
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 273 DAGVERHAAL DER VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN BINNENUTRECHT. K (Vervolg van tlz. l C 5.) 1794 Dit jaar begon, zoo het scheen, in stille rust. Er wasniet de minste beweging onder de troepes, noch onderde vijandelijke noch onder de geallieerde. Er kwamengeene decreten of ordinantien van het gouvernement,ook geene resolutien of besluiten van eenig provintiaalof stedelijk bestuur; ten minste geene die het meldenwaardig waren, als alleen de aanbestedingen der le-verantien van paarden, rundervee, hooi, haver, strooenz. Wat de verdere werkzaamheden betrof om dearmee van het nodige te voorzien, deeze waren me- nigvuldig en overal verspreid. In Breda

werden grootemagazijnen aangelegt voor hooi, haver en meel. InGinneke en 's Prinsen Hage wierden stallingen ge-bouwt voor 1400 paarden van de hollandsche artil-lerietrein. In 's Hertogenbosch wierden 200 fourage-UTK. TIJDS. IV. 18



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 274 wagens gemaakt. In Antwerpen en alhier te Utrechtwierden verscheiden zware ammunitiewagens gemaaktnaar het model van eene, die van den vijand geno- men was. Doch genoeg hiervan. Laten wij nu wederden draad der verdere gebeurtenissen opvatten. Hetwas den 8 Jan., dat, op de aankomst van een courier in'sllage, door den Prins van Hessen-Darmstad uitLuik afgezonden, de Erfprins dadelijk de reis aan- nam en derwaarts vertrok. Dan, niets kwam hier uitvoort, en den 14 Jan. kwam Z. H. in 's Hage weder te rug;maar den 25 Jan. begaf zich Z. H. andermaal naar Luik,alwaar hij den 27 Jan. arriveerde. Terstond na zijn aankomstnam Z. H. het oppercommando over de troepes vanden

staat weder op zich, en toen kwam er dadelijkbeweging onder dezelve, voor als nog niet om tegenden vijand het een of ander te onderneemen, maarom zommige plaatsen of corpsen verbeeteringen ofversterkingen toe te brengen. Al 's anderen daags,den 28. Jan., wierd een corps troepes naar Namur ge- zonden onder commando van den gen. maj. von Geu-sau, om de Oostenrijkers, welke die vesting verlatenhadden, te vervangen. Deeze algemeene verwisselingte Namur was een gevolg van eene conferentie, teBrussel gehouden tusschen den Erfprins, den Prinsvan Saxen-Coburg en verscheide andere generaals.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 275 1794 Alzo ook de bezetting van Ciney, St. Gerard enPrisonville op den 2 February. Ciney en omliggende dorpen wierdenbezet door 2 esq9 van Hoeufft van Ooyen en eenhussaren van Heeckeren, en de anspachsche jagers,St. Gerard door de cav. van Beon en een esq. huss.van Heeckeren, en Prisonville met derzelver environsdoor liet corps van Damas. Door deexe veranderingwierden weder nieuwe troepes in bet luiksche ge-vordert; zodat den 3 Febr. de gardes dragonders uit 's Hage en Nas-sau-Usingen uit Antwerpen alreeds in het luikscheaankwamen, en den 4 Febr. het veldbattaillon van Baden, om af telossen de battaillons van Waldeck 2Je regiment ende Schepper,

welke den 6 Febr. uit het leger teruggezonden wierden naarHolland, om te Dordrecht en Schoonhoven eenigziiitsrust te gaan genieten, daar beide die battaillons inde laatste veldslag des vorigen jaars zeer veel geledenhadden. Alle de troepes, die toen in het luikschewaren, kregen order van zich gereed te maken, omin de volgende maand Maart te kunnen opbreeken,vermits het leger alsdan naar de Boven-Maas zoudemarcheeren, om te Givet en in andere franschevestingwerken boven Namur ie campeeren. Den 7 Febr. kwam het veldbattaillon van Maneil inAntwerpen, om het gemis van Nassau-Usingen tevergoeden. Binnenslands gebeurden ook veele ver- anderingen en verwisselingen van troepes. Onze stad 18.*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 277 1794 wij ons niet verder hiermede bezig houden om nietbuiten ons bestek te geraken. Den 24 Febr. deed de gansche stadhouderlijke familie,Prins Frederik niet zijn gansche veldequipagie, eentour naar Luik. Den 26 Febr. kwam de hooge familie aldaar aan,juist toen de Erfprins afwezig was, zijnde Z. H.naar Huy, om een verschil bij te leggen, hetwelkaldaar ontstaan was tusschen het corps van Beon ende gren. van Rechteren, beide behorende onder hetcommando van den col. de Larrey. Dit geschil waszover gekomen, dat zij op elkander gevuurt hadden.Er was derhalve geen middel te vinden geweest omhetzelve te stuiten, dan door het ontwapenen van hetcorps van Beon, doch Z. H.

de zaak nader onder- zocht hebbende, wierd het corps weder gewapent.Twee man wierden maar uitgeschoten, die van hetcorps wierden weggejaagt. De Erfprins weder te Luik terug gekomen zijndeen met Z. D. H. zijnen heer Vader een mondgesprekgehouden hebbende, kreeg het leger dadelijk ordersom op te broeken, hetwelk geschiedde l Maart. Bijna alle de troepes gingen te gelijkop marsch, en posteerden zich aan de Boven-Maas;en het hoofdkwartier wierd te Namur geplaatst; dochde bezetting van Maastricht bleef aldaar, behalvenhet geheele corps brunswijksche troepes, hetwelk naarBrunswijk vertrok, na vooraf uit de dienst en den eedvan den staat ontslagen te zijn. Om dit groot gemisnu weder eenigzints te vergoeden, trokken de drie





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 279 1794 De Erfprins dan zijn leger reets voor een gedeeltein order geschaart hebbende, geraakten de bezettingen van liochefort en de hoogte van.....het eerst met de vijand in actie op den 21 Maart; dezelve bestonden uit anspachschejagers,Zwitsers van Schmit en drie compagnien van de Perez,onder commando van den gen. maj. Eouse. De fran-schen trokken weder af en lieten 2 dooden achter. Deanspachsclie jagers hadden wat geleden. Den 24 Maart viel er weder een actie voor, die vrijheviger was, doch niet met de hollanders. De vijandviel de posten van Philippeville, Florennes en Poisnaaan, die alle door Oostenrijkers bezet waren. Na eengevecht van een uur wierden de franschen

weder terug geslagen. Toen liet de Erfprins eerst den 25 Maart de bosschen bezetten tusschen Haster,Hermeton en Jamaique, nabij Philippeville gelegen,en daarna een recognoscering doen naar de kant vanGivet. Den 26 Maart, 's morgens vroeg, trokken de gren3 vanvan Mollembruin, (de gren. batt. van van Mollembruinen Hessen-Philipsthall zijn twee nieuw opgerichtegren. batt8; de comm. van Mollembruyn was luit. col.van Nassau-Usingen en de Prins van Hessen-Phi-lipsthal, major van Saxen-Gotha) een esq. van Hoeuftvan Ooijen, een esq. drag. van Hessen-Cassel, eendetachement hussaren van Heeckeren, de anspach- sche jagers en een corps keizerlijken, onder com- mando van den gen. maj. Eouse, in drie colonnes,de eerste naar Tescau, de tweede naar de hoogte



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 280 van Folixpret, en de derdo naar de hoogte van 1791Tromclenne. Ten elf uren wierd de rccognosceringgedaan met een gewenscht gevolg, zonder dat er ietsgebeurde; maar den 28 Maart viel er weder eene kleine schermutselingvoor te Philippeville, waarbij eenige drag. van Bijlandgekwetst wierden. Nu de maand April intredende, namen de droevigetreurtonelen, die den geheelen ondergang van hetvaderland te weeg brachten, een aanvang. Het eerstedienaangaande te melden, was de komst van zijnemajesteit den Keiser te Brussel op den 3 April. Zodra de tijding in 's Hage was aange- komen, begaven eene commissie van H. H. M., be- staande uit de heeren van Lynden van Blitterswijk,wegens

Zeeland, van Tuyll van Zuilen wegens Utrecht,van Aylva wegens Vriesland en van Lewe van Aduardwegens Gelderland, benevens Z. D. H. zich naarBrussel, om Zijne Maj. te complimenteren en methem te confereren. Den 8 April wierd de eerste conferentie gehouden en uitdezelve kwamen de volgende gebeurtenissen voort. Den 11 April marcheerde het hollandsche leger vande kanten van Givet weder op en nam een positietusschen Maubeuge en Valenciennes. Het hoofdkwar- tier wierd te Bavais gevestigt. Een groote trein ar- tillerie van veele stukken geschut van verschillendcaliber, verscheide van de nieuw gemaakte legerkar- ren en 600 in 's Prinsenhage nieuw gemonsterdepaarden kwamen den







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 283 1794 van de jagers van Bijland gekwetst en een corporaal vande Petit gedood. Om nu een aanvang te maken methet bombardement van Landrecy, 7.0 wienl vooraf 21 April liet geretrancheert camp, rondom dievesting liggende, aangevallen, en na een zeer bloediggevecht vermeestert. Drie colonnes, uit Oostenrijkersen hollanders bestaande, trokken op hetzelve aan. DeErfprins van Oranje voerde zelve het oppercommandoen onder hem over de hollanders de gen. majoorsConstant en Haacke. De vijand wierd totaliter ver- slagen en op de vlucht gejaagt, doch niet zondereen groot verlies der geallieerden. Het duurde nog vijf dagen, eer men een beginmaakte

met Landrecy te bombarderen, doordien detroepes zich vooraf hadden moeten herstellen; der- halven, het beleg, als meede het observations leger,om het beleg te dekken, hetwelk door den Keizerzelf gecommandeert wierd, in de volkomenste orderzijnde, wierd den 26 April, 's middags ten 12 uren, een begin ge- maakt met de vesting te beschieten; men bleef hevigaan het vuren de ganse! ie nacht door, doch met eenigetusschenpozen. Den 27 April trok de gen. Chappuy met 12000 manuit Kamerik om Landrecy bij te springen, maar ditwierd hem belet door den Hertog van Yorck, diehem weder te rug dreef, den generaal zelf gevangennam en 30 stukken geschut veroverde. Den 28 April wierd de vesting het eerst door den Erf- prins opgeeischt, doch Z. H.

