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INLEIDING.

Het Vaderland op nieuw bedreigd en aangevallen door
een geduchten veroveraar, wiens dwangjuk het naauwelijks
was ontworsteld, en dien vijand met inspanning van alle
krachten bestreden en roemrijk overwonnen, zoodat de
grootste angst in het gevaar op eens in de hoogste vreugde
der redding verkeerde, — deze merkwaardige gebeurtenis
van 1819 zal immer tot de belangrijkste herinneringen des
Nederlanders behooren, en welgegrond was de blijdschap,
waarmede wij in 1865 de vijftigste verjaring dier heugelijke
bevrijding feestelijk herdachten.
V. N. B.

1

Wumkes.nl

'i

INLEIDING.

Toen ik, nu omstreeks twee jaren geleden, in mijn geschrift: Friesland in 1815 een tafereel trachtte te geven
van de gebeurtenissen, welke in dit gewest de verlossing
en herstelling van Nederland voorafgingen en vergezelden,
was ik in de gelegenheid het in 1815 voorgevallene reeds
met eenige hoofd t r e k k e n te vermelden.
Geenszins kon ik vermoeden, dat men later ook de mededeeling van de b i j z o n d e r h e d e n van dat merkwaardige
jaar, voor zoover Friesland betreft, van mij zou verlangen.
'En nogtans geschiedde dit, op voorstel van den Heer Mr.
W. W. BUMA, in de vergadering van het Friesch Genootschap van den 20 April 1863, zoowel naar aanleiding van
den grooten aftrek van het vermelde geschrift en de algemeene goedkeuring door onze landgenooten daaraan geschonken, als op grond der hooge waardeering van den ijver,
de opofferingen en de moedige wapenfeiten, toen door de
Friezen, in Vereeniging met andere vaderlanders, aan den
dag gelegd.

Men achtte het noodzakelijk, de thans nog

vloeijende bronnen van kennis te vereenigen en te bewaren,
Ien einde den lateren geschiedschrijver in staat te stellen
een meer volkomen beeld van het verledene te voltooijen, —
en meende tevens, dat ons duurzaam dankbare erkentenis
betaamde van de onwaardeerbare weldaad, ons door den
Allerhoogste daarin bewezen, dat de vreeselijke en beslissende strijd tegen den herrezen overweldiger de vrijheid der
volken van Europa en het herwonnen volksbestaan van Nederland had verzekerd.

De vergadering wenschte alzoo, dat

uit nog bestaande bescheiden en mondelinge overleveringen
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van üjdgenoolen oiogl worden uagespoord, welk aandeel de
Friezen in de voorbereiding tot den veldtogt en in de krijgsbedrijven van Junij 181S hebben genomen, zoowel om daardoor eene bijdrage te leveren tot de geschiedenis onzer provincie in dit tijdvak, als om eene hulde toe te brengen aan
allen, die zich toen hier jegens het vaderland verdienstelijk
hebben gemaakt; terwijl het Genootschap ook nu gaarne
een blijk van deelneming en belangstelling zou geven in de
voorgenomene viering van het halve eeuwfeest dier roemrijke overwinning.
Was het een bewijs van zwakheid of het besef van kracht
en moed, dat ik niet bestand was tegen den aandrang om
ook aan dit verzoek gehoor te geven? Althans het b e p r o e ven van die taak nam ik op mij, dewijl ik dadelijk moest
inzien, dat de aard van het onderwerp geene soortgelijke
behandeling als de vroegere taak zou gedoogen, en dat dit
tweede geschrift in belangrijkheid altijd voor het eerste zou
moeten onderdoen.

