexpedieert naarHaarlem, om de onlusten, die aldaar tusschen dede burgers en de militairen plaats hadden, te stuiten;dog bij hun aankomst aldaar waren dezelve reets op-geruimt door het doen uittrekken van het 2de batt.van Oranje-Friesland, na 's Hage. Diezelve dag

kwam weder een vijandelijk corps van





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 33 1793 baarde onder onze stadgenoten; Prins Frederik vanOranje nam zelf het commando op zich, en plaatstezijn hoofdkwartier te Loon op Zand. Het pruissischhoofdkwartier van den Hertog van Brunswijk wierd naarOosterwijk overgebracht. Daarentegen trok een sterkcorps oostenrijksche troupes naar de meijery van 's Her-togenbosch en bezettede de dorpen Hamont, Lommei,Peer en meer omliggende; de zwitsers van Hirselen het 2de batt. van van Pabst trokken de stad inom die landstreken voor een tweeden inval te bevei- ligen. De hussaren van Heeckeren en een batt. vanOranje en Nassau bezetteden Gorinchem en de gardesdragonders wierden gebilletteert in de provincie Utrecht,op de dorpen

Soestdijk, Driebergen, Zeyst en deBilt. Deeze snaken, eenigzints te onvreden aldaaraankomende, plaagden de boeren op een deerlijkewijze, inzonderheid te Zeyst; aldaar kwamen zij zover, dat zij een boer, nadat zij hem vele zijner goe- deren ontroofd hadden, met zijne vrouw deerlijk mis- handelden ; zes voorname belhamels wierden gevaten gevangen naar herwaarts overgevoert, waardoordat woedende volk eenigzints tot bedaren geraakte.Zo was dan 16 Maart de stad Breda volkomen geblocqueert.De franschen voor de Willemstad, van dit allesverwittigt, staakten 's morgens ten 10 uuren het ver- der vuuren op die vesting en trokken ten eenenmaleaf met al hun ammunitie, behalven twee mortierenen vijf canonnen, en nog daarenboven 3 a 400bomben, 5 a 600 kogels, 2 a 300 kardoesen,UTR.

TIJDS. IV. 3



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 eenige wissers, stampers, scheppers, schoppen, deelenen andere goederen meer, al hetwelk binnen de stadwierd gevoert. De gouverneur zond de luit. Esauvan Stockar de Neuforn met deeze heuchelijke tijdingnaar H. H. M. in 's Hage; hij en de luit. Stael vanHolstein wierden in den brief zeer gerecommandeertom hunne cordaatheid. Een tweede brief, door denErfprins als commandant-generaal uit Dordrecht gezon- den , bevestigde deeze tijding, en ook dat de vijand deMoerdijk en de Lage Zwaluw verlaten had. De luit.Esau kreeg een vereering van 100 dukaten en wierdterug gezonden met een acte als luit. gen. voor dengouverneur, den gen. maj. van Boetzelaar, en een alscap. met een comp. onder

het reg. van de Petit voorden luit. Colthoff, voor zijn betoonden heldenmoed inde actie van den 14de dezer maand. De gewezengouverneur van Breda wierd gevonnisd door een krijgs- raad van zeven generaals; deeze waren de luit. gen. baronvan Heeckeren en de gen. maj. van Goens, baronvan Brakel, baron von Minnegerode, de Schepper,Gonzal en von Wigner. Hij wierd veroordeelt toteen gevangenis gedurende zijn geheele leven op Loe-vesteyn, en alle de colonels, luit. colonels en majors vande regimenten, die in Breda geweest waren, wierdengevonnist tot eene detentie van een jaar en zes wekenin de provoost; maar de gen. maj. Bedaulx wierdvrijgesproken. 17 Maart trok de oostenrijksche divisie van dengen. Clairfait op en viel het leger van Dumourieronverhoeds op het lijf, zij behaalde