wierd door een sterk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 284 weigerend antwoord afgewezen. Dus wiercl het bom- 179-1bardement nog veel heviger doorgezet over den 29 April heen, tot dat de commandant van Landrecyden 30 April aan den Erfprins een voorstel van capitu- latie toezond, en daarbij verzocht een stilstand vanwapenen voor 2 dagen. Dit volkomen afgeslagen zijnde,gaf de commandant een half uur daarna de vestingaan den Erfprins over. Het garnisoen, uit 7000 manbestaande, trok krijgsgevangen de vesting uit; en 2batts keiserlijken en het reg. zwitsersche gardes trok- ken er binnen; buiten de stad bleven de batts vanvon Wilcke en Plettenberg camperen. Den l Mey zond de Erfprins zijn adj. gen. baron Bentinkmet deeze gewichtige tijding

naar H. II. M. in 'sHage,die aldaar met geen gering genoegen ontvangen wierd.Den 3 Mey wierden de krijgsgevangenen, welke, vol- gens gemaakte schikkingen, onder de geallieerdenverdeelt waren, en den staat toebehoorden, naar's Hertogenbosch overgezonden. Niet zoo gunstig waren de volgende dagen vandeeze maand voor de geallieerden. De volgende ge- vechten vielen alle tot hun nadeel uit. Den 6 Mey wierd een sterk corps Oostenrijkers in hetluxembnrgsche door de vijand verslagen en het over- schot tot de vesting Luxemburg te rug gedreven. Den 8 Mey viel er een actie voor bij Philippeville enMaubeuge, waarvan het verlies der geallieerden vrijwat grooter was als dat der franschen.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 288 franschen wierden geheel verslagen, 40 stukken go- H94schut en eenc groote menigte bagagie geraakten inhanden der geallieerden en over de 4000 man wier- den krijgsgevangen gemaakt. Deeze, als ook die vande vorige gevechten, wierden alle over Maastrichtnaar Aken vervoert in 3 colonnes, van welke den 30 Mey de eerste, sterk 2800 man, den 31 Mey de tweede, bestaande uit 108 officierenen2630 gemeenen, en den 1 Junij de derde, bestaande uit 236 officieren,waaronder de generaals Chappuy en Holland, en 1560gemeenen, te Aken aankwamen; alle geescorteert doordetachementen van von Wilcke. Daarenboven wierdennog 350 zieke krijgsgevangenen den 2 Junij ook derwaarts

vervoert. Den 3 Jnnij wierd de gen. maj. von Haacke met eencorps keizerlijke en hollandsche troepcs gezonden naarde kant van Avesne; na een kort gevecht weken defranschen terug tot binnen Avesne. Eenige bombenin de stad geworpen hebbende, trok het corps wederterug naar het leger. De cap. Kolthof, die zichvoorleden jaar reeds een naam verworven had, endaardoor tot den rang van capitein verhoogt was,had zich hierbij weder zeer gedistingueert. Hierna, de Erfprins bemerkende dat zijne tegen- woordigheid meer vereischt wierd aan de Sambredan te Forest, begaf zich Z. H. den 4 Junij van daar, na vooraf het commando aanzijnen broeder Prins Fredrik, die reeds uit het legerin Vlaanderen te Forest gearriveert was, te hebben



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 289 1794 overgegeven. Na zijn aankomst aan de Sambre, namZ. H. zijn hoofdkwartier te Rouvroy. Intusschen wa- ren de franschen met een corps, dat op 5 a 600man begroot wierd, weder de Sambre gepasseert bijMarchienne au Pont, en hadden zich geposteert bijJamais en vervolgens het beleg geslagen voor Char-leroy. De Erfprins hiervan berigt gekregen hebbende,trok den 6 Junij met het geheele leger in vijf colonnes vanRouvroy naar Chapelle, Harlemont en Ni veile, ende volgende dag, den 7 Junij, van daar verder naar de environs vanFrasne en Sombref. Eindelijk den 8 Junij, het beleg voor Charleroy genadert zijnde,wierd de vijand overal zeer hevig aangevallen. Hetgevecht

duurde van 's morgens 3 tot 's middags 12uren, als wanneer de franschen, zoveel zij kon- den, weder over de Sambre de vlucht namen enCharleroy daar door weder ontzet was geworden. Devijand had omtrent 1500 dooden, gekwetsten en krijgs- gevangenen moeten achterlaten; van de hollandershadden de emigranten van Beon en de hussaren vanHeeckeren zeer veel geleden. Na het gevecht be- gaven de Keizer en de Erfprins zich in persoon naarCharleroy, die aldaar de grootste eerbewijzingen ge- noten; van daar zond Z. H. den heer van Goltz, eenzijner adjudanten, met deeze importante tijding naar's Hage. Gedurende de laatste dagen was het hol-landsch leger nog met eenige troepes uit de Repu- bliek versterkt geworden; als met een comp. rijdende UTK. TIJDS. IV 19



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 290 artillerie uit Utrecht en 3 compcn jagers uit Vcnlo, 1794beide nieuw opgerichte corpsen, met de hussaren vanTimmerman en een corps waldecksche jagers uitBreda, met het corps pontonniers uit den Bosch, ennog eenige anderen. Den 12 Junij kwamen de franschen voor de vierdemaalover de Sambre, op drie verschillende plaatsen te ge- lijk, onder het opperbevel van den gerenommeerdengeneraal Jourdan. Zij drongen al verder door, enwierden schielijk meester van Gosselies. 's Anderen- daags, den 13 Junij, begonnen zij Charleroy weder hevig tebeschieten, waarmede zij den ganschen dag van den 14 Junij aanhielden; maar toen bracht de Erfprinszijn leger weder op de been, en dreef vooraf den

15 Junij alle de vijandelijke voorposten terug. Dochde volgende dag, den 16 Junij, 's morgens met het aankomen van dendag, trokken vier colonnes te gelijk op den vijandaan; de eerste en tweede waren Oostenrijkers, dederde en vierde hollanders; de derde wierd gecom-mandeert door den luit. gen. Prins van Keus en be- stond uit 2 esq. drag. van Hessen-Cassel, 2 esq.drag. van Bijland en 2 esq. hussaren van Heecke-ren, de zwitsers van Schmit, de gren. batts vanPanhuis en van Mollem Bruin, het vijfde batt. vanWaldeck, de inf. en jagers van Beon en het legioenvan Damas; de vierde wierd gecommandeert doorden gen. maj. grave van Wartensleben en bestonduit 2 esq9 van van Tuyll, 2 van Hessen-Philipsthall



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 29] 1794 on 2 hussaren van Timmerman, de gren. batt3 vanvan Solms, van Buseck, van Hessen-Philipsthall envan Raesfeldt en het corps van Matthieu. Het ge- vecht wierd overal met alle krijgskunde uitgevoerten was zeer hevig en bloedig. De drie eerste co-lonnen behaalden een complete overwinning, maarde vierde, die van den graaf van Wartensleben,wierd met veel verlies te rug geslagen tot op Roeulxen Marimont. De generaal zelf een zware wonde inhet been bekomen hebbende, nam de gen. maj. vander Duyn verder liPt commando op zich. Eindelijk's avonds 5 uren namen de franschen in groote wan- orde weder over de Sambre de vlucht, met achter- lating van 2700

krijgsgevangenen, alle de canonnen,mortieren, bagagie en verder al hetgeen, waarmedezij de Sambre gepasseert waren, om Charleroy tebombarderen. Charleroy was derhalven voor de der-demaal ontzet geworden. De geallieerden vervolgdenden vijand al verder tot 's avonds 10 uren, en be-zetteden alle de boorden van de Sambre. Aangaandehet verlies der hollanders was bekend geworden datgekwetst waren de luit. gen. graaf van Wartensleben,de luit. col. Matthieu (de luit. col. Matthieu is 2dagen daarna aan zijne wonden overleden) van hetcorps van dien naam, verder van van Buseck, demaj. Sprechez, de cap. Hobbes, de luit. Wijnbergen,de luit. Waldhouwer en nog twee officieren; van dehussaren van Timmerman de luitenants de Juge en deVries; van het corps van Matthieu

de luit8, vanHerletz, van Coehoorn en Frantz; van van Tuyll de 19*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 292 luit. Hofman; van het corps van Damas l capitein, 17942 subalterne officieren en 30 gemeenen; en van hetcorps van Beon 4 gemeenen. De volgende dag, den 17 Junij, wierden de krijgsgevangenen over Maas- tricht naar Keulen vervoert. Ziedaar nu de zegepralende loopbaan der hollanderstot haar einde, en die der franschen tot haar aan- vang gekomen. Het ontbrak den hollanderen nietaan moed of cordaatheid, ook niet aan kunde, maaraan volk. Dat de vijand in het vervolg bijna altijdoverwon, was niet door hun moed of cordaatheid,ook niet door hunne anderen overtreffende kunde,maar door de menigte van volk. Men zal hier endaar nog wel eene geringe overwinning aan de kantder hollanders

aantreffen, maar in tegenoverstellingvan die der franschen niets beduidend. Frankrijkhad wel verscheide mogendheden te bevechten, maarhad altijd 1,200,000 man geregelde troepes in dewapenen, die 's jaarlijks met bij het lot gerequireerdemanschappen wierden aangevult. Hierdoor was hetook dat de geheele Republiek allengskens de prooider franschen wierd. Eer wij nu verder gaan, moe- ten wij hier aanhalen, dat den 18 Junij en volgende dagen te Maastricht eencongres gehouden wierd door afgevaardigden van dehoven van Oostenrijk, Pruissen, Engeland en Holland.Menigvuldige en langdurige conferentien wierden ge- houden. Verhevene plannen wierden gemaakt, diealle door de fransche wapenen wierden verijdeld.Geheime orders wierden aan de commandanten gen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 293 1794 der verschillende legers toegezonden, die alle doorde vijandlijke overmacht wierden onuitvoerlijk ge- maakt. Om dan ter zake te komen, zoo was alwederCharleroy het eerste slachtoffer van de woede desvijands. Den 20 Junij, smorgens ten 6 uren, kwamen de fran-schen voor de vijfdemaal en met nog meerdere troe-pes over de Sambre. Zij verdreven de bezetting, diete Gosselies was achtergelaten, van daar, marcheerdenmet geforceerde marsenen door en vatteden dadelijkhet bombardement van Charleroy weder aan. DeErfprins, trachtende de vesting nog eens van harebelegeraars te bevrijden, verzamelde den 21 Junij het gansche leger bijeen, viel de franschenmet

heldenmoed aan, en dreef hen 5 uren weder terug tot Marchienne au Pont. Doch dit was maareen overwinning van een dag; want den 22 Junij wierd het hollandsch leger genoodzaaktweder terug te trekken en alle de behaalde voordee-len achter te laten. De retraite geschiede tot opHaine St. Paul en in de beste orde, doch niet zon- der eenig verlies. Hetgeen dienaangaande bekendwierd, was dat het getal der gesneuvelden en ge- kwetsten even over de hondert beliep. De hollandersdan van Charleroy verdreven zijnde, verdubbelde devijand het bombardement, en zette hetzelve al hevigeraan, zodat eindelijk den 26 Junij de vesting zich genoodzaakt vond, naverscheide hevige stormen doorgestaan te hebben, tecapituleren. De bezetting, uit Oostenrijkers en het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 294 hollandsch grcn. batt. van de Percz bestaande, moest 179*zich krijgsgevangen overgeven. De Erfprins bleeftoen met zijn leger post vatten te Rouvroy. Nu moeten wij overstappen tot Vlaanderen. Detijdingen, van daar aangekomen, waren allertreurigst.Sedert het begin dezer maand waren de franschenbijna dagelijks al meer en meer doorgedrongen. Erwaren wel eenige gevechten voorgevallen, maar geenvan allen had de vijand terug gedreven. Zij warenal geavanceert tot aan Iperen, 't welk zij ten eenen-male belegert hadden en sedert drie dagen bij aan- houdendheid gebombardeert. Men voorzag dus spoedigde val van die vesting, en in dezelve het verlies vangansch Vlaanderen. Dit deed veele

inwoonderen uitBraband en Vlaanderen de vlucht nemen naar Hol- land, deels om de bombardementen, deels om demishandelingen van den vijand, zoo aan hun persoonals aan hunne goederen, te ontwijken. Vlissingenwas reeds opgevult met vluchtelingen en goederen.Rotterdam, Dordrecht en meer andere plaatsen vangelijken, ten minste voor een gedeelte. Tot zelfs al- hier te Utrecht kwamen dagelijks die ongelukkigenmet hunne goederen aan. Het gevreesde onheil, de val van Iperen, gebeurdedan drie dagen daarna, dat was den 29 Junij; gebrek aan kruit en loot maakte de over- gaaf noodzakelijk. De commandant, de holl. gen. maj.de Salis, had alles aangewend tot behoud van destad, maar vruchteloos. Het garnisoen, uit engelschen,hanoveranen en hollanders bestaande, had zich wel



