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"Wij zijn thans in staat gesteld tot de raededeeling van het
navolgende rapport van den Generaal Chaste :

Aan Zijne Excellentie den Heer Directeur-Generaal
van Oorlog

,

.

,

—
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Vers(o,ri'nen-
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.

volstrekt

in"ijne kleine
«en voldaan.

geene redenen mij over de behandeling
ten onzen opzigfe te beklagen ,en aan alle
verzoeken wordt op eene heusche wijze door

.

ac'u mij gelukkig de wcnschcn van Zijne Majesteit ten
pzigte van het overbrengen der gekwetsten naar Holland voor
e li.üben kunnen komen , aangezien op mijn verzoek de ligt gekwetsten en zieken, welke zich op den 2tisten dezer zoo

, onder bedekking
hier tot aan onze vloot
vlotelingen , verder naar

als op het Vlaamsche Hoofd bevonden

Uer

der

te 's Gravenhage.

Citadel van Antwerpen , den 29sten December 1832
Als een vervolg op mijne missive van den 24sten dezer,
n 1784 , heb ik de eer Uwe
Excellentie te rapporteren dat
"«e vijand, ingevolge-de gesloiene
kapitulalie ,op dien datum
"iet ravelijn aan de Hootdpoort, en vervolgens in den loop
van den dag de vijf bastions bezet heeft.
Hes namiddags ten 2 ure heb ik in mijne kasemat een bezoek ontvangen van de beide Fransche Prinsen, vergezeld
V;in den
Maarschalk Gérard , benevens 10 of 12 andere Generaals , welke mij over de verdediging der citadel de grootste
eoii!pli men)eM gCl ak t hebben, hebbende tle Maarschalk mij
?. verzekeriag gegeven, mij ailes , wat niet strijdig tegen
«line instructie was, toe te zullen staan. De toestand waarin
J'J het inwendige van de citadel gevonden hebben , scheen
-,

Recevez, Monsiqpr le Général, l'assurance de ma consideratie.- là
plus distinguée,
Le Maréchal Commandant en «hef,
(signe)
Comte Cékjjsp.
(VüIUAUNe,
Leger fan het Noordem,
Generale Staf.
Aan Mijnheer den Baron Cliasit. , Generaal

eener Fransche wacht,

te water van

van daar onder geleide van onze
FSen-op-Zoom zijn getransporteerd.
"Ü die gelegenheid hebben de Belgen weder eene proef van
»unne laagheid aan den dag gelegd r door op deze schepen
°ewel onder Fransche bedekking, eene hevige fusillade van

*n

,

«en Kattendijk

tot bij het Fort-du-Nord te dirigeren.
-e zwaar gekwetsten hebben, ten getale van 59, naar het
ïo.puaal te
Antwerpen moeten worden getransporteerd , heb-

FianscliA militaire autoriteit zich speciaal met de
bende
iJesclierining van dezelve belast. Onder deze bevinden zich

Mijnheer de Geneeaal

oeren ; zijnde de laatste bij zijnen neef aldaar opgenomen. De
-'arschalk heeft mij.stellig' beloofd , dat deze lijders naar mate
"in toestand
zulks bgedoogt*
naar hunnent zullen worden
h

,

gezonden.

a
©v

?!

offi "

Kolonel Koopman, welke ingevolge het additioneel

not in de kapitnlatie begrepen was, is den 2tistcn: des
Daai 'ISt fransche hoofdkwartier overgebragt en da
n V!UI de 2eeniagt ontwapend. Na vele door mij hier-

le_»C,*r^

en na herhaald aandringen bij den
J^n. '"Sebragte vertoogen
infiien
het
van de zeemngt niet
het
vo
Wz*
' gosfeld, mij,otdan
wordt
als.
den
Kolonel
persoonlijk
te K
0m

niet

'^len » dewijl het de pligt van elk bevelhebber is,
. la"d!.
A * Mlßsgevangene het zwaarste lot mede te dragen zoo
0 "HJ go!ukt
het zo° ver te brengen, dat de officieren
I

om

-j s

hun

'

WÜ'>enen t"vvS hebben ontvangen en de schepelingen
»ned!1e6 n
Capitulatie begrepen zijn, waarbij men mij de
iioo,) i.
gegeven,
dat de Kolonel Koopman mij spoedig
.".
Koud
ïk
za! echter niet rusten voor dat in*dit
rejoiSn?renOpziet
11l: 'n verlangen voldaan wordt, of anderzins persistei-pn

lat
*^
M!n,aarsc3înJk
N-ssiv
De

möt he,a

te deelcn'
Gérard
heeft mij den 27sten dezer eene
e doen geworden ,
van den navolgenden inhoud i

fiSfefi! ?nrd-,

"-«"ij-Qr-Ueaeral.

A .Monsieur le Baron Chassé
(F

Infanterie.