een complete



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 overwinning en verdreef den vijand tot door Tirle-mont of Thienen, alwaar de gen. Clairfait zijn hoofd- kwartier plaatste. De Aartshertog Carel begaf zichtoen uit Maastricht naar St. Truyen, benevens hethoofdkwartier van den Prins van Coburg. De courier,met deeze tijding hier door passerende, wierd denedergeslagen burger weder eenigzints cpgebeurt. Hebben wij nu reets verscheyde gebeurtenissen vanbelang aangehaalt, bijna niets vind men onder dezelveaangaande de operatien ter zee, bijna niets was erook voorgevallen, dat het melden waardig was. Eengeval kan men dan hier inlasschen. 18 Maart voeren de chaloupen, die in de Scheldevoor het fort Bath lagen en door den cap. Haring- man

gecommandeert wierden, naar Lillo en Liefkens-hoek, en haalden van daar weg een fransche cano-neerboot, voerende 3 vierentwintigponders en 4draaibassen, onder commando van den cap. Castaigne,benevens het wachtschip, dat het eerste de Scheldewas opgevaren, gearmeert met 8 stukjes van 2 pond.De hollanders bekwamen daarbij 4 dooden, maarmaakten van de franschen 55 man krijgsgevangen.Dat er ter zee weinig wierd uitgevoert, was groten- deels toe te schrijven aan de zwakheid zo van defransche als van de hollandsche zeemacht, in tegen- overstelling van die der engelschen; want waagden heteen of meer schepen, hoe groot en sterk bemant zeook mogten wezen, de ruime zee in te gaan, dadelijkwaren zij de prooi van den engelschman en wierdenin de eene of andere

engelsche haven ingevoert. Om 3*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 36 nu de hollandsche zeemacht nog eenigzints te ver- 1793sterken, was het dat de canoneerboten gebouwt ende visscherspinken gewapent wierden; van deeze nuvele ten volle uitgerust zijnde, voer 19 Maart een vloot van 25 scheveningsche pinken,ieder voerende twee stukken, onder commando vanden grave Bentinck, heer van Rhoon, de Maas op enposteerde zig voor Kotterdam. Aangaande de bevol- king van deze vaartuigen vergreep zig de haagschecourantier in zijn weekblad deerlijk, meldende datop dezelve de gevangenen uit de spin- en rasphuisenzouden geplaatst worden. Hij, die al meer zulke leu- genachtige fraaijigheden in zijn tijdschrift had opge-levert, wierd voor den rechter geroepen en

veroor- deelt om de uitgaaf van hetzelve, gedurende de 12eerstvolgende weeken, op te schorten. De haagschecourantier zig nader bij requeste vervoegt hebbende,wierd hem de uitgaaf van zijn weekblad weder naargewoonte toegestaan. Om nu tot de operatien te lande terug te keeren,zo was dan de Willemstad verlaten en Breda volko- men geblocqueert door een gecombineert corps pruis-sische en hollandsche troupes, 't welk 20 Maart nog versterkt wierd door het corpsMecklenburgsche troupes uit Grave. Alhoewel Bredanu door een geducht leger was ingesloten , wierd erechter geen schot gedaan, zowel om de stad als ommenschenbloed te sparen. Daar nu meest alle dehollandsche gouverneurs en commandanten met deezeedelmoedige raad bezielt waren en de franschen door



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 37 1793 de grote vorderingen der pruissische en hollandsclietroupes eenigzints neergeslagen waren, viel er tegen- woordig niets voor, alleen uitgezondert op 21 Maart eenige schermutselingen tusschen de fran-sche en anspachsche jagers, in het land van Altena,alwaar die gecantonneert waren. Daar het hof van Engeland, de belangen van Hol- land zig hoe langer hoe meer aantrekkende, uit hoofdevan de zeer bloeijende handel en scheepvaart, die tus- schen die twee landen plaatsheeft, reets bevolen had,dat tot meerdere ondersteuning der hollandsche trou- pes ook een corps hanoveranen naar Holland zouopmarscheren, arriveerde 22 Maart de eerste colonne onder commando vanden luit. gen.

