
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 113 DAGVERHAAL DEK VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN BINNENUTRECHT. (Vervolg van blz. 48.) 1793 Ten gevolge van bovengemeld besluit kwam er alspoedig grote beweging genoegsaam onder alle demilitairen. Van alle de hollandsche infanterie regi- menten wierden de grenadier compagnien afgenomen,waar van vijf grenadier battaillons geformeert wier- den. Dientengevolge vertrok al schielijk de gren.comp. van van Brakel van hier naar het leger. Tot com- mandanten van dezelve wierden aangestelt de luit. col.van Buseck van van Quadt, baron von Zillnhardt vanHessen-Darmstad, baron van Tengnagel van Bentinck,van Plettenberg van de Schepper, en {Breydenbachvan

Oranje-Vriesland. Van al de musquettiers com- pagnien van elk regiment wierd een veldbattaillongeformeert, met achterlating van de ouden, zwakkenen recruten, die het depot uitmaakten; de twee re- gimenten van Waldeck alleen uitgezondert. Qp de-UTB. TIJDS. IV. x 8





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 115 1793 karren, enz., die alle alhier te Utrecht gemaaktwaren. Deze veldtrein, een getal van 75 wagensuitmakende, passeerde 15 April hier langs, en reed verder na het leger,zij wierden gereeden door een gedeelte van het corpscanonrijders, dat ook alhier was aangeworven. Ditcorps bestond uit drie classes of rangen, primeurs,commandeurs en gemeenen: de primeurs waren ge- kleed met een blaauwe rok en kamisool met roodekraag en opslagen en dito randen uitgemonteert enop de hoed een witte pennas met een zwarte punt,de commandeurs met een blaauwe rok met roodekraag en kleppen, en de gemeenen met een blaauwebombasijne kiel met roode kraag en opslagen. Vooraf,te weten

16 April, begaf zig Prins Fredrik na 'sHage, omverdere ordres af te vraagen, waarmede hij 's ande- ren daags, 17 April, weder in het leger terugkwam. Terstondna zijn aankomst geraakten alle de troupes in bewe- ging en trokken den volgenden dag, 18 April, uit Prinsenhage en omliggende dorpenBraband in; de artillerie, die in den Bosch bij eengekomen was, volgde dadelijk op, als ook nog daar- enboven de eerste divisie hanoversche troupes. Hunmarsch spoedig doorzettende, kwamen zij 19 April te Lier, 20 April te Mechelen, 21 April te Brussel,23 April te Aalst, 8*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 117 1793 sterk 800 man, die te voren door den gen. grave vanRandwijk te Munster in den eed van den staat warenovergenomen. Na de aankomst van het munsterschreg. in den Bosch, vertrokken de zwitsers van Hirzelvan daar na 's Prinsenhage, alwaar de tweede co- lonne bijeen vergaderde. Van alle kanten kwamen detroupes derwaarts aanmarscheren, ,die tot die colonnebehoorden: zo trokken den 30 April twee esq8. drag. van Hessen-Cassel en hettweede batt. van het tweede reg. van &quot;Waldeck uitMaastricht; den l Mey het veldbatt. van de Schepper en een comp.artilleristen uit Grave en zo vervolgens. Deeze tweedecolonne wierd gecommandeerd door den Erfprins, alscomm. gen. van

beide de colonnes; dezelve wierd ookverdeelt in twee divisien, waarvan de eerste gecom-mandeert wierd door den Erfprins zelven en de tweededoor den luit. gen. van Monster. De eerste bestonduit l esq. gardes te paard, 2 esqs. gardes drag. vanHessen-Cassel, l esq. hussaren, l esq. van van derDuyn, de jagers van Byland en de Anspachschejagers, l batt. holl. gardes, een batt. zvvitsersche gardes, 2 batt8. Anspachsche troupes, het veldbatt. van deSchepper en de gren. batt3 van Baseck, Plettenbergen Tengnagel. De tweede divisie bestond uit l esq.drag. van Hessen-Cassel, 3 esq. van van Tuyll, l esq.van Hessen-Philipsthal, en l esq. van van der Duyn,l batt. van het tweede reg. van Waldeck, de 2gren. batt8 van Breydenbach en van Zillnhart, en de 3 regimenten zwitsers van May, van