Bovendien scheen het onderwerp voet

te geven aan de bewering, alsof Friesland destijds méér dan
eenig ander gewest des vaderlands zijne hulp in den algemeenen nood en in de krijgsbedrijven betoond zou hebben:
voor welke verheffing, indien zij al met de bescheidenheid
overeen te brengen ware, geen genoegzame grond bestond.
Hoe het zij, alles zou er van afhangen, in hoeverre er
voldoende bronnen

voorhanden

waren,

en of ik ook nu

weder zou kunnen rekenen op de welwillende medewerking
der zulken, die, hetzij als nog levende getuigen en deelgenooten der gebeurtenissen, hetzij als bezitters van oorspron-
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kelijke en geloofwaardige bescheiden, mij het genot dier
onmisbare bronnen verschaffen wilden.
Dankbaar moet ik erkennen, dat eigene nasporing en de
hulpvaardigheid van anderen mij talrijke bouwstoffen hebben
doen toevloeijen; hoewel er verscheidene punten overbleven,
waaromtrent ik, ondanks alle aangewende pogingen, geen narigtkon bekomen. Groote moeite was er aan verbonden, om
al die zoogenaamde kleinigheden nu tot een voegzaam geheel te bewerken.

Nogtans hoop ik bij het aanbieden van

mijn arbeid, dat de inhoud dezer bladen mijnen landgenooten niet ongevallig wezen zal, en voeg ik daarbij den
wensch, dat het nageslacht zich immer, in dagen van gevaar, een voorgeslacht waardig moge betoonen, hetwelk
toen zoo vele blijken van heldenmoed en liefde voor Vaderland en Vorst ontwikkeld- en door zijne groote opofferingen
bijgedragen heeft tot het behalen van eene zegepraal, wier
onschatbare gevolgen wij, na vijftig jaren, onder hoogeren
zegen, nog zoo ruimschoots genieten.
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De Terugkeer van Napoleon.
Langer dan negen jaren had de oorlogswoede van Keizer
ontzaggelijke legerbenden aangevoerd om geheel
Europa te veroveren, en was het hem gelukt, met schending
der regten van vorsten en volken, een aantal staten aan
zijne heerschappij te onderwerpen, toen hij, na zijne geduchte nederlaag in Rusland, in het volgende jaar een
nieuwen veldtogt tegen de verbonden mogendheden ondernam, maar ook den 19 October 1813 in de velden bij
Leipzig volkomen door hen werd overwonnen. Zijne eerzucht had eene heervaart naar Moskou gewaagd — hun
vergeldingsregt predikte nu een kruistogt naar Parijs.
Maar zóó groot was, te midden der algemeene vreugde
over de bevrijding van de volken, de edelmoedigheid der overwinnaars, dat zij den overwonnene wilden sparen, en hem
den 1 December nog een eervollen vrede met behoud van
den Keizerstroon aanboden, als hij zich met Frankrijk vergenoegen- en de grondslagen van een algemeenen vrede
aannemen en eerbiedigen wilde. Maanden lang nog- lieten
ze verloren gaan in onderhandelingen met den vernederden en toch immer onbuigzamen tiran. Maar toen
was ook hun geduld uitgeput: toen volbragten zij het lang
gekoesterd voornemen om hunne legerbenden naar Parijs te
doen oprukken, en, na een laatsten krachtigen wederstand,
trokken zij op den 31 Maart 1814 de veroverde hoofdstad
des Keizerrijks — een ander werelddwingend Rome — zegepralend binnen.
NAPOLEON
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van zijne vrienden en aanhangers verlaten,
door den Senaat als Keizer afgezet en aan alle zijden door
de overmagt ingesloten, zag zich gedrongen afstand te doen
van de kroon en den 11 April met zijne overwinnaars een
traktaat te sluiten, waarbij hem, met behoud van den
Keizerlijken titel, het eiland Elba in eigendom, benevens
een aanzienlijk jaargeld werd toegelegd. De man, die zijne
loopbaan op het eiland Corsica begon en Frankrijk voor zijne
eerzucht te klein achtte, scheen alzoo zijne dagen te zullen
eindigen op een onbeduidend plekje gronds aan de Italiaansche kust, waar hij den 4 Mei 1814 aankwam. Hij, die in
hooger hand het middel was geweest, om voor de volken van
Europa eene nieuwe baan van ontwikkeling te openen, werd
alzoo het slagtoffer zijner onbeteugelde eer- en heerschz.ucht.
NAPOLEON,