Von dem Busche; dezelve bestond uithet 9de en 10Ae reg. ligte dragonders, een batt. gre- nadiers, twee batts. van het 10de reg. inf., een divisieligte artill., en de eerste divisie zwaare artillerie. Tenzelven tijde kwam de tweede divisie engelsche troupes teHelvoetsluis aan, welke, aan land gezet zijnde, ookopmarscheerde naar het dordrechtsche eiland en ver- der voor een gedeelte naar de Willemstad. De fran-schen in de Klundert, hiervan verwittigt, verlieten devesting, uit vreeze van ingesloten te worden, en 23 Maart trok een gedeelte van het hollandschgarnisoen van de Willemstad daar binnen. Met geengering genoegen was het, dat de Hertog van Yorcken de Erfprins van Oranje zig naar 's Hage bega- ven en aldaar H. H. M. M. en Z. D. H. gelukwenschten met alle de tot nu toe behaalde

voordeelen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 38 en de daardoor thans gunstige omstandigheid van 1793zaken. De blijdschap in 'sHage was algemeen. Naeen nadere conferentie op 24 Maart gehouden te hebben, vertrokken zij beideweder naar Dordrecht en eenige uuren daarna deedde verdere stadhouderlijke familie ook een tour naarDordrecht. Zij wierden aldaar met veel vreugde envergenoeging ontvangen, doch deze wierden eenigzintsweder gestoort door het juist op dien dag aldaarafsterven van den luit. gen. Du Moulin, directeurgeneraal van 's lands fortificatien, die om zijne uit- muntende hoedanigheden in dat vak algemeen betreurtwierd. 's Anderendaags 25 Maart keerden H. K. H. Mevr. de Princes ende Erfprinces weder naar's

Hage terug, maar Z. D. H.begaf zig naar de Willemstad, hoofdzakelijk belastmet de volgende commissie van de Staten-generaal.Uit naam van H. H. M. overhandigde hij den gou- verneur van Boetzelaar een goude degen en daarbijeen jaarlijksche lijfrente van 1000 gulden voor elkvan beide zijne dochters, hun leven lang gedurende;verdors wierden door Z. H. nog eenige officieren eenrang verhoogt, die zig manmoedig gedragen hadden,en den ondcrmajor, den cap. Lang, wierd een zilveredegen met een goud gevest vereert, en dat wel doorde boeren. Na eenige uuren vertoevens vertrok Z. H.,vergezeld van den kwartiermeester gen. baron Ben-tinck, over Dordrecht en Gorinchem ook weder naar's Hage, werwaarts de baron van Boetzelaar zig ookbegaf om H. H. M. gratieuselijk te

bedanken voor



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 39 1793 alle die eerbewijsingen; hij wierd aldaar algemeenmet distinctie behandelt. Dadelijk na het vertrekvan Z. D. H. uit Gorinchem kregen de holland-sche gardes en het reg. van van Dopff aldaar bevelom een veldbatt. te formeeren en zich marschvaardigte houden, wordende te Dordrecht de nodige sche- pen geprest, om die 2 regimenten na de armee bijBreda over te voeren; 's nachts daar aan volgendewierd veel zwaar geschut van daar naar de kantenvan Geertruidenberg vervoert, en het gansche garni-soen kreeg order om zig gereed te maken om uit tetrekken tot een expeditie. Toen begonnen de Oostenrijkers hunne operatienook weder te hervatten en den vijand van alle kantenaan te vallen,

waarin zij zo gelukkig slaagden, datde eene overwinning de andere opvolgde. Het was dan 26 Maart, dat de keizerlijke armee bij Leuven denvijand met alle macht aantastte; er viel een heviggevecht voor, waarbij de keizerlijke 700 man doodenen gekwetsten bekwamen, die gedurig aan te Maas- tricht wierden binnen gebracht, maar de franschenkregen de neerlaag en wierden op de vlugt gejaagtver door Leuven heen, en de keizerlijken trokkener binnen. Eene andere divisie trok op Namen aan,en bracht de vijandelijke bezetting dermate in be-naawdheid, dat zij de vesting verlieten, zonder datde minste attacque voorviel. De Oostenrijkers, volmoed, al verder doormarcherende, ontruimden defranschen 's nachts van 27 Maart Brussel, en 's namiddags trokken de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 Oostenrijkers daar binnen. Terstond wierd deeze groote 1793tijding per expresse naar 's Hage gezonden. De fran-schen te Antwerpen, dit alles vernemende, boden zigaan tot de overgaaf van de vesting, waarvan 28 Maart 's avonds tusschen 6 en 7 uuren decapitulatie gesloten en onderteekent wierd tot grootevreugde voor alle inwoonders, maar inzonderheid voorde op de citadel gedetineerde heeren van Breda enGeertruydenberg, en ook nog voor 18 soldaten, diein de Klundert waren krijgsgevangen gemaakt, welkealle terstond hunne vrijheid bekwamen, zodat de hee- ren naar hunne haardsteden en de krijgsgevangenennaar hun regiment terugkeerden. Dien zelven avond devijand uit