Stockar de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 118 Neuforn en van Hirzel: beide de divisien was de 1793nodige artillery toegevoegt. De Erfprins, die de laat- ste dagen in 's Hage had doorgebracht, met Z. D. H.in Prinsenhage gearriveert zijnde op den 2 Mey, ging de geheele colonne den 3 Mey op marsch, van alles volkomen uitgerust,maar slecht van predicanten voorzien. Dit was eenmoeijelijke zaak, want er was bijna geen predicantte vinden, die tot die expeditie te overhalen was;evenwel moest iedere provintie er een opleveren.Van onze provintie had de pred. Masman zich vrij- willig aangeboden, maar door tusschenkomen vanzijne vrouw het aanbod weder ingetrokken, der- halven bleef geen ander middel over als alleen hetlot om zulks te beslissen, waar toe

den 4 Mey de hoofdclassis vergaderde. Groote verlegen- heid was er onder de predicanten, die echter gelukkig-lijk wierd weggenomen door denzelven pred. Masman,met den proponent Blaauwbeen voor te stellen. Omkort te gaan, gemelde proponent nam het aan, wierddadelijk tot predicant bevestigt en vertrok. Daar nutot de uitrusting van zo een leger en andere nood-wendigheden meer enorme sommen gelds vereischtwierden en onze provintiale kas verre na niet toe- reikende was, om haar contingent te voldoen, zoowierd den 5 Mey door de heeren staten een geldheffing ge-arresteert en vervolgens afgepubliceert van een percent over de gansche bezittingen. (Tot den ontvangstdeezer honderdste penning wierd gevaceerd voor de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 119 1793 wijken Turkijen en handvoetboog op het stadhuis in deraadkamer, voor Papenvaandel en zwarte knechten iude groote secretary, voor Fortuin en bloedkuil op destatenkamer en voor Oranjestam en pekstokken in hetburgerweeshuis, alle dagen, gedurende de geheele maandAugustus aanstaande, 's voormiddags van 10 tot 12 en's namiddags van 3 tot 5 uuren). Hard, ja zeer hardviel dit aan een volk, dat altijd aan rust en vreedegewoon was geweest, maar nog harder aan een be- stuur , dat in de noodzakelijkheid was tot zulke be- sluiten te moeten overgaan: dan de nood vorderdehet. Gemelde tweede colonne dan denzelfden weg alsde eerste ingeslagen zijnde over Lier en Aalst, vattepost in

Oudenaarden. Bij het doorpasseren te Aalstvervoegden zich de ruiters van Tuyll bij hun regiment,die de franschen na Eijssel geescorteert hadden eneen batt. van de Schepper bleef met 2 stukken ge- schut te Aalst post vatten. Na het afmarcheren vande troupes begaf zich Z. D. H. benevens de Prins vanHessen-Cassel weder na 's Hage en de Erfprins vertrokna zijn commandement te Oudenaarden en vervolgensna Oosterhout, alwaar hij zijn hoofdkwartier vestigde.Z. H. aldaar gearriveert zijnde, begaf Prins Fredrikzich derwaarts, om verdere ordres van zijnen broederden comm. gen. af te vragen. Na de terugkomst vanPrins Fredrik te Kortrijk kwam er dadelijk bewegingonder alle de troupes. Een batt. en een divisie cav.trokken den 6 Mey na Brugge; drie batt3 na Gend; een batt. den 7 Mey

na Nieuwpoort en Veurne; drie batt8 en een







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 122 13 Mey nog met een batt. zwitsers van May 1793versterkt wierd en toen wierden dadelijk op bevel van den gouverneur 48 meest voorname burgers ge-arresteert, 1-0 met huisarrest, 14 op de burger offi- cierskamer en 24 op de burger clovenierskamer. InSchoonhoven wakkerde het patriottisme dagelijks sterkaan, de schrijver van de courant van die stad hieraan veel deel hebbende, wierd de uitgaaf van ditblad verboden en de schrijver in hechtenis gezet.Meer andere plaatsen zullen wij liefst niet aanhalen,om ons niet te lang met eensluidende verhalen opte houden. Den 14 Mey kwamen te Brussel bijeen de Erfprinsen Prins Fredrik van Oranje, de Prins van Waldecken de Prins van Hessen-Philipsthal, en

confereerdenaldaar met eenige oostenrijksche en pruissische gene- raals, en uit die conferentie kwamen de volgendegroote gebeurtenissen voort. Den 16 Mey brak het gansche leger van den Erfprinsop en marcheerde na Kortrijk, van daar marcheerdehetzelve den 18 Mey verder op na Doornik, en betrok een le- ger na de kanten van Rijssel. Terzelver tijde verza- melde Prins Fredrik het grootste gedeelte van zijnleger bij Meenen bijeen. Den 20 Mey de Erfprins in persoon te Doornik aange- komen zijnde, ontbood eenige generaals bij zich engaf hun order om den vijand aan te vallen: derhal- ven 's nachts van den 22 Mey brak het gansche leger op, en trok in