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 295 1794 manmoedig gedragen, maar was niet bestand tegende groote overmacht der belegeraren, die van allekanten toevoer konden krijgen. Zij wierden allenkrijgsgevangen vervoert naar Kijssel en Wynoxbergen.'s Anderendaags, den 30 Junij, namen de franschen ook bezit van Brugge,doch die wierden den 2 Julij van daar weder verdreven door het corpsvan den gen. Clairfait. De hertog van Yorck, dietoen zijn hoofdkwartier te Doornick had, retireerdemet zijne troepes, die zich altijd in dat vak zeerbekwaam betoonden, naar Oudenaarden. Ongetwijfeldmoest dit alles het vluchten uit Braband en Vlaan- deren al sterker aanzetten. Het gouvernement teBrussel, zich ook niet

langer aldaar vertrouwende,week met alle de archieven naar Roermond. Dekloosterlingen van de twee engelsche kloosters teBrugge ontruimden dezelve, en begaven zich, dievan het eene naar Rotterdam, en die van het anderenaar Delft, alwaar respectivelijk te voren een huis tothun verblijf gebuurt was. De gekwetsten wierden alleop zeer gemakkelijke daartoe bereide wagens naarde binnensteden van Holland overgevoerd. De vluch- telingen verspreidden zich door de geheele Republiek.Onze stad Utrecht kreeg daaromtrent haar aandeelook rijkelijk. Dagelijks zagen wij die ongelukkigenmet rij- en vaartuigen bij menigte aankomen. Delogementen, van wat rang ook, waren buiten staatom meer te kunnen innemen. Zij wierden door eenieder met aandoening en

leedwezen aangezien en be-









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 299 1794 franschen afgewecrt; maar de vierde keer moesten dogeallieerden voor de vijandlijke overmacht bukken.Zij reddeden hen noch gelukkig door de vlucht, enweken naar Brussel. Den 8 Julij attacqueerde de vijand de troepes te Roeulx,alwaar de Erfprins nog zijn hoofdkwartier had. Alschielijk wierden de hollanders terug gedreven totBraine Ie Comte. De franschen drongen vervolgensverder door tot Fay en Jeneff, alwaar het batt. vanWartensleben campeerde en met den vijand slaagsgeraakte. Na een actie van een uur vond zich decommandant ook genoodzaakt te retireren. De troepesverzamelden zich te Tubise en Halle, en in de eersteplaats nam de Erfprins zijn

hoofdkwartier. Maar's anderendaags, den 9 Julg, brak het leger weder op, en trok naarWaterlo, om Brussel nog zoveel mogelijk tegen eenvijandelijken aanval te dekken. In Waterlo wierd hethoofdkwartier overgebracht. Dan kort na hun aan- komst hoorde men sterk canoneeren naar den kantvan Genappe en Witterzee; derhalven ging het legerterstond derwaarts op marsch, doch vond de Oos- tenrijkers reeds aan het retireren. Van de hollanderswaren alleen de dragonders van Bijland in deeze actievermengt geweest, die met een corps vijandlijke cav.waren handgemeen geweest, waarbij de col. comm.Prins van Hessen-Philipsthal, na zware blessuren be- komen te hebben, was gesneuvelt en de maj. deGrancy, de cap. Marclay en de adjudant gekwetstwaren. Den



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 300 10 Julij nam de vijand Doornik en Gent in, na- 1794dat te voren de Hollanders, zijnde een gedeelte van het corps van Prins Fredrik van Oranje, er warenuitgetrokken, om het nutteloos bloedvergieten voorte komen, hebbende zich te zwak bevonden tegen degroote overmacht waarmede de franschen kwamenaanmarcheren. Wat kon toen den vijand wederhouden van Sluisin Vlaanderen aan te tasten, en daarmede een beginte maken met Hollands frontieren en bezittingen aante randen? Niets. Derhalven gebeurde dit al op den 11 Julij; 's voormiddags ten 11 uren vertoondenzich eenige honderden franschen voor die vesting,zij wierpen achtervolgens omtrent 40 houwitsers inde stad, en trokken

daarna uit eigen verkiezing wederaf. Deeze vijandlijke onderneming had eene dubbeleuitwerking; aan de eene kant een geringe, zijndede stad bijna niets beschadigd en maar een burgergekwetst geworden, maar aan de andere kant eengroote, want alle de engelschen kozen al wederschielijk het hazepad, en lieten hen met 107 schepenovervoeren gedeeltelijk naar Vlissingen en gedeeltelijknaar Antwerpen. Prins Fredrik zond zijn adj. gen.,de luit. col. Bentink, met deeze ontzettende tijdingnaar 's Hage, en vertrok, na vooraf het commandoovergegeven te hebben aan den gen. maj. van derDuyn, met 2 batt3. van daar naar Sas van Gent,om de bezetting aldaar nog eenigzints te versterken.Z. H. liet terstond na zijne aankomst de groote inun-datie aldaar in het werk stellen, zoodat toen van

Hulst



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 r 301 179* af tot Sluis in Vlaanderen alle landen volkomen ge-inundeert waren. Niettegenstaande dit alles attac-queerden de franschen de volgende dag, den 12 Julij, 's morgens vroeg, Sluis in Vlaanderenvoor de tweedemaal. Zij wierden aangevoerd doorden gen. Alraain. Na eenige hauwitsers in de stadgeworpen te hebben, liet de generaal de vesting op-eischen, 't welk van den comm. van der Duyn teneenenmalen wierd van de hand gewezen. Omtrenthalf 10 begon de vijand weder te vuren, hetwelk uitde vesting zoodanig beantwoord wierd, dat de vijandten 12 uren weder afmarcheerde, zijne gekwetstenop wagens mede nemende. In de stad

waren eenigehuizen beschadigd geworden. 13 Julij viel er een gevecht voor bij Brussel, het- welk van dat gevolg, was, dat die stad door do fran- schen vermeestert werd. Ook werd Sluis in Vlaan- deren voor de derdemaal beschoten, doch met hetzelvegevolg als de vorige keeren; na 2 uren op de vestinggevuurt te hebben , wierd de vijand weder aan hetwijken gebracht. Brussel in 's vijands handen geraakt,Sluis in Vlaanderen gebombardeert op den dag, opwelken wij onze jaarlijksche vrcugdetijd, ik zegge, degewone jaarmarkt of kermis moesten beginnen. Hier- mede was het aldus gesteld. Eveneens als in hetafgelopen jaar waren de spellen op het Vreeburg ende viool in de herbergen niet toegelaten, maar welde markt, die groot was, ja

zeer groot, door diende vlissingsche en middelburgsche kermissen om hetnaderen van den vijand geheel en al verboden waren. _______



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 302 Wat nu de vreugde betrof; dcezo was niets, zijwas door de dagelijks inkomende treurige tijdingenganscholijk met diepe neerslachtigheid verwisselt. De- zelve behelsden niet dan overwinningen en grootcvorderingen des vijands, gelijk blijkt uit het volgende.Nadat dan de franschen in Brussel waren ingerukt,vond de Erfprins geraadzaam, om met liet leger vanWaterloo op te breeken en een positie te neemen teRotselaar, tusschen Mechelen en Leuven. Beide deezesteden waren door hessen bezet. Maar den 15 Julij wierden de hollanders aldaar geattacqueerten teruggeslagen tot de Nyle; daarop verlieten dehessen gemelde twee steden; en den 16 Julij trokken de franschen er binnen, zowel

inMechelen als in Leuven. 17 Julij wierden de hollanders alweder van deNyle verdreven. De Erfprins nam toen met het legereen positie achter de kleine Nette, latende de gen.maj. van Geusau met de voorhoede te Turnhout, enplaatste het hoofdkwartier te Baarle. Het scheendat de franschen in hunne ondernemingen geen palenmeer te stellen waren. Alle dagen maakten zij vor- deringen. Den 18 Julij vond de bezetting van Namur, uit oosten-rijkers bestaande, zich genoodzaakt die vesting bijcapitulatie aan hen over te geven. Den 19 Julij geraakten zij in het bezit van Nieuwpoorten zoo vervolgens, zooclat de Erfprins met de overigecommandanten van de gecombineerde armee overeen- kwam om de leegors aan de grenzen en in de fron-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 305 1794 de veldbatts van Wartensleben, Waldeck 2de reg. ende Perez, de zwitsers van Stockar de Neuforn enhet corps van Beon, als ook de veldbakkerij, en teTerheyde een groot gedeelte van de artilleristen metzwaar geschut. Prins Fredrik was van Sas van Gentvertrokken en campeerde met zijn corps op het eilandWalcheren in Zeeland, houdende zijrl hoofdkwar- tier te Oostburg; de hospitalen wierden overgevoert,het hollandsche naar Rotterdam in het pesthuis, hethanoversche en hessische naar Gorinchem en het en-gelsche naar Middelburg. In Breda, alwaar de Erfprinsprovisoneel zijn hoofdkwartier genomen had, kwam den 29 Julij de geheele stadhouderlijke familie uit 's

Hageaan. Er wierden eenige conferentien tusschen Z. D. H.en den 'Erfprins gehouden en den 30 Julij vertrok de geheele familie weder naar's Hage. Uit die conferentien kwam voort dat delegers nog zooveel mogelijk met nieuwe troepes enmanschappen versterkt wierden, onder anderen ookhet corps rijdende artilleristen met nog 60 man, diein dien tusschentijd alhier weder waren aangeworven,en die den 31 Julij afmarcheerden; zoo dat maar zeer weinigemilitairen in het binnenste van de Kepubliek achterbleven. Intusschen de zoogenaamde patriotten, ziendedat hunne geliefde fransche haan toen bijna altijdkoning kraaide, staken hun hoofd op in verscheidesteden, waaruit al groote onlusten ontstonden, voor- namelijk te Amsterdam, die echter, door het schielijkinrukken van 70

man hussaren van Heeckeren, nog UTB. TIJDS. IV. 20







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 308 een corps vijandlijke dragonders. De engelschen, hier- 1794door al meer in verwarring geraakt waar het bestveiligheid te vinden was, waagden zich niet langerin Zeeland, maar begaven zich gedeeltelijk naar dekanten van Bergen op den Zoom en gedeeltelijk naarde Baronie van Breda; bij Steenbergen wierdende bakovens geplaatst. Den 5 Aug. deed de bezetting van Sluis tot tweemaaltoe een uitval met veel succes, maar tegen den avondwaagde de vijand ook tweemaal een storm op dievesting, doch wierd telkens terug geslagen. Ookviel er dien dag een attacque voor tusschen Maastrichten Tongeren. De franschen wierden tot Tongerenterug geslagen met verlies van 80 dooden en'