, Général

Au Quartier Général de Berehera , le 27 Décembre 1832,

MONSIEUR Ï.E Gr^MAl. ,
viens de reeeCSS,e,r a vous an*nóncér que, d'après les instructions que je
Voycr en Hol!°
1'".> Gouvernement, je suis autorise à vous renIS'
toutes les troupes qui étaient sous vos
-ordres , sous 1IU<Î1
r''
ex!,resse
I""'»
tous les oflieit.-s et soldats , corC|°r
|

dans la caidl

'" "

U<Î

Vl*-

,

10n
rpndroni, ainsi que vous l'engagement formel de
n"e l'as porter
e sarm*s P
contre la France et ses allies ,et nommément contre
Belgique
leH a,ira"ge"iens à intervenir entre cette dertez ''î DronoKir ihBt 'la *tol/andene seront pas faits. Si vous aecepque 'J" '''w'"»"' de vous faire ,je donnerai sur le
ï!lamP des or
fiS
Ui
Ba"s
Ue VOUS Mf l'7- vaus ci vos trouPes
dirigé»
délai
de la Hollande ,où vos armes vous seront
reiitlu S- |3anf ■*
Cns d'uu refus, je dois
vous prévenir que j'ai reçu
de v''.. fîarre «ouduire à Dunker-jue vous et vos troupes.

*

*****'3-___K»««e2r"
"Vdu'

'

U*J

sur"| *f°
.

-^
tl'ollti^"e

'

,

,

den 27 December 18.2.

Ik haast mij u aan te kondigen dat ik , ingevolge de zoo even bij
mij van mijne Regering ontvangene voorschriften, gomagtigd ben ,
om u, alsmede alle de troepen, die onder uwe bevelen gestaan hebben , naar Holland terug te zenden , onder de uitdrukkelijke «voorwaarde, dat alle de in de kapitulatie begrepene officieren en soldaten, gelijk mede gij zelve, zich stellig verbinden, om de wapenen niet tegen Frankrijk en deszelfs bondgenoolen, en bepaaldelijk
niet tegen België te dragen 200 lang de tusschen deze laatste
.Mogendheid en Nederland te maken schikkingen niet tot stand
zullen gebragt pijn. Indien gij hel voorstel , hetwelk ik de eer heb u
te doen, aanneemt, dan aal ik dadelijk de noodige bevelen geven, om
u en uwe troepen onverwijld naar de Hollandsche grenzen te. doen Vertrekken , alwaar uwe wapenen 11 zullen teiug gegeven worden. Ingeval
>viin weigering moét ik ù kennis geven , dat ik hul bevel ontvangen beb ,
om u met uwe troepen naar Duinkerken te doen brengen.
Ontvang, Mijnheer de Generaal , de verzekering mijner uitstekendst»

.

hoogachting.

Waarop

De Maarschalk , Opperbevelhebber ,
(gel.)
Graaf Gekard.]
ik het navolgend antwoord heb toegezonden j
A Monsieur le Maréchal Comte Gérard, Commandant en chef l'armée du Nord.
Citadelle d'Anvers, oc 27 Décembre 1832,

MonswUb Le

,

MahÉ-Ihal
à
la
lettre
En réponse
que votre Excellence m'a fait l'honneur do
inVcnro aujourd'hui concernant les conditions pour le renvoi
de la
garnison de lu citadelle en .Hollande , j'ai l'honnqur de vous informer Monsieur le Maréchal , que je ne suis nullement autorisé à accepter un
pareil engagement et qu'en conséquence je me trouve dans la nécessite
tle subir avec mes troupes le sort que le Gouvernement Ei'.nÇais nous
destine dans ce cas.
Recevez, Monsieur le Maréchal, l'assurance de ma considémtioó
la plus distingué».
Le Général d*1Infanterie ,

Baron Chassé.

(signé)

«*0

genmpufeerden ; ook tle Kolonel de Gumoêns en de Euienant van Limburg Stir.um zijn naar derwaarts overgebragt,
<mgezicn hun toestand niet toeliet hen naar elders te ver-

infanterie.

Hoofdkwartier te Bercbem

[Ybrtaj.ing.

Aan Mfjnheer den Maarschalk Graaf Gérard , Opperbevelhebber vain het Noorderleger.
Kasteel van Antwerpen, 27 December 1832.
MuSheer de Maarschalk
In antwoord op den brief waarmede Uwe Excellentie mjj heden ver-

eerd heeft , betrekkelijk de voorwaarden waarop de bezetting der'Cifade.l naar Holland zoude worden terug gezonden, heb, ik de eçr u.,
Mijnheer de Maarschalk, te beriglen , dat ik geenszins gematigd, ben ,
om eene dergelijke verbind ten is 'aan te gaan , én dat ik njij dus in da
noodzakelijkheid bevinde , om met mijne troepen het lot to ondergaan,
hetwelk de Frauseiie Regering ons voor dat geval bestemt.
Ontvang, Mijnheer de Maarschalk , de verzekering myner uitstekeudsta

hoogachting.