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 124 troupes de Lijs bij Meenen en sloeg zijn leger op bij 1793Halluin: de grenadiers van Zillnhardt en het derdeesq. cavall. van van der Duyn wierden als voorpostengeexpedieert na de stad Tourcoin; en het batt. vanvan Quadt, de jagers van van Dam, die toen dengraaf van Byland tot col. gekregen hadden en 3compen hussaren na het dorp Konk. Van dit alleswierd door den Erfprins per missive aan H. H. M. in's Hage kennis gegeven als ook aan Z. D. H. alscap. generaal. Van tijd tot tijd -wierden door den Erf-prins, als comm. generaal missives aan H. H. M. afge- zonden, waarin zowel de situatie van de legers alsderzelver bedrijven en lotgevallen vermeld wierdenen na deze missives richten wij grotendeels ons ver- haal

in. Maar 's anderen daags, den 24 Mey, viel er een hevig gevecht voor. Het re-tiveren van den vijand alleen maar geweest zijnde omhet hollandsch leger uit een te lokken, wierden beidede bezettingen van Tourcoin en Eonck allergeweldigstaangevallen. Te Tourcoin deden de grenadiers vanZillnhardt de vijandlijke troupes veel afbreuk, dochwaren eindelijk genoodzaakt zich door de vlucht teredden; maar de cavall. wierd genoegzaam ganschelijkverslagen en het gering overschot krijgsgevangen ge- maakt. De burgers, de franschgezinde burgers,vuurden uit hunne huizen ook op de hollanders,zodat hunne volkomene nederlaag onvermijdelijk was.Te llonck was het gevecht ook bloedig; de col.van Quadt wierd in den schouder zwaar gekwetst



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 133 den gen. maj. Prins Christ. van Hessen-Darmstad. TeTourcoin wierd de cornet baron Sloet, van van Tuyll,en twee gemeenen doodgeschoten en de luit. Schnetz-ler, van Stockar, en de vaandr. Thomasset, van May,en 20 gemeenen , waaronder een bombardier en 2constapels, wierden gekwetst; voorts wierden l offi- cier en 14 gemeenen krijgsgevangen gemaakt. TeComines wierden 8 man gekwetst, waarvan een con-stapel het rechter been en een ander de rechter armverloor. Op alle de andere posten was het verliesomtrent niets beduidende. Te Tourcoin waagde devijand, smiddags ten l uur, weder een attacque omzijne dooden , als ook de snaphanen, die zij tengetalle van omtrent 100, om hunne vlugt des

temeer te bespoedigen , hadden afgeworpen , weg tehalen, doch dit mislukte wederom, zijnde de doodenreeds door de laollanders begraven en de snaphanenopgeruimt. Wij hebben voorgenomen ons niet met de opera- tien van de gecombineerde pruissische en keizerlijkearmee noch ook die van de engelsche in te laten,dan voor zoover dezelve Holland betreffen ; evenwelwillen wij hier aanhalen, om ook derzelver vorde- ringen eengzins kenbaar te maken, dat op den 25 Julij Mentz en op den 28 Julij Valenciennes door de troepen van de ge- allieerde mogendheden vermeestert wierden en datzij verders, den vijand vervolgende, hem op den 2 Aug. slag leverden, met dat gevolg, dat diedivisie voor het grootste gedeelte verslagen wierd,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 134 waardoor de geallieerden meester wierden van het 1793gansche camp de Caesar, nabij Kamerick. Er was toenmet het leger van den hertog van Yorck, twelk uitengelschen, hessen en hanoveranen bestond, eengetal van 15000 man troupes van de geallieerdemogendheden in Vlaanderen, zodat dan de oorlogs- kans, zowel aan de eene als aan de andere zijde,bijna altijd ten nadeele van den vijand uitviel. Na alle deze vorderingen de Prins van Saxen-Coburg zijn hoofdkwartier te Herin genomen heb- bende, begaf zich de Erfprins van Oranje den 3 Aug. derwaarts, om de verdere krijgsoperatiente beramen. Gansch niet te vergeefs was de komstvan Zijne Hoogheid aldaar voor een soldaat vanPallardy, die alhier te