90krijgsgevangenen, die in Maastricht wierden binnengebracht. Het keizerlijk hoofdkwartier wierd toen vandaar verplaatst naar Foron Ie Comte. Den 6 Aug. wierd Sluis in Vlaanderen weder hevig be- schoten; doch de vesting bleef zich manmoedig ver- dedigen, 's Avonds ten 10 uur wierd het fort Isabellestormenderhand ingenomen. De bezetting retireerdenaar Philippine, echter met achterlating van een ser- geant en 8 gemeenen, die in 's vijands handen ge- raakten. Toen begon men te bemerken dat de franschenin menigte verzamelden naar de kanten van Breda,weshalven op de Beek, een uur van de stad afgelegen,een armee bijeen vergaderde om aldaar te cantonne-ren. Den 7 Aug. kwam Prins Fredrik met zijn corps ook





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 310 zij nog met 5000 man nieuwe troepes uit Engeland, 1794die in de laatste dagen met veel geschut en de nodigekrijgsammunitie in Vlissingen waren aangekomen,versterkt waren, met alle hunne legers, behalven 2regimenten , die in Geertruidenberg waren achter ge- bleven, als ook met al hun bagagie, waaronder toendie van de hessische en hanoversche legers behoorden,te zamen uitmakende een trein van over de 500 wa- gens en karren, naar Oosterhout, den Bosch, Don- gen , Gorinchem en omliggende landen. In Gorinchemtrok het 55ste reg. met veel artillerie binnen; bui- ten de stad wierd de veldbakkerij opgericht. Te Oos- terhout nam de hertog van Yorck zijn hoofdkwartier,en het hessische

wierd te Ginneke geplaatst. Doordeeze beweging van het engelsche leger geraakte depassagie van Breda op onze stad gestremt, waaruitalhier veele valsche geruchten en schrikbarende ver- dichtsels ontsproten, die meestendeels door de patri- otten wierden verzonnen en uitgestrooit. Wat een menigte van donkere wolken begon erover het Vaderland zich uit te breiden! Wat wasdan noodzakelijker, om dezelve weder te doen ver- dwijnen, dan het gebed? 's Lands besturen, en dusook onze heeren Staten, van dit gevoelen zijnde, zoowierd den 10 Aug. door de gansche provintie een beededaggehouden. Dit was in navolging van Holland, alwaarreeds 3 Ang. beededag gehouden was, en had ver-ders tot navolgers Zeeland en de Generaliteits landenop 17 Aug en Groningen op 24 Aug., even als de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 311 1794 gewone jaarlijksche dank-, vast- en bededag, om denzegen des Allerhoogsten over Hollands wapenen afte smeeken, en daardoor de alvernielende onheilendes oorlogs van het vaderland af te weren. Maar bijhet aankomen van den dag vond men langs de voor- naamste straten der stad twee pasquillen gestrooit;de een ten titel voerende, Verklaring van de biddagen weimenende waarschouwing tegen de deelneming indezelve, en de ander Aan de Uddaghouders. Beidewaren zij ingericht, hoofdzakelijk om de twee alhierheerschende partijen al sterker tegen elkander aan tehitsen. Den 14 Aug. wierd per publicatie een premievan 1000 gulden uitgelooft aan den genen, die

demakers of verstrooijers van een of beide die pasquillenwist aan te wijzen. Verdors wierden den 11 Aug. de veertiendaagsche beedestonden op we-kelijksche gesteld, en daartegen de kermissen, die inonze provintie nog plaats moesten hebben, zoo in desteden als ten platten lande, ten eenemale verboden,om daarmede alle openbare vreugdebedrijven te doeneindigen. Gedurende de laatste dagen waren weinig of geenvijandlijkheden voorgevallen. Sluis in Vlaanderen wasook weinig of niet beschoten, alhoewel de vijandlijkelegers in het gezicht der frontieren dagelijks in me- nigte aangroeiden, en nog wel het meest naar dekanten van Bergen op den Zoom en Hulst; weshalvende Erfprins den 12 Aug. een toer doende naar 's lands voornaamstevestingen, om dezelve nog

zooveel mogelijk van het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 312 mankerende te voorzien, eenige troepes uit het cam- 1794pement bij Breda deed marcheren den 13 Aug. naar Bergen op den Zoom; namelijk degren9 van van Solms en Eaesfeldt, en de veldbatt3van Waldeck 2de reg., von Wilcke, de Petit en Oranje- stad en lande, met eenige cavallerie en artillerie,van welke de drie laatstgenoemde veldbatt8 en dezwitsers van Smit den 14 Aug. wierden ingescheept in 47 daartoe ge- preste schepen, die te voren van Rammekens gezon- den waren. Zij wierden vervoerd naar Hulsterambacht,om aldaar post te vatten, doch de zwitsers in Hulst. Eindelijk scheen het, als of het fransch gouverne- ment, tot het vast besluit gekomen zijnde, om niet terusten voor dat de

geheele Republiek vermeestertwas, aan dit groote werk een aanvang gemaakt wierdop den 15 Aug., als wanneer op vier vestingen te gelijksterke vijandlijke colonnes kwamen aanrukken, name- lijk Sluis in Vlaanderen, Philippine, Hulst en Bergenop den Zoom. Sluis in Vlaanderen bleef zich man- moedig verdedigen. Philippine wierd maar kort be- schoten, ook zonder eenige uitwerking. Hulst wierdzwaar beschoten, waardoor de bezetting eenigzintsleed. Maar van Bergen op den Zoom wierd de vij- andlijke colonne door de voorposten, die op derzelveraannadering door eenige troepes uit de vesting ver- sterkt waren, ten eenemalen afgeweert. Eenig ver- lies was er aan beide kanten en eenige cavalleristengeraakten in 's vijands handen. De volgende dagen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 313 1794 viel er niets voor als alleen te Sluis in Vlaanderen,werwaarts de vijand zijne macht verdubbelde, om dievesting eindelijk te doen bukken en daardoor meestervan het zoo vruchtbare land van Cadzant te worden.Den 16 Aug., 's avonds ten 5 uren, begon het bom- bardement op die vesting. De franschen vuurden metverscheide vuurmonden nagenoeg onophoudelijk nachten dag door tot aan den middag van den 19 Aug., als wanneer al het vijandelijk geschutdoor de vesting aan het zwijgen gebracht wierd. Decomm. van der Duyn zond den luit. Veugen vanBedaulx, een zijner adjudanten, naar 's Hage, omH. H. M. kennis te geven, dat de vesting, zoo hevigbeschoten, het

-niet lang meer zoude kunnen volhou- den,- en dat reeds 27 man, alle gemeenen, het levenverloren hadden. De twee volgende dagen wierd erniet gevuurt, maar den 22 Aug. begon de vijand Sluis al weder op nieuwmet groote hevigheid te beschieten. De comm. de-fendeerde zich nog tot den 24 Aug., 's namiddags ten 4 uren; maar dien dagveele dooden en gekwetsten onder de troepes beko- men hebbende, vond hij zich genoodzaakt de vlagvan capitulatie op de toren te zetten; doch vermitsde vijandlijke commandant, de gen. Moreau, eischtedat van het garnizoen al de hannoveranen over dekling moesten, kon de capitulatie niet getroffen wer- den voor den 26 Aug. Het geheele garnizoen, bestaande uit,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 314 behalven de hannoveranen, de holl. veldbatt8 van van 1794Dopff, van Nyvenheym en Hessen-Darmstad, moestzich krijgsgevangen overgeven, en wierd dadelijk naarDuinkerken vervoert. Na de verovering van Sluisvertoonden zich gedurig vijandlijke corpsen in het ge- zicht en zeer nabij de hollandsche voorposten, voor- zeker om derzelver sterkte op te nemen, maar onderdie bedrijven deden zij allerhande mishandelingen enstroperijen. Den 27 Aug. kwamen eenige fransche hussaren in tweeboerenhofsteden, even buiten Bergen op den Zoom, omaldaar wat te rooven. De hollanders, nog tijdig ditbemerkende, verdreven hen weder terug, echter metverlies van een sergeant en 8 man,

die in 's vijandshanden vielen. Den 28 Aug. wierden te Lommei en te Bladel, dorpenin de meijerij van 's Hertogenbosch, verscheide huizenuitgeplundert. Ook te Kosendaal wierden de opgezete-nen van die stropende gasten deerlijk geplaagt. Den 29 Aug. wierden verscheide dorpen in de meijerijvan die stropers overvallen. Te Lommei wierden 3huizen door eenige zwarte hussaren uitgeplundert. TeBladel eischten eenige soldaten van de boeren af 200rijksdaalders, haver, ham en wijn, met de sterkstedreigementen. Te Bergeik kwam niemand vrij zon- der hen de beurs te vullen. De Abtdij van Postelwierd genoodzaakt, met bedreiging van plundering,2000 gulden bijeen te verzamelen. Te Hilvarenbeekwierden twee boeren, die geweigert hadden aan hunneeisenen te voldoen, in

hunne schuren opgehangen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 315 1794 Ik zou te langwijlig worden met meer andere gru- weldaden aan te halen. Het op den 30 Aug. afzenden en verspreiden van drie esqs cav.van van Tuyll, bij detachementen, door de geheelemeijerij, maakte voor het grootste gedeelte een eindeaan dezelve. Om dit heen en weer zwerven derfranschen in die ommestreken wierden de krijgsge- vangenen, die nog in den Bosch waren achtergeble- ven, ten getalle van omtrent 200, den 31 Aug, van daar vervoert naar Vianen, geescor-teert door het corps rangersvan den hertog van York.Zij wierden aldaar op het zoogenaamde hof ge/et. Den 1 Sept. trokken 60 man van Oranje-Friesland vanhier derwaarts om hen in bewaring te houden.