De Generaal der Infanterie,
(get.)
Baron Chassé,}
Waarop wij gisteren de bevelen tot den afmqrsch naar Duinkerken hebben ontvangen, zijnde de Heer Generaal-Majoor de
Favauge heden morgen met de eerste kolonne, sterk ongeveer 2401) man, bestaande uit de 10de en de twee „koinpagnien der 2de afdeeling infanterie, onder een sterk escorte ,
afgemarcheerd, terwijl ik morgen vroeg met de tweede ca
laatste koïonne bestaande uit de overige infanterie , de artillerie en marine, den marsch zal aannemen.
Aan de officieren van gezondheid is op mijn verzoek toegestaan, 0111 naar Holland terug te keeren vveïke met de
eerste
gelegenheid van hier zullen vertrekken, uitgenomen de chiCroissant , welke op zijn eigen aandringen ,
rui-gjjniuajoor
7
mijnen
ligchamelijken toestand mij tot Duinkerken zal
wegens
vergezellen , alwaar gelegenheid zal worden gezocht, om hçm
naar Holland terug te zenden, zoodra mij zijne hulp niet
meer benoodigd zal zijn.
ïk zal de eer hebben Uwe Excellentie mijne nadere voordragten tot militaire belooningen uit Duinkerken te doen toekomen , wijl mij thans hiertoe de tijd ontbreekt.
Op het oogenblik ontvang ik het treurige narïgt dat do
Heer Kolonel de Gumoëns gisteren avond in het hospitaal ta
Antwerpen aan zijne wonden overleden is.
; Zijne Majesteit verliest in denzelven, een even zoo-kundig als getrouw en dapper hoofdofficier welke door ons 3llan en inzonderheid door mij zeer betreurd wordt.
De Generaal der Infanterie,
Baron Chassé.
BU een naderen brief heeft de Generaal Chargé den Hoe*

,

,

,

,

_

gingen aan den Koning over te brengen voer het zoo vereerend
gunstbewijs, door Z. M. aan hem Generaal en aan de bezetting der citadel verleend ; en daarbij tevens overgezonden
de te dier gelegenheid door hem uitgevaardigde :

DAGORDER

voor de bezettingen op de
van Antwerpen onderhoorige Forten en
Zeemagt op de Schelde voor Antwerpen.

Citadel
Zr. Mg.

,

Den soldaat kan gewis, bij de volbrenging van zijne krijgsverrigtingen , geen eervoller loon te beurt vallen dan het
bewustzijn te ontvangen dat zijne daden door Zijnen Koning
,
worden goedgekeurd.
,
Dit, mijne wapenbroeders
is ons geval ; met innig genoegen kan ik u zulks mededeelen. Uw gedrag heeft gedurende den loop van het beleg 's Konings tevredenheid weggedragen ; de geheele verdediging heeft aan Zijner Majesteits
billijke verwachting beantwoord; Hoogstdezelve heeft met innige deelneming gadegeslagen het lot van zoo vele dapperen,
die hun bloed voor het Vaderland hebben vergoten , hoe
groot de ontberingen en

vermoeienissen

zijn geweest

,

die gij

Aanvankelijk een blijk van Hoogstdeszelfs goedkeuring aan
mij persoonlijk , en , in mijn persoon , aan het geheele garnizoen der citadel van Antwerpan willende geven , heeft Zijne
Majesteit, bij besluit van den 25sten dezer, n°. 63, mij
henoemd tot Grootkruis der Militaire Willems-Orde ; terwijl
Zijne Majesteit voorts welwillend te gemoet zal zien de verdere tot beiooning te doene voordragten.

Krijgsbroeders ! wij hebben met eere aan onze roeping voldaan ; en moet dan al voor het oogenblik onze arm aan de
heilige zaak van het Vaderland worden onttrokken in ónze
harten -blijft hetzelve leven ; en welke beproevingen ons ook
zouden kunnen wachten , gewis, geene offers zullen ons te
groot zijn !
Citadel van Antwerpen, den 27sten December 1832.
De Generaal der Infanterie

,

Baron Chassi..

,

Tegelijk met deze brieven is door den Generaal Chassé overgezonden .de volgende nominative staat van de olF.cieren en
soldaien , die «edurende het beleg der citadel van Antwerpen
gesneuveld, gekwetst of vermist zijn alsmede van dezoonïgen; , die tot den 27s(en December den dag waarop de
lijsten zijn opgemaakt, aan hunne wonden zijn overleden.
Onder da gekwetsten behoort ook de Generaal-majoor de Favauge , die eene ligfe wonde aan den linkervoet heeft bekomen. De hierachter als vermist opgegevene manschappen zijn
bij de verschillende uitvallen of ook bij de vermeesteriiig der
lunette St. Laurent in handen der Franschen gevallen.

,

,

,

,

ZEVENDE AFDEELING INFANTERIE.
GESNEUVELD.

Flankbataillon.

,

,

idunneg

Zanderink.

AAN ONTVANGEN WONDEN OVERLEDEN.

Flankbataillon.
De fankeurs : Hendrik Baarslag , Hendrik Broekhuis , Ernst
van Kuik, Willem Jansen . Joannes Jacobus Booiuhouwer.
VERMIST.
Flankbataillon.
De sergeant Willem Heino.
GEKWETST.

Flankbataillon.

De flankeurs : Johannes Hernianus

ter Tugt, Gerardus
Cate , Hendrik Willem te Kiefte , Berend Jan
Korteling , Hendricus Oudernaa t, Pouw Starust, Antonie CorBelis Elemans , Johannes Ludovicus Kroezen , Johannes Verwoert, Jean Henri Matenaer , Gerhardus van Stokkum , Jan
van den Nieuwenhöf , Nicolaas Hendriks, Hendricus Dammink ,
Gerardus Ansems , Cornelis Matiheus Meyers , Gerhardus Toks,
Conrad Hcyzelcr , Joannes Ken.na, Gerrit Vos , Dries Beefs ,
Joannes 800 ; de korporaal Wilhelmus Rouwendal ; de fankeurs Jan Arendsman , Gerrit Hendrik Wind , Gerrit Jan
Aarnink , Abraham van Wyhe , Hendrik Jan Jans , Hermannus
Frederikus Willemsen , Barteld Simkes .Wentzel , Gerrit Jan
Nyland, en de adjudant-onderofficier Derk van den Hurk.