Utrecht gevangen zat; dezewas, in het leger de veldwacht hebbende, en tot denvijand willende overlopen, nadat hij, door het vurenvan een aldaar op schildwacht staande soldaat vanvan DopfF in de zijde geblesseert was geworden, ge- vangen geraakt. En juist bij de aankomst van denErfprins wierd er krijgsraad over hem gehouden,waarin hij wierd veroordeelt tot de kogel; maar Z. H.vervoegde zich per missive bij Z. D. II. zijn HeerVader, en verzocht om pardon, zodat gemelde sen- tentie den 8 Aug. alhier in het starrebosch ten uitvoer ge- bracht zullende worden, even voor het afschieten dergeweeren, het door Z. D. H. verleende pardon wierduitgeroepen, twelk bij alle, die er tegenwoordig wa- ren, maar inzonderheid bij den delinquant, eenever-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 137 1793 om de franschen af te wachten. Het gevecht vielzeer ten voordeele van de hollanders uit, zij namenden commandant van Steenvoorden en nog 10 offi- cieren en 92 gemeenen krijgsgevangen, de overigennamen de vlugt met achterlating van verscheide doo-den en zwaar gekwetsten, waar onder 4 officieren.De hollanders hadden maar drie dooden en eenigeweinige gekwetsten bekomen. De cap. Beek envaandr. de Roos, beide van van Brakel, en de vaandr.de Ronde, van Oranje-Gelderland, wierden door denErfprins , om hun manmoedig gedrag, bij Z. D. H.zeer gerecommandeerd Den 30 Aug. waagde de vijand eene expeditie op Tour-coing en Lanoy, doch het mislukte hem, zij wierdendoor de

hollanders, die door den major Wallenfelsaangevoert wierden, met verlies teruggeslagen. Dehollanders bekwamen 14 gekwetsten, maar geenedooden. Na deze kleine schermutselingen volgde denoodlottige dag van den 2 Sept., de dag, op welke de vijand het hollandschleger een verschrikkelijke slachting toebragt. Het was's morgens vroeg dat de Erfprins bevel gaf om devijandelijke troepes te Blaton en te Lincelles aan tevallen, om, zoo het mogelijk was, meester van beidedie posten te worden. De colonne, die op Blatonaantrok, wierd gecommandeert door den luit. gen.Vorst van Waldeck, hebbende onder zich den gen.maj. van Draechstadt en den gen. maj. van der Duynvan 's Gravenmoer, en bestond uit twee esqs gardesdragonders en een cav. van van der Duyn, een batt



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 138 van Waldeck lste reg., een batt. Zwitsers van May, 1793de twee veldbatt8 van Nassau-Usingen en de Schep- per, de jagers van Byland en de emigranten vanBeon. De colonne die op Lincelles aantrok wierdgecommandeert door den Erfprins zelf, en onder hemdoor den luit. gen. van Monster, en de gen. majorsgrave van Golowkin, van Frebra, Kousse, de Sau-maise en de Nostitz. Deze colonne bestond uit drieesqs gardes te paard, het lijfesq. gardes drag. en eenesq. drag. van Hessen-Cassel, een batt. holl. en eenbatt. zwitsersche gardes, de gren. batts van Breyden-bach en van Plettenberg, het veldbatt. van Weiderenen de vrijwilligers van den cap. Matthieu. De eersteaanval wierd gedaan door de holl. en

zwits. gardesen welhaast waren beide de posten vermeestert, waar- door de gevechten als ook de verliezen weinig waren,er waren maar drie holl. gardes gesneuvelt en 30gemeenen van verschillende corpsen gekwetst. Nahet gevecht bleven in Blaton de esq8 van Hessen-Cassel en van der Duyn, en de batt8 van Wraldecken Nassau-Usingen, onder commando van den geninaj. van Draechstadt, en in Lincelles de gardes drag.en de batt. van Breidenbach, van Plettenberg en vande Schepper, onder commando van den gen. majorde Nostitz. En deze twee bezettingen waren hetdie 's namiddags door den vijand met een sterke over- macht wierden aangevallen en voor het grootste ge- deelte verslagen. De gen. major de Nostitz sneuveldeal schielijk en kort na hem de inaj. van de artillerieMuller. Beide de

posten geraakten weder in handen







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 141 179S van Golowkin, voorts 9 colonels, l major, 2 capi-teinen, 4 luitenants, 3 cadets en 3 sergeanten, uitde regimenten de lioll. gardes cav. en inf., de zwit-sersche gardes, de inf. van &quot;Weideren, Waldeck, War-tensleben, Nassau-Usingen, de Schepper, de vrijwil- ligers van Matthieu en de gardes dragonders, welkealle om hun betoonden heldenmoed door Z. H. gro-telijks wierden geroemt. Algemeen wierd het verliesvan zoveel dappere militairen in 's Hage en vervol- gens door het gansche land betreurt. En had het bloed- vergieten hiermede nog rnaar een einde genomen!Maar integendeel; deeze slachting wierd nog dooreen tweede, ja door een derde, welke laatste hetHuis van Oranje zelf trof, opgevolgt.