Raamsdonk naar Geertruidenberg geretireertzijnde, wierd een commando van het garnisoen vanGorinchem afgezonden om dat fort te bezetten. Daagsdaaraanvolgende 29 Maart ontruimden de franschen Bergen in He- negouwen, nadat zij vooraf alle hunne magazijnen inbrand gestoken hadden. Eenige uuren na de ont- ruiming trok de Aartshertog Carel met twee batts.die stad in en vestigde zijn hoofdkwartier aldaar. Danom kort te gaan, de vijand, ziende de sterke machten groote activiteit der keizerlijke legers, deed eenealgemeene retraite. Achter een volgende wierden doorhem Mechelen, Gent, Brugge, Ostende en alle om- liggende landen eu steden verlaten. De Hertog vanYorck begaf zig in persoon naar 's Hage om zelf deblijde bode te wezen van alle die groote overwinnin- gen.

Dit alles had ten gevolge, dat



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 41 1793 30 Maart negen fransche en brabandsche postente Amsterdam aankwamen, die aldaar met groot ver- langen te gemoet gezien en ontfangen wierden, zodatdan Breda en Geertruidenberg, die thans beide doorhet zogenaamde legioen bataven J) bezet waren, nogmaar alleen in 's vijands handen zijnde, den 31 Maart de legers van beide de Prinsen vanOranje opmarcheerden en beide die vestingen naau-wer insloten. Deeze wierden nog versterkt door detroupes uit Gorinchem, en de regimenten van Kand-wijk, de Perez en Stockar de Neuforn, zwitsers,welke alle landwaarts introkken; bij die gelegenheidwierden door een detachement gardes te voet, doorden luit. van Hoey aangevoert, 60 karren

met haveren 15 hooiwagens, die voor de vijandelijke bezettingvan Breda bestemt waren, opgeligt. De Erfprins namzijn hoofdkwartier in het Haagje en Prins Predrikte Ginneke. Het leger van Prins Fredrik bestondtoen uit de volgende troupes: het corps anspachschetroupes en 2 batts. pruissische inf., het reg. zwitsersvan Gumoens, een batt. van van Pabst, een vanBaden, een van Bedaulx, een van Plettenberg, een 1) Het legioen bataven bestond uit 4 esquadrons jagers tepaard, ieder van 100 man, vier bataillons infanterie, iedervan 400 man, 200 man jagers te voet, 200 man constapelsen 50 pionniers, te zamen uitmakende een getal van 2450man, alle uitgewekene en gevluchte hollanders van het jaar1787. Hun col. en chef was de heer J. J. Mascheek. Demeest bekende burgers van Utrecht, die

zig in dit legioenbevonden, waren de heeren Ondaatje, Liebeherr, Schade vanWestrum en Hoevenaar.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 43 1793 groeide, zo wierd deeze laatste door de overwinnin- gen, op den vijand behaalt, gansch niet opgebeurt,.maar integendeel ter neer geslagen. Alhier ging de-verbittering al zo ver, dat men tot dadelijkhedenoverging, men benadeelde elkaneleren zo in persoonals aan huizen of goederen, 's nachts kon men zigniet veilig langs de straat begeven, hetwelk eenigzintsgestuit wierd door het opvatten van de heeren Kluiten Greeve en de burgers Schellingberg, Houtdijk,de Blinde, Achterberg, twee broeders Grootjaspersen nog drie minder bekenden, in de nacht van 2 April, alle wegens het aanranden en mishandelenvan die van hunne tegenpartij en het doen van mo-lesten aan de huizen, als glazen inslaan,