Johannes

ten

NEGENDE AFDEELING INFANTERIE.
GESNEUVELD.

Tweede bataillon. (*)'
lste kompagnie: de fuseliers van Nierop en Boonstoppel;
2de kompagnie : de fuseliers van Dyl, Siepers en van der
Burg.
Derde bataillon.
lste kompagnie : de fankeur Lensing ;
2de kompagnie: de fankeurs Pruim boom en Dusyn
"
3de kompagnie : de korporaal Jansen ; de fankeurs van
Manen , Kroon Bart Warner en Kiick. (De twee
als
laatsten
handlangers bij de artillerie.)

,

,

(*) Alle de op dezen staat vermelde manschappen vau dit 2de ba, waren als handlangers bij de artillerie in dieust gestold.

taillon

de fuselier

VERMIST.
de korporaal Keizer.

Derde bataillon.
3de kompagnie : de fankeur Kluit;
4de kompagnie: de fankeur Kors. (Als handlanger bii de
J

artillerie.)

GEKWETST.
Tweede bataillon.

lste kompagnie : de

,

_

Ponte , Toet , Verbrugge
fuseliers
,

,

,

Kouwen Lagmulder Leydens Overbrueee '
ö6
de Jong en Bolhuis.
'
2de kompagnie : défuseliers Blokland Starrenburg Wiesmeyer Frits Lokhorst, Korteljé Duits Koning en Havenaar.
Derde bataillon.
lste kompagnie : de 2de luitenants Miltenburg en
Kempces
de sergeants Ulrich en Cappée ; de fankeurs Brandwvk, van"
den Bosch, Dekker, van Velzen, Veltenaar, Albrecht en
Tep|,ens; (De beide laatstgemelden als handlangers bii de
J
artillerie.)
2de kompagnie : de fankeurs Brabander, van Santen van
den Berg, van der Moren, de Baadt en .Vobel ; (Deze
laatste
als handlanger.)
3de kompagnie : de fankeurs Spoor en van der
Ade kompagnie: de kripitein Schouten; de lsteLans
luitenant
Kerkhof! ; de korporaal Botzen ; de fankeurs
Van Weerd "
van Noord , van Balen , Webcr , van den Bogaard ,
van Leent

,

,

van

,

der Molen
als handlanger.)
ter

,
,

,

van

, Vleugels , Duhen

TIENDE AFDEELING

en

Tromne'
"

lloetman. (De
laatste
v

INFANTERIE.

GESNEUVELD.

Eerste bataillon.
lste kompagnie: ie fuseliers

en liedeman;

,

Snelten, Schouw Sorffdra-er
8""ne>'"-

,

2de kompagnie : de fuseliers Gooyer Sweers
3de kompagnie: de fuseliers van Veen, en Fabe- "
Brakenburg,
timp , F. Bos en Teule ;
°*
Me kompagnie : de tamboer Williams ;
v_„
de fuseliers

Rosmalen , Tenhoven , Duurdaut, Geesthuyzen en
Tweede batailion.
lste kompagnie : de fuselier Roos ;

BrandhoiL

2de kompagnie : de fuseliers Bos , Slok en Lann'a
"
3de kompagme: de fuseliers Cugnot, van
Brederode
Heespeiinck Scheeper Aukes en Hageman ;
4de kompagnie : de fuselier van Essen.

,

De fankeurs : Derk Benninks __* Hendrik Bonke Jan Gern
Jan Sinies , Gerrit Meyer Johannes Henrikus ten Koppele ,
Garrit van Duuren, Jacob Esselink, Hendrikus Geurts en

,

lste kompagnie : de korporaal Sellschop ;
Voskuil.
Derde bataillon.
2de kompagnie : de flankeur den Yzerman.
Tweede bataillon.
lste kompagnie :

Krijgsbroeders !

u hebt getroost.

bataillon.

Twrede

,

,

Flankbalaillon.
De kapitein van Onzelen ; de 2de luitenant Nantzin*
de korporaal liurreibrmk ; de fankeurs van de
*
Radius, Spaargaren, van Ryswyk, Tolle , Ham, St I '
Koppedraayer, Facen, Wouwenberg, van den Bosch dl
Klerk ,

Kni.l

Sorgdrager, Koning en Mollink.
TEN GEVOLGE VAN BEKOMEN WONDEN

Eerste bataillon.

'

OVERLEDEN.

I--. kompagnie : de sergeant Vertin ; de fuseliers J H
Smit en Eysten ;
**
2e_e kompagnie : de
fuseliers Kersbergen en Galiairt
J
4«fe kompagnie: de fuselier Berkfeid.
*
Tweede bataillon.
lste kompagnie: de fuselier van Geïderen2de kompagnie : de 1ste luitenant van Bueren
3de kompagnie : de fuselier Reyn.
Flankbataillon.
De kapitein Moixe ; deflankeurs P. Kramer. Douwt»,
n. "
wes » Brui-

-

gom en Groen.

GEKWETST.