Daags daaraanvolgende, den 3 Sept., wierd het leger van Prins Frederik uitIperen naar de kwartieren van Cisoing verplaatst;en het overschot van het gren. batt. van Plettenbergwierd naar Antwerpen gezonden, zijnde buiten staatgeworden om verder te kunnen dienen. De tweede slag viel voor den 6 Sept., en was even bloedig als de eerste. Hetwas 's morgens vroeg dat de posten van Tourcoin,Ronck, Werwick, Lannoy, Halluin en Sailly, allete gelijk, door den vijand geweldig wierden aangeval- len. De gevechten waren hevig en de verliezen groot.Tourcoin, alwaar de gen. maj. van Geusau comman- deerde, wierd al schielijk door de vijand vermeestert,en de troepes op de vlucht gejaagt, Ronk moest naeen aanhoudend gevecht van een uur ook bukken





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 143 1793 luit. col. grave de Goyon, van het 2dc reg. van Wal- deck, de maj. Tscherner, van May, 45 corporaals engemeenen en 30 paarden; en gekwetst de maj. vanMaisner, van het 2de reg. van Waldeck, de maj. deWollust, van Nassau-Usingen, de cap. Hellerman vanhet 2^e reg. van Waldeck, de cap. Schlosser vanOranje en Nassau lste reg., de cap8 Constant en deGraffenfriedt, beide van May, de cap. luit. Schermer,van Stockar de Neuforn, de luit. de Veije, van Oranjeen Nassau 2de reg., de luit. de Nave, van Nassau -Usingen, de luit. Jacobi, van Hessen-Cassel, de luit5Ziegler en Schindler, beide van Stockar de Neuforn,de vaandr. Escher, van May en de vaandr. van Goe-ricke van het 23e reg. van

Waldeck, 188 onderoffi- cieren en gemeenen en 25 paarden, en eindelijkvermist de cap3 von Leliwa en van Wiegard, beidevan het 2de reg. van Waldeck, de vaandr. Wald-kirch, van Stockar de Neuforn, en de vaandr8 deMatha en de Cevin, van Oranje en Nassau 2de reg.,109 onderofficieren en gemeenen en 10 paarden. TeSailly waren gesneuvelt xle cornet van Deneken en9 gemeenen, waaronder een cadet en 18 paarden,allen van Hessen-Philipstha!; en gekwetst de cap8 dela Chapelle en Kost, beide van de Villattes, de luit.Praga van de artillerie, de corn. Dabenis, van Oranje-Vriesland, 32 onderofficieren en gemeenen en 33paarden; en vermist de ritmeester van den Heuvel,van Hessen-Philipsthal, 6 gemeenen en 4 paarden.Te Konck, Halluin en Werwick waren gesneuvelt decap. Harscher, van

Bedaulx, cap. Arnoud, van van





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 145 1793 Tuyll, en de inf. van Saxen-Gotha, Nassau-Usingen,Bedaulx , Hirzel, Hessen-Darmstad en van Buseck;eindelijk de geheele gren. comp. van de holl. gardesen het tweede esq. cav. van Hessen-Philipsthal, welkealle als oude ervarene militairen gevochten hadden.Daarentegen wierden ook door Z. H. opgegeeven dewanordes, die er hadden plaats gehad onder de comp.gardes drag. van den major Meyners, door dien zijzich in den drank hadden te buiten gegaan, waaromgemelde major na 'sHage wierd ontboden om zich teverantwoorden, zoodat dan door het verlies van dezendag, gevoegt bij dat van de laatste actie, het hol-landsch leger al heel wat verzwakt was. 's Anderendaags, den 7 Sept. had er

weder eene uitwisseling plaats van 101krijgsgevangenen, waaronder vijf officieren waren, decap. Leliwa en de vaandr. Wigand, van het 2dc reg.van Waldeck, de luit*» Sevijn en de Matha, van Ba- den, en de vaandrig Waldkirch, van Stockar de Neu-forn, welke alle met groote blijdschap tot hunne re- gimenten terugkeerden. Daar nu de Erfprins bemerkte dat het vijandelijkleger gedurig aan versterking bekwam, en gedurigaan aasde om de hollandsche voorposten te verwin- nen en de troupes te vernielen, gaf gemelde Z. H.order aan zijnen broeder. Prins Fredrik, om zich da- delijk met zijn troepen derwaarts te begeven tot ver- sterking van zijn zoo deerlijk verzwakt leger, om metdie dubbele macht nog zooveel mogelijk den vijand inzijne ondernemingen te keer te gaan. Op den * UTK. TIJDS. IV. 10