Den 2 Sept. gebeurde de val van Valenciennes. Deezevesting toen negen weken door de vijand ingeslotengehouden, en in dien tusschentijd driemaal opgeeischtzijnde, vond zich eindelijk door de nood gedwongenzich bij capitulatie over te geven. De bezetting, uiteen groot corps keizerlijken en de holl. veldbatt8 vanBosc de la Calmette en Plettenberg bestaande, zoude stad uitmarcheren, aldaar de wapenen afleggen,en vervolgens, respectivelijk ieder naar haar landterugkeeren, op voorwaarde van gedurende deezenoorlog nooit rneer tegen de franschen te zullen dienen.Deeze twee hollandsche batts trokken naar Maastricht,wierden aldaar van snaphanen voorzien en vervolgensgezonden, Bosc de la Calmette naar Amsterdam enPlettenberg naar ons Utrecht; beide steden, alwaar

hetmeest militairen vereischt wierden om de patriotten





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 317 1794 de veldbatt9 van Waldeck en Wartensleben, en eengrenadierbattaillon, als ook noch het dep&t van dehussaren van Timmerman (de hussaren van Timmer- man waren de gewezene utrechtsche hussaren vanvan der Hoop; dit corps was tot 400 man aange- worven en de luit. col. Timmerman was tot col. vanhetzelve aangesteld) doch dit depot wierd met al debagagie van het geheele regiment naar Utrecht af- gezonden, om de verregaande ongeregeldheden, diealdaar door de altijd woelzieke patriotten begaanwierden, te stuiten. Zoo wierden onder anderen 5 Sept. aan eenige heeren, als burgem. van Mus-schenbroek, prof. van Geuns en meer anderen,

brievengezonden, uiterlijk het voorkomen van rouwbrievenhebbende, maar van binnen niets dan een gedruktpapier bevattende, vol van kwaadaardige lasteringenen dreigementen. Zij wierden bezorgt door de ge- wone besteller van de hollandsche post. De komstvan het depot te Utrecht was wel noodzakelijk ge- worden, zijnde die stad door het gedurig aftrekkenvan bekwaam gewordene rijdende artilleristen toengenoegzaam zonder cavallery; de wacht aan de houtelootsen op het Vreeburg wierd ook dadelijk door dehussaren overgenomen. Om dezelve redenen warenreeds meer andere depots uit het leger landwaartsingezonden, als dat van de holl. gardes naar's Hage,dat van de zwitsersche gardes naar Amsterdam enzoo vervolgens, want de landzaten waren

nog nietin staat om te kunnen dienen, hoewel derzelver op- richting met allen spoed wierd doorgezet. Nadat dien



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 318 aangaande op den 2 Augustus laatstleden het besluit 1794van H. H. M. aan de Staten der bijzondere provintienwas toegezonden, hadden Gelderland en Holland ter- stond in alles bewilligt. Utrecht en Overijssel haddende werving van landzaten wel geapprobeert, maar daarbijeenige aanmerkingen gemaakt. De overige provin- tien hadden achtervolgens ook daarin toegestemd en hetlandschap Drenthe had zich bij de naburige provintienvervoegt. Het besluit aangaande de werving bui- tenslands was zonder eenige aanmerking door alle deprovintien aangenomen. Utrecht had zich vervolgensvervoegt bij Z. D. H., vragende een nader plan, vol- gens welk die aanwerving van landzaten moest

wordenin het werk gesteld. Dit plan was ook reeds aanalle de provintien overgegeven en door den drukpubliek gemaakt. Volgens hetzelve richtte iedereprovintie haar eigen corps landzaten op. Een of meervoorname steden wierden daartoe vastgesteld, als inHolland 's Hage, Amsterdam en Eotterdam, in Utrechtde stad Utrecht, enz. In elk van deze steden wierdeen militair hoofdofficier belast met het aannemen vandie zich kwamen aandienen; maar de col. van Stern-bach in 's Hage wierd aangesteld tot commandant enopperdirecteur der generale werving voor de ganschearmee. In alle de voornaamste steden wierden com- missarissen benoemd zoo tot wapening en kleedingder landzaten, als tot het inzamelen der vrijwilligegiften, die door het verzoek van Z. D. H. al vrijmildelijk

wierden aangedragen. De Briel was hierinvoorgegaan, Rotterdam en Schiedam waren dadelijk





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 320 ruiters vielen in 's vijands handen en de corn. Ver- 1794schoor wierd gekwetst. Dit verlies wierd terstondweer vergoed door 26 ruiters, die van het depot,dat wij alhier in garnisoen hadden, opmarcheerden.De volgende dag, den 7 Sept. deed de vijand een generale aanval op allede voorposten, met zoodanig een overmacht dat zijalle moesten bukken; zij waren geposteert te Goirle,Gilst, Miei, Zundert, Rijsbergen en Etten. Naeenige tegenstand geboden te hebben wierden zijallen overmeestert. De hollanders brachten eenigeweinige fransche gekwetsten en 3 krijgsgevangenenin Breda binnen; maar daarentegen waren veel man- schappen, meest van de jagers van Bijland en dehussaren van

Heeckeren, door de vijand krijgsgevan- gen gemaakt. Op al die dorpen waren de hollandersbezig met batterijen op te werpen, die toen dadelijkdoor de franschen wierden overhoop geworpen. Overalposteerden zij zich, doch voornamelijk tusschen Ettenen Dorsten en hun hoofdkwartier brachten zij vanTurnhout over naar Oers, van hetwelk voorpostenwierden uitgezet te Blartum; zoodat een ruim gedeeltevan de Baronie in 's vijands handen was geraakt.Door al dit gebeurde wierden de burgers en inwoon-ders aldaar deerlijk ontrust, en te gelijk de gouver- neur, de gen. maj. van Geusau, tot het nemen vanstrenge maatregelen aangezet. Hij liet buiten de Gin-neke, Haagsche, Water en Bossche poorten, de koorn-molen en nog eenige huizen en schuren, die den vijandtot schuilplaats

konden dienen, verbranden of in de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 321 179* lucht springen. Hij liet, daar toen een bombardementte duchten was, de straatsteenen uit den grond halenom de bomben te doen smoren. Hij liet per publi- catie den burger aanzeggen van zich voor twee maan- den te provianderen, om gebrek aan levensmiddelenvoor te komen. Hij deed, vermits een aantal burgersde stad had verlaten, om het bombardement te ont- vlochten, een tweede publicatie afkondigen, waarbijalle neering doende burgers, als bakkers, brouwers,vleeschhouwers en dergelijken gelast wierden binnendrie dagen tot hunne haardsteden terug te keeren,op verbeurte van hunne huizen en goederen. Hijdeed dit alles uit eigen gezag, want hij

regeerdealleen, zijnde al wat tot het stedelijke bestuur be- hoorde, ook de stad ontweken, uit vreeze van weder,even als in het vorige jaar, als gijselaar na Vrank-rijk vervoert te zullen worden, zoo het ongeluk wildedat de stad wierd vermeestert. De angst en benauwd- heid aldaar waren groot, en wierden den 8 Sept. nog grooter, door het onverwacht binnen- komen van een vijandelijk officier met twee trom- petters, die alle geblind waren. De stad geraaktein volle beweging, het geheele garnisoen kwam inde wapenen, do poorten wierden gesloten, het hol-landsch hoofdkwartier en het commissariaat verlietende stad, de veldpost vertrok terstond, en echter washunne komst alleen om over een uitwisseling vankrijgsgevangenen te handelen. Waarom alle die

on-bezonnene maatregelen niet dadelijk door den gouver- neur gestuit wierden komt ons onbegrijpelijk voor.UTU. TIJDS. IV. 21







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 324 bergen. Aldaar wierden zij nog versterkt met 3350 1794man engelschen, die eenige dagen te voren te Vlis-singen ontscheept waren. Het hollandsch hoofdkwartierbleef echter te Raainsdonk. Den 13 Sept. arriveerde Zijne Doorl. Hoogh. uit'sHagein het hoofdkwartier, om den Erfprins eenige geheimeorders voor te dragen. Met deeze begaf zich ZijneHoogh. naar 's Hertogenbosch, om aldaar met den her- tog van Yorck en den oostenrijkschen generaal deBeaulieu over dezelve te confereeren. Uit die con-ferentien kwamen weder verscheide maatregelen voort;als het inunderen van Breda tot 's Hertogenbosch enhet doorsteken van de dijken, daartoe noodig, hetaanleggen van batterijen in de

Bommelerwaard aande rivieren de Maas en de Waal; het leggen vanschipbruggen te Grave en te Nymegen, zoo een spoe- dige retraite mocht vereischt worden, het slechten van20 huizen te Waspick in de Langestraat en het ver- branden van een nuttelooze en vervallen kerk te Doe- veren bij Waalwijk om de vijand daardoor een waar-schijnelijke schuilplaats te benemen. Na het aflopender conferentien begaf zich de Erfprins naar 's Hage,en Zijne Doorl. Hoogh. rapport van het verhandeldegedaan hebbende, vertrok Zijne Hoogh. met PrinsFrederik weder van daar, de Erfprins naar het hoofd- kwartier te Raamsdonk en Prins Fredrik naar denBosch. Zijne Hoogh. in het hoofdkwartier aangekomenzijnde, zond een officier en trompetter tot de vijand,om over een uitwisseling van

krijgsgevangenen tehandelen, welke spoedig getroffen wierd.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 325 1794 De hollanders dan, volgens hunne bestemming postgevat hebbende, wierden de voorposten tusschen Bredaen Geertruidenberg, uit emigranten van Beon et Da-mas bestaande, geattacqueert en terug gedreven totop Steelhoven. De gouverneur van Breda, hiervankennis bekomen hebbende, deed een sterk corps uit-marcheren, met dat gelukkig gevolg, dat de franschenvan daar weder verdreven wierden, als ook uit 'sPrin-senhage, waarbij het battaillon van Waldeck eenigemanschappen van den vijand krijgsgevangen maakte.Daarna schenen de franschen zich van Breda te ver- wijderen. De hollanders, hen achterna zettende, ont-weldigden daarbij hen nog twee wagens

met goederen,zes gevangenen en eenige losse paarden. De franschenposteerden zich te Tilburg, Vucht, Hilvoort, Loonop 't Zand en Dongen; waardoor de major Hesbergvan de hussaren van Heeckeren genoodzaakt wierdmet zijne onderhebbende manschappen terug te trek- ken tot in Besoijen; nochtans bleven veertig man teSprang, welke, den 14 Sept. met twee vijandlijke patrouilles handge- meen gerakende, terug gedreven wierden door Waal- wijk tot achter Capelle, alwaar eenige manschappenvan het corps van Beon geposteert waren. Alle deezewierden den 15 Sept. weder geattacqueert en genoodzaakt te- rug te wijken naar Heusden en Geertruidenberg;maar kort daarna weken de franschen weder af enalle de voornoemde posten wierden weder door dehollanders

bezet. Diezelve dag viel er een hevige



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 326 actie voor bij Boxtel tusschen de engelsche voorposten 1794en een sterk corps vijandlijke infanterie. (Ziedaar deengelschen in een gevecht! Wat wonder!) De engel-schen wierden terug geslagen tot in St. MichielsGestel. De volgende dag, den 16 Sept., smorgens ten 5 uren, wierden de engel- schen te Gestel weder geattacqueert. Er wierd heviggevochten tot 12 uren, als wanneer de engelschengenoodzaakt wierden te retireren tot op Schijndel.De gekwetsten wierden over Nijmegen naar het hos- pitaal te Rhenen vervoert. In Gestel waren de meestehuizen door de canonskogels doorboort en de ver-schanzingen, die de hollanders aldaar hadden aange-legt, wierden vernielt. Intusschen de