'

Eerste bataillon.
lste kompagnie: de 2de luitenant Jelte_ " dt* A.A.U
s,
Vroon,, Koll Sukkel , Vogelezang.
as
Colpa, Kanekamp, A. Boom , Dekkers en Ke^-zer "
'
2Uk kompagnie : de kapitein van Well
Groenveld
"
2de luitenant van Deventer ; de korporaal van
KlaverenUerg
StraUng;
Ibu«S'C.
y'7
ÎlMoorkcrk Denneiuan,
Boender, van der Zee, Mois, Fre_
denks, Mekelcnourg, Windt en Verdtigt ;

*^S£*3£ *

oern

Groeneveïï*

t

3de kompagnie : de fuseliers Houdyk,' Strengers
Mon
yen Kruyff, van 't Kruys Raven Vlak, vau
"«Min
van Boxtel en Tremper ;
Me kompagnie : de 2de luitenant van Dongen Franel"
te*ergeant* Later de Kat en Bauman ;de korporaal
V
Eek ; de fuseliers Laan Postma , de Huu
VnntTuurnout, Dunk, de Bic , van Beek,
Jansen P®~
tiet, Mercier Claudius en Zwartverwer.
'

,

,

,

,

den'Helm ,
USesback'
1??

Tweede bataillon.

___. kompagnie: de fuseliers Plumer ,
Sits , van der Hors.
Jansen, Klok, Slikker en Oort;
*
2rfe hompa^; de
Bertling;
fe„
e
de//«
*er^f
Bedding , Pols , Francame en
de Blaauw ;
3rfe kompagnie : de fuseliers A. de Groot,
K. Smit, Kleinsn.it, \elekooper, C Groot , Velleman ,
Engelsma
Zim
» ««'«er,
Kuyten, Rood, van Vegchelen en Lampe ;

'

,

«ér

4de kompagnie : de 2de luitenant Hoffman ; de fuseliers
Baars, Holler, Paauw, Duits, Siam, Latrois, Ludoiph
,
Ameliswaard , van der Pool , Ploeger , B.yk en Musterd.

KORPS MINEURS EN SAPPEURS.
Eerste baïaillon.
lste kompagnie.

Flankbataillon.

De sergeant Mathonrne ; de korporaals van der Zanden ,
van Es, Verkerk, de Kloet en Kuikens; de
Zwagerman , Visser, Van Heusden, van 't Hoff',flankeurs , van
Uieman
Gelder Hoogheid, P. de Graaf, F. Bos, Tennissen en Molenaar
korporaal van der Veen; de fankeurs Eyssenbergen, Scholleman, van Gemert, J. de Boer,
V. de Linden,

;^de

Koos, Akkerhuis, C. de Boer, Ovenbeek, Esser, Stalen,
F. de Vries, C. Blom., Lingre , Slee ,
Simons Vrugt ,
Lrfsbeau, Byl, Jesse, Gruys , Ossebaar Elderman Benning
van Zeggeren, Ringeling, Graeneveld Hollander, Dykstra
Kuys Hop Beekhuys Baltus en Hoezoo.

JJ.

,

,

,

,

,

,

,

,
,

VERMIST.

Eerste bataillon

lste kompagnie: de eerste
luitenant
"arenze, Somer en Westerveld ;

Boers ; de fuseliers

2de kompagnie: de sergeant Pellegrim de
; fuseliers 3. Boom
en Stroethof ;
3de kompagnie : de fuseliers
Brandel en Lakerveld.

Wajon , Klyn , Verwey

,

Tweede Bataillon.

Wildriks ; de fuseliers
TrinkleL
OmPTie "' & korPO"<>l
Dozv' van Velse
Noom,
Ri. f\ freiH^'
"> , van
Breuke,aar ' de Vos» van Loenen
Iwn d'
'
an8

J

herif/NSf^af/T^^"-1-"
Kruger, vZmn
w' Be?
' J^jT. ,
Wezenbeek,
Bakei',
,^ 'Kemper
« U.SÜTÏfr
-"' Schol»,na«
'
Put.tl
'

.

Dunrint

W

I Schah,ck

MoU
'
,
J-Fransman
Gaudeleua Hitzel ,
van
van *en
» van d*r

htold

fman » v »n

,ff
e

Schoor en van

Ha

!fFlankbataillon.
ef7^"e--deÂ,--^ Spoor.
De-*°"*«"

van

Voorn

en Barmentlo.

ARTILLERIE, HANDLANGERS EN TRANSPORTTREIN.
GESNEUVELD.

t<^%Jï

atiï« 0\ ll
en Schmier de
-"fgcantXU£\^'"''^"wer-vaii-Oostée
vuurwerker
Jenk ; de
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De milicien Fisse.

,

VERMIST.