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 147 1793 leger zooveel mogelijk gade te slaan, bemerkte Z. H.dat hetzelve dagelijks versterking bekwam, men zagderhalven groote gebeurtenissen te gemoet, men vreesdevoor bloedige gevechten, zoo als ook wel degelijk be- waarheid is geworden. Den 11 Sept. tegen den middag kwamen sterke vijande- lijke colonnes op alle de hollandsche voorposten we- der aanmarcheren, doch tot onder het bereik vanhet geschut der hollanders, die zich overal in slag- orde hadden gestelt, genadert zijnde, weken zij wederterug, zonder dat ergens iets voorviel, als alleen teMessines, alwaar de col. van Lijnden commandeerde.Een kleine schermutseling viel er voor, waarbij decap. d'Anglefort van de drag. van Byland het

levenverloor en de luit. col. de Maliprade van de jagersvan Byland gekwetst wierd. Maar toen scheen devijand niet te zullen rusten, voor dat het holland- sche leger vernielt was. Het eene gevecht volgdeop het ander, en het eene was al bloediger als hetander. Den 12 Sept. na den middag nam de woede van denvijand een aanvang. De post van Messines, die se- dert de actie van daags re voren eenige versterkingbekomen had, en alwaar toen de gen. maj. PrinsChrist. van Hessen-Darmstad commandeerde, wierdhet eerst aangevallen. Na een gevecht van een uurwierden de hollanders verdreven tot op Houtem. DeErfprins, hiervan bericht gekregen hebbende, zondnaar Werwick tot versterking van de bezetting eenesq. gardes drag. en een batt. van het lste reg. van 10*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 148 Waldeck. De vijand al verder doordringende, weken 1793de hollanders' van Houtem terug op Werwick. Devijand tastte Werwick aan; en er wierd hevig ge- vochten, waarbij onder anderen de Prins van Hessen-Darmstad zwaar gekwetst wierd. Te gelijker tijdwierden de posten van Halluin en Ronck ook geat-tacqueert, die toen bezet waren door het batt. vanvan Brakel, de jagers van Bijland, de vrijwilligersvan Matthieu en de hussaren van van Heeckeren.Na een voorpost van een cap. en 40 man, alle vanvan Brakel, in de bosschen van Bousbeck overvallenen opgelicht te hebben, vielen de franschen beide dieposten te gelijk aan. Dadelijk wierden tot versterkingopgezonden naar Halluin en Ronde een batt. vanMay en het

veldbatt. van Wartensleben, onder com- mando van den col. Constant, en naar Werwick eenbatt. holl. en een zwitsersche gardes en de gren.batts van Breydenbach en Lannoy, onder commandovan den gen. maj. grave van Golowkin, en een esq.holl. gardes cav., alle onder het oppercommando vanPrins Fredrik van Oranje; en toen wierden eindelijkal vechtende de franschen aan het wijken gebracht,en de hollanders bleven in het bezit van alle de pos- ten. Maar de volgende dag, den 13 Sept. was een dag, die nooit de vergetelheidzal onttrokken worden. Al 's morgens vroeg, omtrenthalf vijf, brak het geheele vijandelijk leger op uitRijssel, Armentieres, Ballieul en omliggende plaat- sen, en kwam niet alle geweld op het gansche hol-landsche cordon aanmarcheren van Meenen tot Mes-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 150 leben, naar Halluin, om de bezettingen aldaar te 1798ondersteunen, doch ook al zonder eenige uitwer- king. Omtrent half elf uur weken de hollanders alvechtende terug tot op Meenen, doch zij wierden alweder verder vervolgt. Van elf tot twaalf uur wierder te Meenen hevig gevochten, waarbij de hollandersweder veele dooden en gekwetsten bekwamen, onderanderen ook de gen. maj. van der Duin, die doode-lijk gekwetst wierd. Eindelijk wierden de hollandersgeheel en al verslagen en op de vlugt gejaagt, zoo-dat zij wijd en zijd verstrooit geraakten, doch voorhet grootste gedeelte te Kortrijk aanlandden. Vande geallieerde mogendheden hadden de hollanders geenondersteuning genoten, want de engelschen,