engelschen, zooeen derde bezoek niet willende afwachten, begavenzich met het geheele leger naar de de kanten vanGrave, alwaar zij zich posteerden, gedeeltelijk tusschenGrave en Nijmegen en gedeeltelijk tusschen Grave enVenlo; het hoofdkwartier nam de hertog van Yorckte Kranenburg. Toen de gekwetsten, die op velewagens, vergezeld van verscheidene bagagiewagens,vervoert wierden, te Rhenen aangekomen waren, ver- spreidde zich het gerucht in onze stad dat de geheeleengelsche armee geslagen en tot Nijmegen geretireertwas. Niet weinig sensatie verwekte dit alhier onderden burger, welke nog meer wierd aangezet, eens- deels, door het juist op dat tijdstip binnenkomen vaneenige vluchtelingen uit den Bosch, die (de franschen,na het aftrekken der engelschen, gedurig

aan in hetgezigt dier vesting verschijnende) verkozen zich van









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 330 mene nederlaag was daar. Het overschot van het 1794leger van Clairfait retireerde tot in Foron St. Martin,dat van d'Alton tot in Aken, en dat van Latour totin Herve, moetende al hun geschut achterlaten; doch8 batt. en eenige weinige cav. en artill. trokken inMaastricht binnen, onder commando van den gen.Clebeck. De bezetting bestond toen , nadat de emi- granten van Hohenlohe 's avonds naar Venlo vertrok- ken waren, uit 8000 man, alle Oostenrijkers, diedoor den holl. gouverneur, den Prins van Hessen-Cassel, gecommandeerd wierden. De gouverneur lietbuiten de vesting eenige huizen afbreeken en boomenafkappen, die tot de defensie hinderlijk konden zijn;dit alles deed

veele inwoonders, de gevaren van hetbombardement te gemoet ziende, met alle hunne goe- deren de vesting ontwijken; geen wagen of kar wasmeer te bekomen. Geheel het luiksche bijna in han- den der franschen zijnde, hadden deze tijd en gele- genheid om de vesting rondom te blocqueeren enbatterijen op te werpen, waar en zooveel als zijwilden; hiermede namen zij de volgende dag', den 20 Sept., al een aanvang. Zij verschenen op dedorpen aan de linker oever van de Maas, zelfs som- migen onder het gezigt van de stad, waarbij nogeenige schermutselingen voorvielen met de buiten- posten; maar 's avonds was de stad aan die zijde alvolkomen geblocqueert. 's Anderen daags, den 21 Sept., begonnen zij aan de zijde van Wijk destad in te sluiten; en onder die bedrijven

schoten zijuit het dorp Heugem eenige kogels en hauwitzers in





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 332 eenige ongelschen in garnisoen; maar, daar de roodeloop eenigzints onder hen regeerde, wierd het grootstegedeelte van hen naar Vlissingen vervoert, aldaaringescheept en naar Engeland overgebragt. Den 23 Sept. vielen er schermutselingen voor bij Graveen bij Maastricht; bij Grave was de actie van korteduur, maar na dezelve posteerden de franschen zichte Uden , twee uren van daar. Bij Maastricht washet gevecht tusschen wederzijdsche jagers, van welkenaan beide zijden eenige sneuvelden. Ook wierd aldaareen fransche sauvegarde opgeligt; doch, dit ten on- recht geschied zijnde, wierd dezelve door een colonel,die met een trompetter, geblind, in Maastricht binnenkwam,

gereclameert en vervolgens dan ook teruggegeven. Rondom die vesting wierpen de franschenbatterijen op, die van zwaar geschut voorzien wier- den, en nog het meest op den Cauberg buiten deboschpoort. Zoo kwamen er den 24 Sept. in den Bosch een officier en trompettergeblind binnen met een aanbod van den franschencomm. aan den gouverneur, den Prins van Hessen-Philipsthal, van 30 zieke hollandsche krijgsgevangenenaan het hospitaal aldaar over te geven, onder voor- waarde van dezelve altijd te kunnen terug eischen.De gouverneur, hun ongeluk inziende, bewilligde daar- in en nog diezelve avond kwamen zij in den Boschbinnen. Den 25 Sept. vertoonden zich de franschen te Hedink-huizen, Elshout en Druynen, als ook te Bokhoven bijHeusden, doch zij wierden,

na eenige koebeesten uit



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 333 1794 de weide gerooft te hebben, door de bezetting van Heus-den van daar weder verdreven. De volgende dag, den26 Sept. kwamen zij weder te Bokhoven, en toenposteerden zij zich aldaar met sterke macht. De vijandwas dus doorgedrongen tot nabij Heusden. Gewis moestdit alles veel ontroering verwekken in alle plaatsenen voornamelijk in Breda en den Bosch; althans veleburgers van die twee vestingen, ja zeer velen, ver- lieten hunne woonsteden en begaven zich met allehunne goederen meestendeels naar ons Utrecht. Ja,ik mag zeggen, het was als of alhier een veiligeschuilplaats te vinden was en intusschen was de ont- roering onder ons ook gansch niet gering.

Schrik,vrees, benaauwdheid, neerslagtigheid, alle deze harts- tochten verwisselden elkander bij alle wehlenkenden(den patriotten straalde het vergenoegen uit de oogen)door al hetgeen alhier in de laatste dagen was voor- gevallen; want, als wij maar in aanmerking nemen,er 'was door onze heeren Staten geresolveert tot hetheffen van een honderdste penning over alle de be- zittingen , tot ondersteuning van de provinciale kassein het dragen der oorlogslasten; er was een publi- catie gearresteert, waarbij wierd bekend gemaakt, datde inundatie aan de Grebbe zou in het werk gesteldworden, en dat derhalven alle boeren in die omme-streken moesten zorg dragen, dat de granen binnenkwamen, zelfs tot aan de Bilt toe. Er was een orderafgevaardigt van de Staten, waarbij

150 schepenwierden geprest tot het leggen van een vaste schip-brug over de Waal bij Nijmegen. Er waren twee



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 334 couriers, twee uren na elkander, door de stad ge- 1794passeert naar 'sHage, in alle haast, de een met detijding, dat de haringvloot door de vijand genomenwas. Er waren weder eenige schuiten met engelschenbinnen gekomen; doch, even als te voren, het warenherstelden uit Leyden, die naar hunne regimententerug keerden. Hierbij genomen de schrikbarendetijdingen, die door de aankomende vluchtelingen me- degebracht wierden, zoo had dit alles eene verbazendeindruk op aller gemoederen. Om dan verder over tegaan tot den volgenden dag, den 27 Sept., want er kwam geen dag, of zij brachthaar treurtooneel mede, Maastricht en 's Hertogen-bosch waren het voorwerp van dien

dag. Maastrichtwierd 's namiddags ten 4 uren opgeeischt door eencolonel, die door den gen. Kleber, commandant enchef van het fransche leger, uit het hoofdkwartier teErp bij Veehei, met een sommatie gezonden wierdvan de vesting binnen 3 uren over te leveren; dochhij wierd terstond met zijn eisch weder afgewezenDen Bosch begon de vijand 's avonds ten 11 urente beschieten en bleef daarmede aanhouden tot 's mor- gens ten 8 uren van den 28 Sept., als wanneer de vijand door het geschutvan de vesting aan het wijken wierd gebracht. Ditgebeurde dreef al weder verscheide inwoonders methunne goederen herwaarts, maar, daar integendeelde gewone posten en wisselwagens van den Boschachterbleven, waardoor de passagie gestremt scheente zijn, en derhalven het

gevaar ons eenigzints scheen





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 336 eich naar Bommel; maar Tieboel, begrijpende, hoe 1794aangenaam die heldhaftige verdediging in 's Hage zouaangenomen worden, nam hals over kop de vlucht,den weg op naar Vianen; doch een uur van daar afzijnde, wierd hij gevat en in een koets met zespaarden, vergezeld van twee aan beide kanten rij- dende ritmeesters, gevangen naar 's Hage gevoert,alwaar zijn gedrag, op verzoek van H. H. M., naarrigeur van justitie zou worden geexamineert. Hetverlies van Crevecoeur was een doodsteek voor denBosch, want niet alleen dat de franschen die vestingtoen rondom konden insluiten, zoo als zij ook dade- lijk deden, want er waren nog 5 batts over Eindho- ven opgemarcheert, maar zij

waren ook meester ge- worden van de sluis, waardoor zij de geheele inundatiekonden aftappen. Het aankomen van goederen met wa- gens, schepen en schuiten alhier, en het verzenden vanhier naar Amsterdam, was dien dag weder onophoude- lijk; de drukte aan het schietschuitenveer was weder zeergroot; onder anderen kwamen aan dit veer 's morgensten 10 uren een schip en een lichter uit Cuilenburgen 's namiddags ten l uur elf boerewagens uit Op-hemert, een dorp bij Tiel; terwijl deze ontladenwierden, kwam er een kleine opschudding, door dieneenige heethoofdige patriotten het vervoer van goede- ren, aan burgers van de stad toebehoorende, wildenbeletten, doch 's avonds ten 8 uur de laatste schiet-schuit afgevaren zijnde, was alles weder stil. Der- gelijke onlusten, uit

dezelve patriotsche dolzinnigheidvoortspruitende, gebeurden ook te Rotterdam; aldaar



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 337 1794 de goederen van burgem. van der Heym, die te vo- ren de stad ontweken was, in een schip geladenzijnde, kwam het patriotsche graauw op de been,met geweld en allerhande dreigementen het afvarenvan het schip belettende, en daar dit juist voorvielin het tijdstip dat Rotterdam zonder garnisoen was,zijnde het batt. van Markgraaf Baden daags te vorenuitgemarcheert, en het verwacht wordende batt. vanBosc de la Calmette uit Amsterdam nog niet aan- gekomen , zoo gaf de stedelijke regering den patriotteneenige satisfactie en nam het schip in protectie. In- middels de Staten van Holland, in al dat vluchtenregeringloosheid en andere onheilen te gemoet ziende,deden eene

publicatie afkondigen, waarbij alle amb- tenaren en verder diegenen die in eenige bedieningvan posten waren, het emigreren wierd verboden, endiegenen, die reeds geemigreert waren, geboden bin- nen vier dagen tot hunne posten terug te keeren, alleop verbeurte van dezelven. Hierdoor verminderdehet vluchten eenigzints, maar het verzenden van goe- deren niets, althans niet in onze stad Utrecht, wantde volgende dag, den 30 Sept., was de drukte aan het schietschuitenveernog veel groter dan de twee vorige dagen, voorna- melijk door het onophoudelijk aankomen van geladeneboerewagens van Thiel, Bommel en andere plaatsendaar omstreeks. Deeze overhaastige verzending kwamvoort uit het verder doordringen van de franschenin de Bommelerwaard, zijnde onder

andere het dorpHeel, nadat zij een kwart uur daarop gevuurd had-UTR. TIJDS. IV 22