In het dagblad- van New-Cast!e van 29 December, leest men
het volgende :
„Gisteren heeft de Heer Matthew Fairless , Nederlandsche
Konsul te Sundcrland , in het lokaal der beurs van die stad
aan Hendrik H.rn eene bronzen medaille uitgereikt , die aan
denzelven was toegekend door de Nederlandsche Maatschappij : tot Nut van 't Algemeen , voor het redden van een kind
met eigen levensgevaar. De Konsul sprak daarbij het
volgende : » Hendrik Hom ,
het strekt mij tot een bijzonder
genoegen u een hronzan eerepenning te ' overhandigen , die
u door eene Nederlandsche Maatschappij van menschenvrienden is toegekend ; eene eer welke alleen bewezen wordt
aan personen,
die bijzonder eervolle en edele handelingen verligt hebben. Gij hebt u door uwen moed en
uwe menschlievendheid den naam van een echt Britsch zeeman waardig betoond. In de maand September 1831 zaagt
gij te Middelburg een kind in het water vallen en op het
punt van om te komen ; gij sprongt hetzelve achter na zonder
u door het dreigend levensgevaar te laten afschrikken. Gij
reddet het kind , en gaaft het aan zijne verslagene ouders*
terug. Daarvoor is u deze eerepenning'toegekend door leden
van de heldhaftige Hoilandsche natie. Uwe menschlievendheid
is een Britschen zeeman waardig , en dit eerbewijs , dat gij
ontvangt van lieden, die zich zoo zeer door moed en dapperheid onderscheiden als de Hollandsche natie , is een schoon
sieraad voor uwe borst. Met de grootste voldoening plaats
ik hetzelve daarop, en vertrouw dat het hart, hetwelk daaronder klopt , u door uw geheele leven zal blijven bezielen ,
om in alles fe handelen , geüjk een braaf, eerlijk en menachlievend man betaamt.
Ontvang ook van mij deze kleinigheid , en drink daarvoor op de gezondheid van Z. M. den Koning der Nederlanden ; op de gezondheid van den Generaal Chassé , den held
van Antwerpen , en op de gezondheid van de brave Nederlandsche Natie , die in lijden van nood zich om haren geliefden Koning geschaard, en goed en bloed te zijner beschikking gesteld heeft voor zijne en des vaderlands verdediging."

—

Bij den Directeur-Generaal van Oorlog zijn op nieuw da
volgende aanbiedingen en geschenken ontvangen als :
Van Heeren officieren van het lste bataillon veld-artillerie
te Nijmegen , de som van een en veertig gulden twee cents ,
als bijdrage ten behoeve van de algemeene wapening;
Van Heeren officieren bij het depot der Bste afdeeling infanterie, te Groningen, de som van twintig gulden twee en
tachtig cents als maandelijksche bijdrage ten behoeve van
's Rijks schatkist, over do maand November 1832;
Van den Heer S. Labonchère , te Amsterdam , de som van
honderd een en twintig gulden vijftig cenis, voor drie maanden kosten van onderhoud van drie infanterisfen voor zijne
rekening bij het leger dienende ;
Door tusschenkomst van den Heer G. heim-referendaris Zr. M.
voor de Luxemburgsche zaken, Stifft, te 's Gravenhage, van
den Heer J. P- Pescatore, te Luxemburg eene assignatie ,
groot twee honderd gulden , om te worden besteed ten behoeve van de moedige verdedigers van de citadel van Antwerpen ;
Van den Heer Burgemeester van Sloten , provincie Holland
(noordelijk gedeelte), een kistje , waarin pluksel enz., onder
opzigt van de echtgenoote van den weieerw. Heer J. Verkerk,
Predikant aldaar , zoo door hare kinderen als door eenige dorpelingen vervaardigd, benevens de som van twintig gulden,
uit de spaarpot van die kinderen , ten behoeve van het Va-
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derland ;
Van den Heer Luitenant-kolonel, kommanderende het depot
der afdeeling grenadiers te 's Gravenhage , de som van vier
en veertig gulden vijftig cents , a!s eene buitengewone bijdrage van de meesters kleeder- en schoenmaker, benevens
de werkers bij hen geëmpl.ijeerd , bo-.en de door hen reeds
afgestane dag soldij (ia de bereids geannonceerde som van
vijf honderd vier en veertig gulden begrepen) , ten behoeve
van de nagelaten betrekkingen van gesneuvelden, op de citadel
van Antwerpen ;

Van Heeren officieren, onder-officieren en schutters , van
het lste bataillon der 3de afdeeling Noord-Brabandsche schutterij , te Nijmegen , de som van drie honderd twaalf gulden
zes en dertig centen , zijnde het bedrag van een dag soldij ,
door hen, ten behoeve der manschappen , gekwetst bij de
verdediging van de ciladfl van Antwerpen , afgestaan ;

Van Heeren officieren , onder-officieren en verdere manschappen , van het 2de bataiiion der 2de afdeeling mobiele Geldersche schutterij , de som van zeven honderd vijf en zeventig
gulden , door hen bijeengebragt, om te worden gebezigd tot
verkwikking van geblesseerden , en ler gemoetkoming in de
behoeften van nageblevene weduwen en weezen van gesneuvelden bij de verdediging van de citadel van Antwerpen;
Van den Heer Luitenant-kolonel, Kommandant der 2de divisie reserve-artillerie te velde , de som van vier honderd elf
gulden vier en dertig cent<n, bijeengebragt door
den staf der divisie. . .'.. A f 35.00
de batterij n*. 1! («)....,....
76.11
12
(«)
2*7.20
en
" twee
" ingezetenen van Hclvoirt .
door
13.00
f 411.31
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behoeve van de verminkten en nagehleven heïrekkingen
van gesiicuvelden , op de ciladel van Antwerpen , de daarbij
ten