zeer be- kwaam en actief in het retireren, waren spoedig teruggeweken naar Sluis in Vlaanderen; de Hertog vanYorck zelf ook met al zijn bagagie, en de oosten-rijkers waren te ver van de hand. Derhalven warenMeenen, Iperen, Tourcoing, Konck, Halluin, &quot;Wer-wick, Messines, Comines, Warneton en alle omlig- gende landen en steden in het bezit van den vijandovergegaan. In alle de gevechten dan waren ge-sneuvelt de luit. col. grave van Stirum en de luit.col. Gravesteyn, beide van de hollandsche gardesinf., de luit. col. baron van Tengnagel, van Ba- den, de commandant van het gren. batt, de maj.grave van Leyningen van de hussaren van van Heec-keren, de cap. d'Anglefort van Byland drag., de luit.d'Orenne van Nassau-Usingen, de luit. van Voorstvan de holl. gard. inf., de luit. Eyman van

Bosc de









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 154 l &quot;7Q*l was het getal der op den vijand veroverde krijgsge- vangenen zeer gering. Het geheele getal franschekrijgsgevangenen van alle de gevechten is maar 210,welke op de citadel van Antwerpen gebracht zijn.Eenige officieren wierden ook weder aan H. H. M.gerecommandeert; doch de generaal majoor Douglasen de luitenant colonel Tengnagel, beiden later dooreenen krijgsraad gevonnist en uit alle militairedienst gedemitteert, wierden beschuldigt van pligt-verzuim, zoodat dan het hollandsch leger, in dezelopende maand met ruim 2700 man vermindertzijnde, door alle die verliezen moedeloos, en daaren- tegen het fransche door' alle die overwinningen moe- dig was geworden. Evenwel de volgende

dag, den 14 Sept. marcheerde het oostenrijksch leger op enverdreef de franschen weder uit Meenen en derzelverommestreken en de Erfprins herstelde zich weder,zoveel als doenlijk was. Z. H. plaatste zijn hoofd- kwartier te Deynse, en in derzelver ommestrekenwierd het leger weder bijeenverzamelt. Zelfs tot in Sluisin Vlaanderen waren de verstrooide militairen aan- geland, onder anderen bijna alle de hussaren vanHeeckeren, die dus ook na Deynse terugkeerden.Doch daags daaraan , den 15 Sept., wierd het hoofdkwartier weder overge- bracht na Gend; aldaar was ook het hollandsch hos- pitaal , dat deerlijk met zieken en gekwetsten wasopgevult. Doch Prins Fredrik, over Sluis iu Vlaan- deren en Rotterdam na 's Hage vervoert wordende,vergezelt door den adj. gen. baron Bentinck, arriveerde





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 156 van Deynse verplaatst wierd na Melleu, Lemberghen 1793en Gentrode; en ten tweede dat den 19 Sept. Z. D. H. aan H. H. M. te kennen gaf,dat hij van voornemen was eenige dagen na het legerte vertrekken, om deszelfs situatie eens op te neemenen hetzelve dan weder van het nodige te kunnenvoorzien. Den 20 Sept. nam Z. D. H. de reis aan, en begaf zichdadelijk na het leger te Mellen, alwaar hetzelve den 22 Sept. door Z. H. geinspecteert wierd; vandaarvertrok Z. H. den 23 Sept. over Antwerpen iia Gent. Aldaar wierdin een conferentie, gehouden door Z. D. H. met denErfprins en den gen. Clairfait, besloten, dat hethollandsch leger, hetwelk, zoo door het reeds gemeldeverlies als door de verdere zieken,

gedeserteerdenen afgedwaalden, van 22000 man tot op 17000 manvermindert was, weder, ten minste voor een gedeelte,met andere troepes zoude aangevult worden; en danin het vervolg te zatnen met het oostenrijksche zoudeageren. Terstond gingen de daartoe bestemde troepesop marsch. Van onze bezetting viel dit ook de con-stapels en de infanterie van Plettenburg te beurt,zoodat den 27 Sept. de constapels zig op marsch begaven en den 28 Sept. de infanterie. Dit regiment trok uit, hetdepot uitgezondert, met alle deszelfs bagagiewagens ,legerkarren, pakpaarden enz., onder commando vanden maj. Schutter; de verdere hoofdofficieren , diewegens de overgaaf van Breda in hechtenis gezeten