borden entabaksrollen wegnemen en dergelijke baldadighedenmeer. Zij wierden alle verhoort, en, om in deezehachelijke tijdsomstandigheden de zachste weg in teslaan, wierden eenige weder losgelaten en de overigevoor acht dagen te water en brood gezet. Nu weder tot Breda en Geertruidenberg terugge-keert. De vijandelijke commandanten van beide dievestingen, het gevaar, waarin zij thans waren, hoelanger hoe meer inziende, zonden een officier meteen trompetter af naar het hollandsche hoofdkwartier,met voordracht om de vestingen bij capitulatie overte geeven. De Erfprins van Oranje met den Hertogvan Brunswijk daarover geconfereert hebbende, wierdde officier met het antwoord terug gezonden en 4 April, 's middags ten 12 uuren, wierd de capitula- tie gesloten, waarvan dadelijk per

expresse aan H. H. M.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 45 1793 cavallerie; die van Geertruidenberg door 60 man vanvan Tuyll, onder commando van den ritmeester Hart-sinck. Die van Breda door het hollandsch hoofdkwar- tier in het Haagje passerende, stonden aldaar Z. D. H.,(die zig op de ontfangst der tijding van de overgaafterstond uit 's Hage derwaarts begeven had) en deErfprins voor het front van de hollandsche trou-pes, aan de eene kant met vergenoeging over diegelukkige ontruiming, en aan de andere kant metverontwaardiging over het gedrag van zoveele zijnerlandgenoten, 's Anderendaags 6 April wierden beide de vestingen door de hol-landers bezet; Breda door eenige battaillons van ver- schillende regimenten en Geertruidenberg door

dezwitsers van Stockar de Neuforn; de Prins van Solms\vierd commandant te Breda en de gen. maj. gravevan Wartensleben te Geertruidenberg. Onder hetbinnenkomen der militairen te Breda wierd door denburger de oranjeboom geplant, ter plaatse daar devrijheidsboom gestaan had, Terzelver tijd trokkende engelschen uit Dordrecht naar Bergen op denZoom. En 7 April kwamen 7 schepen met 2000 man engel-sche troupes voor Vlissingen aan, die 8 April de Schelde opvoeren naar Antwerpen. Dehanoversche troupes waren ook alreets doorgemar-cheert tot in Nijmegen. Het is licht te beseffen, dat, daar de vijand nugeheel en al van hollandsch grondgebied verwijderdwas, de vreugde overal groot en algemeen was (wel





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 47 1793 kende, liet hen alle in arrest nemen, en gaf henover aan den Prins van Saxen-Coburg, die hen naarMaastricht liet vervoeren, en ieder in een afzonder- lijk vertrek in de strikste bewaring houden. Nadat nu alle de vijandelijke Iroupes afgetrokkenwaren, begaf zig Z. D. H. den 11 April naar Breda, alwaar Z. H. met grotevreugde ontfangen wierd, en welke vreugde nog deste meer wierd aangezet door de gansch onverwachtespoedig daarop volgende komst van H. K. H. Mevr.de Princes. Z. H. herstelde weder al hetgeen dooi- de franschen was vernietigd en omvergeworpen; 's an- derendaags, den 12 April vertrok H. K. H. weder naar 'sllage,maar Z. D. H. bleef in Breda, om aldaar een con- gres bij te wonen, 't welk den 13 April gehouden wierd om de verdere

krijgs-operatien te beramen; hetzelve bestond uit de driePrinsen van Oranje en Nassau, de Hertog van Yorck,de veldmaarschalk Prins van Saxen-Coburg, de Her- tog van Brunswijk, als ook de ambassadeurs van denKeizer, Engeland, Pruissen, Spanjen en Napels uit's Hage, benevens den raadpensionaris Van de Spiegel,alle met hunne secretarissen. Een der voornaamstebesluiten was, de algemeene vijand verder te ver- volgen, ten minste zoveel mogelijk te beletten Hol- land en zelfs Braband weder in te dringen , sterkelegers daartoe op de been te brengen, dezelvevan al het nodige rijkelijk te voorzien en zelfspredicanten als veldpredikers toe te voegen. Het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 48 congres afgelopen zijnde, begaven Z. D. H. en de 1793ambassadeurs zich 14 April naar 'sHage, en de commandanten generaalsrespectivelijk naar hunne commandementen. Z. D. H.nam zijn weg over Geertruidenberg, en dejeuneerdeten huize van den schepen van Doorn, die door denvijand als gijzelaar naar Antwerpen vervoert was ge- weest. Daarna vervolgde Z. H. zijne reize naar's Hage. ( Wordt vervolgd)