behoorende forten en zêemagt ;
Van den weleerwaarden Heer L. J. van Dam, Predikant
in tle Beemster
de som vaa een honderd twee en zeven.ig
gulden, zeven en dertig en een halven cent, door eenige ing-ezetr^cn van de Beemster fcijcengebragt tot ondersteuning
en verkwikking van die dappere krijgslieden , die op hetkasteel van Antwerpen , onderhoorige forten en van de vloot op
de Schelde, zijn gekwetst, alsmede ter verzorging van weduwen en kinderen van gesneuvelden ;
Van een Dienstmeisje te 's Gravenhage, onderde letters
P. S., een pakje pluksel en windsels, voor de dappere verdedigers van Nederland;
Van eene vcreeniging van jonge Dames té Leerdam een
kistje met pluksel, windsels en compressen, benevens de som
van vijf en dertig gulden, (en behoeve van de edele strijders ,
die in den jongsten heldhaftigen tegenstand zoo roemvoi zijn
gewond geworden ;
Van de 2de divisie infanierie van het leger te velde , de
som van zes duizend acht en negentig gulden, negen en
veertig cents , ten behoeve der gekwetste en verminkte militairen van de citadel van Antwerpen bybehoorende forten
en van de vloot , welke som overgemaakt is aan de Commissie ter inzameling van geschenken enz., te.Amsterdam ;
Van Heeren officieren, onder-officieren en verdere manschappen van het depot van het lste bataillon jagers te 's Gravenhage de som van drie en zestig gulden zes en negentig
cents, zijnde het bedrug van een afgestaneu dag traktement,
ten behoeve der gekwetsten en nagelaten betrekkingen van
gesneuvelden op de citadel van Antwerpen;
Van den Heer Luitenant Kolonel kommanderende de 2de
afdeeling mobiele Noord-Brabandsche schutterij , de som van
acht honderd een en twintig gulden acht en negentig cents
zijnde liet bedrag van een dag traktement, door de officieren
«ii manschappen van het 2de en 3de bataillon der afdeeling ,
als een bewijs hunner deelneming in de wapenfeiten hunner
kameraden op de citadel van Antwerpen-, onderhoorige forten
«n vloot op de Schelde, afgestaan
bedragende voor het
2de bataillon de som van / 482.1 i
3de
»
339.87
» a
»
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’821.98

Van tlcercn offîciefen , ondei-6fficieren eft verdere manschappen van het korps jagers van Cleerens te Tiel , de som van
honderd twee en dertig gultien veertig cents als eene bijdrage
ter geinoetkoming van zoodanige wapenbroeders, aan wien het
lot te beurt gevallen is, om , aangezien de heldhaftige en
ce; vuile verdediging van het kasteel van Antwerpen, tegen

,

cvermagt van vijanden, krijgsgevangen te worden.
Voorts is het berigt ingekomen , dat bij de infirmerie op
het fort Frederik Hendrik ontvangen is, van Mejufvrouw
Geelkerken eene hoeveelheid pluksel , windsels en compressen J
Van de Jufvrouwen Hendriksen , eene hoeveelheid pluksel;
En van een onbekende pluksel windsels en compiess en ;
En bij het groot Hijks-hospitaal te Utrecht, van een menschenvriend , ten behoeve der zieken in dat hospitaal verpleegd wordende de som van vijftien gulden ;
Zijnde er voorts bij de garnizoens-zickenzaal te Vlissingen
door tusschenkomst van Zijne Excellentie den lieer Viceadmiraai Opperbevelhebber der vesting Vlissingen en onderhoorige forten van de Commissie tot ondersteuning der gekwetsten op de citadel en vloot en de forten te Utrecht,
ontvangen de som van drie honderd gulden , ten behoeve der
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,

gekweisten , die zich in dat etablissement bevonden ;
Terwijl tevens alhier wordt vermeld , dat door den Heer
J. Schouten , te Dordrecht , gratis in gebruik is gegeven het
erf, genaamd het Wiliigenbosch , tot berging van brandhout,
behoorende lot het approvisionnemeiits-magazijn aldaar.

De Minister van Finantien , ontvangen hebbende de hierna
vermelde giften ten behoeve van het Vaderland, maakt daarvan bij deze eervolle melding , als :
Van den Heer F. C. C. Riihle, oyer het vierde kwartaal
1832, vijftien gulden.
Van den Heer C. Varkenvisser, Commissaris van Politie
te Scheveningén , als vrijwillig geschenk , en als eerste termijn in plaats van vrijwillige leening, een schatkist-biljet
groot in kapitaal een honderd gulden ;
Van de leden van het Evangelisch Genootschap te Genève
en van eenige inwoners dier stad -, niet tot dat genootschap
behoorende , eene som van een duizend twintig gulden , vier
en negentig oents , ten behoeve der slagtort'ers van de aan_ronfling welke het vaderland thans ondergaat;
Van den Heer B. Kinys , te St. Petersburg , zoo voor zich
als namens eenige aldaar aanwezige Hollanders, tot nut van
bot vaderland , eene som van een duizend zeven honderd roebels , uitmakende, à 52f cents per roebel, acht honderd achfc