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 161 1793 vattcden, uit hoofde dat er meerdere beweging enaannadering van het vijandlijk leger bespeurt wierd.Eene kleine schermutseling viel er echter maar voorden 6 Nov. te Cense Bonne, waarbij van de hollanders3 man sneuvelden en 2 gekwetst wierden; maar deanspachsche jagers, die in het bosch van Fosteaugeposteert waren, maakten een groote diversie onderde franschen, waarbij zij 21 dooden achterlieten.Verdors viel er niets meer voor, als alleen dat den 8 Nov. de stad Marchiennes door de Oostenrijkerswierd vermeestert, de bezetting krijgsgevangen ge- maakt en de ammunitie verovert. Toen gaf de Erfprins order dat alle de troepeshunne cantonneringskwartieren zouden betrekken;het leger van Mons

tusschen Nivelles en Wavreen het corps van den Prins van Waldeck tusschenFleuru en Gosselies; daarna begaf Z. H. zich naar's Hage. Den 9 Nov. gingen alle de troepes op marsch, vanwelke het leger van Mons den 12 Nov. en het corps van den Prins van Waldeckden 13 Nov. op hunne bestemde plaatsen aankwamen.Het hoofdkwartier-generaal wierd te Nivelles ge- plaatst. Dan deze cantonnementen waren ook alvan korten duur, want den 16. Nov. de Erfprins uit 's Hage in het leger wederterug gekomen zijnde, wierd aan alle de comman- derende officieren bekend gemaakt dat de armee van UTB. TIJDS. IV. 11







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 164 vooraf het opper-commando over alle de troepes van 1793den Staat overgegeven aan den Prins van Hessen-Darmstad. Geheel Braband nu door de hollanders' verlatenzijnde, wierden den 14 Dec. de fransche krijgsgevangenen uit Antwer- pen ook overgevoert na Bergen op den Zoom. Nogeenige bewegingen onder de troepes vielen er voorop de volgende dagen; als den 16 Dec. kregen wij alhier te Utrecht in garnisoenhet veldbatt. van van Brakel met de zieken en ligt-gekwetsten , onder welke laatsten ook waren de luit.Schmitz van Oranje-Gelderland en de cap. Harschervan Bedaulx. Van dit veldbatt. kwam den 17 Dec. het depot ook hier en 2 compcn wierdengedetacheert naar Wijck bij Duursteden en

Rhenen.Dienzelfden dag kwamen in Breda aan de veldbatt3 vanWartensleben en Waldeck I8te reg. en den 18 Dec. de geheele veldtrein der pontons en in's Hage de gardes te paard. In het Luiksche haddenook eenige verwisselingen plaats. Onder anderen wierdde aldaar zijnde artillerietrein verspreid, waarvan den 20 Dec. een gedeelte in den Bosch arriveerde eneen ander in Bergen op den Zoom en den 23 Dec. een derde gedeelte alhier te Utrecht.Ofschoon nu het geheele leger in rust was, zo warenechter H. H. M. tezamen met Z. D. H. bijna dage- lijks werkzaam. Verscheidene resolutien en ordinantienwaren reeds gedecreteert, zoo wegens het versterkender frontierplaatsen en liet vermeerderen der land-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 165 1793 macht, als om dezelve weder in staat te stellen ommet het aanstaande voorjaar te velde te kunnen trek- ken. Zoo wierden onder anderen in den lande vanAxel, Axelambacht, Hulsterambacht en het land vanCadsant eenige aarden fortificatiewerken, steenen pul-vermagazijnen en houten corps de gardes aangelegt.Wegens het versterken der landmacht wierd ook eenregiment rijdende artillerie opgericht van vier com-pagnien, ieder van 100 man, waarvan 2 te Zutphenen 2 te Utrecht, (die van Utrecht onder commandovan den cap. de Verschuer) wierden aangeworven.Eindelijk verscheen den 29 Dec. de laatste resolutie, op voorstel van Z.D. H., dat aan alle weduwen en weezen der in deverdediging des

vaderlands gesneuvelde militairen on- derstand zoude gegeven worden door het verleenenvan jaarlijksche pensioenen. Zodat het gebeurde vandeze maand het minst van belang geweest zijnde, ditjaar algemeen geeindigt wierd alleen met een oog vannieuwsgierigheid op hetgeen het volgende jaar zoude op- leveren; evenwel voor ons, burgers van Utrecht, nogdaarenboven met die onaangenaamheid van den tweedentermijn van den hondersten penning over de ganschebezittingen te moeten opofferen, tot welkers ontvangst 31 Dec. het laatst ge vaceert wierd. Gewis wierdengroote sommen gelds vereischt, om de laatste beslui- ten van H. H. M. ten uitvoer te kunnen brengen.