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 339 / 1794 land den landdag uit Nijmegen hadden overgebracht,vermits het gevaar daar ook al begon te naderen,'s Namiddags ten 4 uren arriveerde Z. D. H. binnenonze muren, om op het Duitschenhuis te overnachtenen dan weder naar 's Hage te retourneeren, alwaarde Erfprins en Prins Frederik Z. D. H., die een tournaar Gorinchem gedaan had, afwachteden; 's avondsomtrent half 6 uren kwam het hooi aan. Het waseen trein van 49 zwaar geladene wagens met vierpaarden bespannen, geescorteert door een detache- ment van Maneil (te voren Lewe). Zij kwamen vanGorinchem, passeerden langs de stad en de Malie- baan, en wierden ontladen in de nieuwe baan, welkeplaats door de

regeerjng, die op de aankomst vande expresse extraordinaire vergadering gehouden had ,bepaalt was tot het hooimagazijn en het starreboschtot het artillerieperk. Er wierd een wacht van destad naar het hooimagazijn afgevaardigt en bij denieuwebaansbrug wierd een houte wachthuis met allespoed opgetimmert. Eindelijk 's avonds ten 11 urenhoorde men van verre het canon gaan, waarvan detorenwachter zelfs de weerkaatsing van het licht inde lucht kon zien, 't welk tot 's nachts 2 uren duurde.Het was, dat de hanoveranen vuurden op Oevecoeur,om, zoo het mogelijk was, door de herwinning vanhetzelve, den Bosch noch eenigzints te verlossen.Dit echter vruchteloos afgelopen zijnde, herhaaldenzij den 2 Oct. hetzelve nog eens en beschoten het fort van's namiddags ten half vijf tot 's

avonds omtrent 11 22*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 340 uren; de vijandlijke bezetting al even hardnekkig ge- 1794bleven zijnde, waagden de hannoveranen den 3 Oct., 's namiddags ten l uur nog een derdebombardement. Zij beschoten het fort tot 's avonds10 uren, maar Crevecoeur bleef onbeweeglijk. Daardit vuren bij aanhoudendheid even als l Oct. klaaren duidelijk bij ons gehoort en gezien kon worden,bracht de nieuwsgierigheid sommigen zelfs tot bovenop den Domstoren, doch zij moesten zich vergenoe- gen met hetzelfde dat anderen op de wallen genoten.De drukte aan het schietschuitenveer was dien dagveel minder als de vorigen, maar daarentegen pas- seerden door de stad verscheide schepen en wagensmet goederen geladen, alle naar

Amsterdam, wantAmsterdam scheen nu alleen de plaats van veiligheidte wezen, 's Anderendaags, den 4 Oct. kwam het eerste transport van het artillerie-perk aan. Hetzelve bestond uit 4 canonnen en 4ammunitiewagens, voorts bagagiewagens, fouragiewa-gens, legerkarren, twee smitswagens, een timmer- manswagen, de wagens van de officieren en die vanden chirurgijn-maj., alle te zamen uitmakende een ge- tal van omtrent 80 stuks, voortgetrokken door ruim300 paarden. Zij trokken langs de stad naar hetstarrebosch, hetwelk met paaltjes en touwen was af- geperkt en alwaar een houte wachthuis nabij demiddelhol aan het cingel was opgetimmert, daar da- gelijks een wacht van 24 man van Plettenberg uitde stad naar toe trok. Aan het starrebosch gekomenzijnde, wierden alle wagens en

canonnen geplaatst





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 342 der l leverde aan het oorlogstooneel niets op. De vol- 1794gende, de 5 Oct., vier kleine vijandlijke attacques; als eenop Hulst, waarvan de bezetting de franschen wederschielijk aan het wijken bracht; een op het fort Isa-belle, die niets uitwerkte; een op een voorpost vanBreda, waarbij een man van Waldeck gedood entwee gekwetst wierden; en een van de Orthen schansop den Bosch, waardoor vier huizen beschadigt wier- den. Gedurende deeze vijf laatste dagen was uit ofop Maastricht geen schot gedaan, maar zware bat- terijen en redoutes met verbazende vuurmonden, dieals tijgers op de vesting stonden te loeren, waren indie tusschentijd opgeworpen, voornamelijk op denLauwberg,

Cauberg, in het dorp Grondsfeld en opde weg naar Meersen. Maastricht dan sedert eengeruime tijd ingesloten zijnde, begon er gebrek teontstaan aan levensmiddelen, steenkolen en brandhouten ook aan geld. De gouverneur liet de magazijnenopenen, die door de Regering voor drie maandenwaren aangelegt; dan, daar de Oostenrijkers zonderhunne goederen en bagagie, die zij bij hun aftochtnaar Duitschland hadden medegenomen, in Maastrichtwaren ingesloten, zoo moesten deeze ook in allesdoor hetgeen in de vesting was, voorzien worden.Wegens het gebrek aan geld, hetwelk reeds zoo grootwas, dat kwalijk den militairen hun soldij kon vol- daan worden, wierden alle de ingezetenen aangemaantom hunne onderhebbende penningen over te leverentegen 4 pCt. 'sjaars, door het land

zoodra mogelijk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 343 1794 te voldoen. De gouverneur, wel inziende, dat dit allesmaar een ondersteuning van een korten tijd was,waagde een uitval op den 6 Oct. Twee derde gedeelte van het gansche gar-nisoen, uit infanterie, cavallerie en jagers bestaande,trok de brusselsche poort uit. Den vijand genadertzijnde, wierden zij zoodanig door het geschut begroet,dat zij, na verscheide dooden en gekwetsten bekomente hebben, weder binnen de vesting terug kwamen,zijnde nog een eind wegs door den vijand vervolgt, waar- door een geringe schade aan de stad wierd toegebrachtDien zelven dag wierd 's Hertogenbosch twee uren langhevig gebombardeerd, maar de volgende, den 7 Oct., omtrent den ganschen

dag door. Middenonder het vuren, wierd de vesting opgeeischt, maarde sommatie wierd afgeslagen. Er viel ook eenhevig gevecht voor bij Venlo, waarbij de keizer-lijken, zijnde een gedeelte van het leger van Clair-fait, wierden verslagen en de franschen bezit namenvan Eoermond, nadat zij eenige duizenden overde Maas hadden gezet. De keizerlijken trokken te- rug tot bij Keulen. Dit gevecht en de daarop ge- volgde retraite der Oostenrijkers brachten het engel-sche leger, hetwelk toen geheel en al in de omme-streken van Grave gelegert was, zijnde even tevoren de nog in Zeeland achtergeblevenen ook aldaaraangekomen, na gewoonte weder in beweging. Zijbraken op in allerijl en trokken af. Het grootstegedeelte marcheerde naar Nijmegen, alwaar de hertogvan Yorck ook zijn

hoofdkwartier vestigde, hetwelk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 344 hij sedert een geruimen tijd te Groesbeek gehouden 1794had. Een ander gedeelte wierd ingescheept in 30schepen en voer naar Gorinchem; aldaar weder ont-scheept zijnde, trokken 150 man naar Vianen en deoverigen naar Bommel, zijnde ruim 700 man. Eenderde gedeelte, zijnde 3000 man, infanterie en ca-vallerie, begaf zich naar de Bommelerwaard. Voortsmarcheerden 1200 man naar Thiel, 350 uhlanen met300 losse paarden naar Schalkwijk en 1000 man meteenige zieken en gekwetsten naar Wijk bij Duurstede;van alle deeze laatste kwam het hoofdkwartier teBuren, doch al hun bagagie voerden zij naar deHeide bij Zeist; dezelve passeerde 8 Oct. onze stads cingels langs. Het was een

treinvan 120 wagens en karren, met 2, 4, of 6 paardenbespannen. Deeze aannadering der engelschen be-haafde ons maar in het geheel niet, voornamelijkom de treurige overblijfselen van roof en plundering,die door de engelschen, overal waar zij geweest wa- ren, wierden nagelaten x). Deeze verschrikkelijke 1) Een gering voorval gaf hiervan al een klaar bewijs. Erkwamen eenige engelschen, uit Schalkwijk in de Witte Engel,het logement van den heer van Kossum, buiten de Tolsteeg.Zij vroegen om eten en drinken met een houding van dollemenschen. Zij aten veel en dronken niet weinig. Zij wierdenbeschonken en weigerden daarna te betalen. Er ontstondeneenige geschillen. De engelschen sloegen met de sabel iri hetporeelijn en in het glaswerk. Er wierd assistentie verzochtvan de

wacht aan de tolsteegpoort. Eenige manschappenvan de wacht schoten toe. De engelschen trokken af, brul- lende, en het einde was daar.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 346 en dergelijken van allerhande corpsen, van de en- 1794gelschen, hessen, hanoveranen, fransche emigrantenen hollanders, van alle deeze, die dan 2, 3, 4 ofmeer dagen bij ons doorbrachten, was de stad aan- houdend in eene volle beweging. De logementen,herbergen en kroegen haalden geen gering voordeeltjeuit dit alles.Tot den 9 Oct. overgaande, was deeze een dag van ver-scheide groote gebeurtenissen. Vooreerst wierd 's Her-togenbosch, na omtrent acht uren lang beschoten tezijn geweest, weder door een vijandelijk officier op-geeischt, doch hij wierd ook weder met een weige- rend antwoord terug gezonden. Ten tweeden wierddoor een corps van omtrent 800 man uit Maastrichteen uitval gedaan, om de vijandlijke batterijen opde Pietersberg, waaruit de vesting nog het meestwierd

beschoten, zooveel mogelijk te vernielen. Zijslaagden voor een gedeelte, echter met een verliesvan 40 man dooden; de franschen, terstond wederdie batterijen trachtende te herstellen, wierden doorhet vuren van het nevensstaande fort eenigzins daaringehinderd. Ten derden liet de gouverneur van Ber- gen op den Zoom een uitval doen, vermits de vijanddie vesting al meer begon te naderen. De franschenwierden terug gedreven tot Hogerheide, met achter- lating van eenige hussaren, die te Bergen op Zoomwierden binnen gebracht. Ten vierden wierd, oporder van H. H. M,, met goedvinden van Z. D. H.,geheel Staats-Vlaanderen verlaten; derhalven wierden





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 348 meene bergplaats wierd gehouden. Nadat dan de hol- 1794landers uit Staats-Vlaanderen waren afgetrokken, wier- den alle die forten door de fransehen bezet, zelfs ookhet geslechte St. Andries, maar van daar wierden zijdoor de hessen weder verdreven. Den 10 Oct. wierd 's Hertogenbosch door den gouver- neur, den luit. gen. Prins van Hessen-Philipsthal bijcapitulatie overgegeven aan den gen. Pichegru, com- mandant en chef van het fransche leger. Volgensdezelve marcheerden de hollanders af, behalven hetcorps van Beon, hetwelk aan den vijand moest over-gelevert worden. De hollanders behielden hun geweeren wapenen, maar mochten, gedurende den oorlog,tegen de franschen niet meer dienen. Zij trokkenover Grave naar Arnhem, behalven een comp. artil-leristen en de helft van de emigranten van