,
,

van het lste bataillon van gemelde afdeeling reeds vroeger is vermeld;
Door tiisschcnkomst van den Kapitein kommandant der artillerie in de vesting Brielle , de som Van zes en negentig en tachtig gulden vijf en twintig cents.
Van vier jonge lieden, geboortig van Vriessenveen, doch thans
gulden drie en tachtig cents zijnde het bedrag van een afin St. Petersburg woonachtig, eene som van zeshonderd ere
gesiahen dag traktementen soldij, door de gezamenlijke korpsen
artillerie en genie, in die vesting garnizoen houdende, ten vijftig roebels -, opleverende , à 52 cents per roebel, drie hon~
derd acht en dertig gulden, door hen bijgedragen ais volgt
behoeve der gekwetsten van dcfcitadel van Antwerpen onderforten
en
van
vloot
;
de
te weten:
hoorige
Van Heeren officieren , onder-officieren en verdere-manschapDoor Albertus Harmsen 250 roebes ;
» Jan Bramer
200
pen van het depot van de afdeeling kurassiers n°. 9, te
»
» Gerhardus Bramer 100
Haarlem de som van honderd zeven gulden drie en tachtig
»
cents, zijnde het bedrag van een dag traktement en soldij,
»
En door Johannes Kruys Jz. 100
Van iemand die verlangt onbekend te blijven twee stuks
afgestaan ten behoeve der gekwetsten , en ler verzachting van
het lot der nngcblcvcn betrekkingen van gesneuvelde mili- certificaten herkomstig uit de negotiatie , vastgesteld bij de
tairen bij de verdediging van de citadel van Antwerpen en wet van G Januarij 1832, n°. !-', ten gezamenlijken bedrage
van achtduizend vijf en zeveniig gulden.
onderhoorige forten ;
der
's Gravenhage den lden Januarij 1833.
Door tusschenkomst van den Isten Luitenant-adjudant
I2_e'afdeeling. infanterie ,te Valkenswaard, de som van twee
De Minister voornoemd,
opbrengst
en
de
zuivere
zijnde
drie
Van Tiots van Gouj>rma_..
tachtig
gulden,
honderd
van een te Eindhoven door den Kapelmeester van die atdeeling, C. Karndorff, en zijne onderhoorige muzikanten gegeven
Bij het departement van Binnenlandsche Zaken is, door
militair concert , ten behoeve der ongelukkige gekwetsten op tusschenkomst van den Heer Burgemeester van
Warmond-*
de citadel van Antwerpen en bijgelegen forten, mitsgaders
ontvangen eene som van /ôi-i.OtM welke aldaar door eene ComScheldt!____
de
;
op
zeemagt
Zr.
van
missie
hebbende uit voorsz. Burgemeester , den
Van Heeren officieren onder-ofiicieren en manschappen van Predikant bestaan
Hervormde,
der
en den Pastoor der R. K. gehet depot der 9de afdeiling infanterie , te Utrecht, de som van meente is bijeenverzameld , ten behoeve van diegenen oazec
ten behoeve van
twee honderd deiiig gtiltlcn en vijf cents
welke op de citadel van Antwerpen, de bijgegesneuvelden ïandgenooten
van
de gekwetsten en nagehleven betrekkingen
forten
legen
en
de oorlogsvaartuigen op de Schelde, zijn geop de citadel van Antwerpen enderhourige forten en van de kwetst geworden.
vloot op de Schelde
Van Deeren officieren geemploijeerden en militaire en burgei-wcikücdcn bij de stapel- en constructie magazijnen te
Voor de gekwetsten is, hij de Gebroeders van Cleef, gë«
Delft tle som van twee honderd twee en zestig gulden acht octroijeerde militaire boekdrukkers , sedert hunne vorige opon tachtig en een halven cents (doch zijnde er in de zak gave en onder verdere aanbeveling , dankbaar ontvangen :
Van A. D. f 6.50, en een pakje pluksel;
hevoiidcn twee honderd drie en zestig gulden acht en twintig
■en een liai vin cents), ten behoeve van de gekwetsten of nageVan Mevrouwe de wed. N. N., 4! paren sokken en 4$
hleven weduwen en w«e_en van gesneuvelden in den jnngsten paren handschoenen ;
Van Mevrouwe H., 72 paren sokken, en 12 slaapmutsen;
strijd.
,
de
van
som
kommandant
het
fort
Bath
Majoor
den
Van een onbekende , een baal pluksel en zwachtels,
Van
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door den staf der bezetting
f
de 2de kompagnie van het reserve-bader 10de afdeeling infanterie
_ taiüon
de 3da kompagnie van gcm. afdeeling _
en dcor het detachement van het bataillon
«
artillerie -nationale militie n p. (i
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als

30.00
53.85
60.00
25.85
17p.50

behoeve der verminkten en nagehleven betrekkingen van
gesneuvelden op de citadel Van Antwerpen en onderhoorige

forten ;
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-

,

ten
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,

,

's Gravenhage , den sden Januarij 1833.

De ondergfiteekende Majoor kommandant van het fort Lillo , bij hem
ontvangen zijnde voor do bezetting, uit Amsterdam , door tussclienkomst
van den Heer G. ft. lYïattiies Gr., van den Heer G. iilauke Gz. en
eijae vadcrlandsclie vrienden, 'iet navolgende, als :
720 paren wollen sokken ,
100 Leste wollen borstrokken ,
en üf<_ kistjes beste Havana sigaren,
betuigt, namens de bezetting van bovengemeld fort, «au de gcëercU
zenders zijue opregte eu hartelijke-dankzegging.
De Majoor kommandant,
Se.nn Van Bazel.
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