Damas,die wij in onze stad kregen. Hunne bagagie ver- voerden zij almede naar de heide bij Zeist en eenen veertig hollandsche gevangenen wierden naar's Hage gebracht en aldaar in de provoost gezet.De gouverneur, zich bezwaard vindende wegens deal te spoedige overgaaf, en het artikel van capitu- latie, rakende het corps van Beon, verkoos, omalle verantwoording voor te komen, de vlucht te ne- men naar Duitschland, na vooraf den major, gravevan Rechteren Limpurg, met die ontzettende tijdingnaar 's Hage afgezonden te hebben. In de stad warenmaar weinige huizen eenigaints beschadigd, doch deschutters doelen en het nevensstaande logement warenafgebrand. Het garnizoen had weinig geleden. De







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 351 1794 goederen en vluchtelingen passeerden door en langsde stad. Dan kwamen nog binnen eenige wagensmet zieke en gekwetste hussaren van Timmerman envier hanoversche karren, door hanoversche jagers ge-escorteert, doch deze laaste trokken door naar deheide bij Zeist. Eindelijk kwamen 's avonds omtrenthalf 6 uren weder 46 wagens aan het artillerieperkin het starrebosch aan, waaronder 14 wagens tot dezadelmakerij behoorende. Terwijl dit alles gebeurde,staken de patriotten zoodanig hunne hoofden op,niet alleen in hunne vergaderplaatsen, maar zelfs opde publieke wegen, dat 's avonds ten 8 uren hetgerecht nog vergaderde. Staande de vergadering om- trent ten 11 uren, wierden de kamerbehanger

vanBree *) en de broodbakker Sigal 2) door twee deur- waarders van hun bed geligt en op het stadhuis inverzekering gebracht. Het was reeds half 2 uren inde nacht, eer dat het gerecht weder uiteen ging.'s Anderendaags, den 12 Oct., wierden op dezelve wijze opgevat zekereLuxenburg en Burghart 3), beide woonachtig in deSchoutesteeg, als ook de heer Wintrant te Vianen,voorheen koekebakker alhier, benevens zijn vrouw ende twee jufvrouwen Meijer, bij hem inwonende; doch 1) De kamcrbohanger van Bree wierd den 16 Dec. op vrijevoeten gesteld, zijnde onschuldig verklaard. 2) De broodbakker Sigal wierd 27 Dec. vern-ezen tot eenbannissement van 12 jaren. 3) Deeze Luxenburg en Burghart wierden 12 Dec. veroor- deeld tot een gevangenis van 4 jaren in het tuchthuis, zijndebeschuldigd van

oproerstokerij,









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 355 179* gecommandeerd door den col. Fisbach, de col. com- mandant van van Monster; en de bezetting bestonduit 1200 man, zijnde het gren. batt. van van Pan-huis, het veldbatt. van markgraaf Baden en eenigeOostenrijkers. Het fort St. Michiel, moest ook doordeezen bezet worden, zoodat de bezetting maair al tegering was, om die vesting te kunnen verdedigen.Daar de franschen zich dan bij Grave vertoond had- den, begon men te Nijmegen ook al beducht te wor- den en dus middelen te beramen om den vijand af, te weeren. Het fort Knodzenburg, bij Lent tegenoverNijmegen, wierd in staat van tegenweer gesteld enlangs de Waal op den dijk wierden batterijen opge- worpen , als

aan de Lentsche molen, op den hoekvan Bemmel, en meer andere plaatsen, daar hetnoodig wierd bevonden, om den vijand de passagieover de rivier te betwisten. Na de uitval uit Maastricht van 9 October laatst- leden, was weinig of niets, die vesting betreffende,voorgevallen, als alleen dat de gouverneur een offi- cier en trompetter naar het vijandlijk leger gezondenhebbende, om een keizerlijken jager terug te eischen,die ten onrecht door de franschen was gevangen ge- nomen, aan de eisch voldaan was geworden met denjager terug te geven; doch den 16 Oct. wierd de vesting voor de tweedemaal op-geeischt, zonder dat een eenig schot Vooraf had plaatsgehad. Men had bespeurt, dat langs de Maas naarde zijde van Gronsveld een considerable trein franschetroepes,

artillerie en ammunitie was komen afzakken, 23*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 356 al tot meerdere versterking van de vijandlijke bele- 1794geringsarmee; en daarna geschiedde de sommatie dooreen capitein, die geblind de boschpoort kwam inrij- den. Er wierd krijgsraad gehouden; maar het een- parig besluit was nog aan geen overgaaf te denken;derhaken wierd de fransche capitein met een weige- rend antwoord terug gezonden. De sommatie wierddan afgeslagen, en echter wierd de nood hoe langerhoe meer dringende, voornamelijk door gebrek aan geld,waaruit gebrek aan vele andere behoeftens voortsproot.Men was al tot het allersmartelijkst uiterste gekomen,om de zilvere kerkgoederen van de roomsche kerkenen kloosters af te vorderen tegen behoorlijke obligatien;doch

alhoewel dezelve een somine van 37082 guldenhadden opgebracht, zoo waren die penningen ook alreedszoover vermindert, dat men binnen korten tijd, zoowegens het onherstelbaar gebrek, als wegens het ver- wacht wordende bombardement, allertreurigste dagente gemoet zag. De gouverneur besloot dan nog eenuitval te wagen aan die kant, daar men de vijandhet zwakste beschouwde, om door het vijandlijk legereen weg te banen, en dan langs dezelve nog eenigtoevoer te kunnen bekomen. Er trok den 17 Oct. een corps van 2000 man met verscheidestukken geschut op de franschen aan. Velen van henwierden verslagen en de overigen eenigzints teruggedreven, maar verders liep die expeditie zondereenig succes af. De volgende dag, den 18 Oct., wierd nog een uitval gedaan door

eensterk corps infanterie, cavallerie en jagers met de





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 358 gen te Druten en te Appeltern. Die van Druten 1794was bezet door het 379te reg. engelsche inf. en dievan Appeltern door een batt. jagers van Kohan. Dejagers van Rohan waren fransche emigranten in en- gelsche dienst. Het gevecht was vrij hevig en duurdemeer dan 7 uren lang, waarna die van Druten teruggeslagen wierd tot in Winsen. Na de actie blevende franschen te Ewick post vatten. Het 37ste regi- ment had het meest geleden. Van hetzelve waren 3capiteins, 4 luitenants, l kwartiermeester en verschei- den onderofficieren en gemeenen of gesneuvelt, ofkrijgsgevangen gemaakt. De gekwetsten wierden opwagens naar Nijmegen vervoert. De hertog van Yorck,dit naderend gevaar bij tijds willende

ontwijken,bracht het hoofdkwartier over naar Arnhem. Hetgeluid van het canonvuur en de vluchtende Nijmege-naren, die den 22 Oct. bij menigte bij ons overkwamen, brachtende stad weder in volle beweging. Het verzenden vangoederen, zoo met wagens, als met schuiten, en hetdoorpasseren en vertrekken van rijtuigen met vluch- telingen was zoodanig, dat bij de koetsenverhuurdersof voerlieden noch rijtuig, noch paard meer te be- komen was. Door dit alles wierd het patriotschevuur in de leesgezelschappen weer hevig ontstoken;en dat niet alleen alhier, maar zelfs in die van ver-scheide andere steden. Zij kwamen al zoover, dat zij,zoo zij niet in de zaken der stedelijke of provincialebesturen intraden, ten minsten trachteden dezelve dewetten voor te schrijven. Dit alles deed al sommige



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 359 1794 zwaarmoedige regenten, die te gelijk het gevaarlijkevan in zulke tijden, in welke men met rede vreesdedoor een geduchten vijand overrompeld te zullen wor- den, aan eenig bestuur te wezen, overdachten, hunneposten nederleggen; als te Leiden de heeren vanLelyveld, van Poot van Winter, Marais, van Leydenen van Kuffeler; te Schiedam de heer Bousy; teWeesp de lieer Swaving en zoo vervolgens meeranderen. Maar daarentegen onze regenten blevenalle hunne posten nog al waarnemen, alleen uitge-zondert de heer Pesters, die als lid van de pro-ciale Staten zijn post nederleidde, doch welke doorZ. D. H. dadelijk met den heer van Nellesteyn wederaangevuld

wierd. Te Amsterdam ook eenige regen- ten tot hetzelve besluit willende overgaan, wierdendaarin terug gehouden door den Erfprins, expresse-lijk daartoe zich derwaarts begeven hebbende; stel- lende Z. H. hen voor de schrikkelijke onheilen, diebij regeringloosheid te duchten zijn. In die volkrijkestad lag opentlijk een request ter teekening, door deleesgezelschappen opgeworpen. De vroedschap deedhier op een publicatie afkondigen, waarbij verbodenwierd het onderteekenen en inleveren van eenige re-questen of adressen, die de regeering in hare vrijedeliberatien aangaande de zaken van den lande zou- den kunnen hinderen. Een uur na de afkondigingkwam het request binnen, onderteekend door meerdan 2600 burgers, alle leden van de

leesgezelschappen;hetzelve behelsde een verzoek (om het geen afvor-dering te noemen), dat de regeering zou beletten voor-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 360 eerst het inrukken van gewapende militairen, en ten 1794tweede het doorsteken van dijken om de stad te inun-deren. Het request wierd met algemeene stemmenvan de hand gewezen en de hoeren Visser en Stap- horst, beide voorname kooplieden, met nog negenandere minder bekenden, wierden in persoon geciteertals de voornaamste bewerkers van hetzelve. De heerVisser en vijf van de anderen J) compareerden enwierden na het verhoor op het stadhuis in verzeke- ring gehouden, waarop de stadsschutterij zich aanboodnacht en dag het stadhuis te zullen bezetten, waarinde Raad bewilligde; doch de heer Staphorst en deoverigen hadden het hazepad gekozen en* waren destad ontweken. De Erfprins naar

's Hage terug kee-rende, nam de weg over Naarden, alwaar de zakeneveneens gestelt waren, om het bedanken der regen- ten voor te komen. De Erfprins in 's Hage gearri-veert zijnde en van al het gebeurde aan Z. D. H. enaan de Staten van Holland kennis gegeven hebbende,deden H. Ed. Gr. M. een publicatie afkondigen,waarbij ten strengste wierd verboden liet maken, op- stellen onderteekenen en inleveren van requesten,adressen, cleclaratoiren, of onder welke benaming ook,over zaken, zoowel het gansche land, als een eenigestad in het bijzonder betreffende. De Staten vanFriesland, zich met dezelfde onaangenaamheden be- 1) Deze zes heeren wierden, na verscheide malen verhoordte zijn, den 10 November verwezen tot een gevangenis vanzes jaren in het rasphuis en vervolgens tot een eeuwig

ban-nissement.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 361 1794 zwaard bevindende, zonden een deputatie af van drieleden uit hun midden met den Secretaris naar 's Hage,om van H. H. M. af te vragen, hoe zich daarin tegedragen. Het antwoord, waarmede de deputatie wierdterug gezonden, behelsde een sterke aanmaning aande Staten van Friesland, van, zoowel het bedankender regenten als het presenteeren van requesten, metalle krachten tegen te gaan. Zoudat clan het patriot-sche verderf zich als een kanker verspreidde doorhet geheele land.