Eene sterke tegenstelling met de schijnbare traagheid,
waarmede de mogendheden de voordeelen hunner overwinning trachtten te vervolgen, en met den lijdelijken toestand
van België, dat zijn lot van hunne beschikking verwachtte,
vormde de Staat der Nederlanden, die zoo spoedig mogelijk
de Fransche overheerschers verdreven-, zijn weltigen Vorst
teruggeroepen en gehuldigd-, en meteen de grondslagen van
een nieuw staatsgebouw gelegd had(l). Reeds den 50 Maart,
den zelfden dag, waarop Parijs werd bemagtigd, bezwoer de
Souvereine Vorst de Nederlandsche grondwet, en trad ons
vaderland zelfstandig op in de rij der Staten. Twee maanden later, bij den vrede van Parijs, werd de nieuwe Staat

(1)

Een merkwaardig getuigenis van deze zelfstandige handeling van ons volk

geeft LiPMAS, in zijne Geschiedenis van de Staatkunde

der voorn. Mogendheden

van Europa, sedert 1813, Amst. 1832, I 98, als hij zegt: >De mogendheden wa• ren vreemd aan het ontwerp ran Hollands moedige mannen en aan deszelfs
»uitvoering. Doch de indruk, welken deze gebeurtenis in Europa maakte, is onheil schrijflp. Holland had zijne aloude onafhankelijkheid h e r o v e r d , en als sou«vcreine staat zijne plaats in de rij der Europesche mogendheden h e r n o m e n . "
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door de mogendheden erkend en bevestigd, ja ook eene
vermeerdering van grondgebied daaraan toegezegd.
Wáárin die vermeerdering zou bestaan, Weef niet lang
een raadsel. Volgens de bepalingen van de gevolmagtigden
der groote mogendheden, in Junij 1814 te Londen vergaderd,
welke den 21 Julij door den Souvereinen Vorst aangenomen
werden, zou België met Nederland tot een Koningrijk vereenigd- en het Groot-Hertogdom Luxemburg, als schadeloosstelling voor 's Vorsten verlorene Duitsche bezittingen, daaraan toegevoegd worden. Later werd vastgesteld, dat deze
aanwinst van grondgebied gepaard zou gaan met den afstand
van verscheidene onzer vroegere buitenlandsche bezittingen
aan Engeland, met de overneming eener schuld van 2S millioen gulden van Rusland en met het bezwaar om een aantal
kostbare vestingen op de grenzen van Frankrijk te onderhouden: schikkingen, welke daarna bevestigd werden door het
Congres der mogendheden te Weenen, hetwelk in November
1814 een aanvang nam en ten doel had, de nieuwe belangen
der Europesche Staten te regelen. De ingenomenheid met de
vergrooting en verhefiing van onzen Staat zag inmiddels al
die bezwaren voorbij, dewijl, naar men dacht, de ontworpene vereeniging een der schoonste Koningrijken zou vormen,
welke er in Europa bestonden. Algemeen was de vreugde
in beide landen, die zich eene gelukkige toekomst voorstelden, toen de Souvereine Vorst in Augustus 1814, voorloopig
als Gouverneur-Generaal, het bewind over België aanvaardde.
Geheel anders was de binnenlandsche toestand van Frankrijk na den val van NAPOLEON en het herstel van de Bourbons
op den troon. Met bevende hand nam de grijze LODEWIJK
XVIII den voorvaderlijken schepter op, om op voorvaderlijke
wijze te regeeren, alsof sedert 1789 de verwoestende staatsomwenteling en het alles herscheppende Keizerrijk niet den
polilieken toestand en de eischen des volks geheel veranderd
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hadden. Die terugkeer tot de oude orde van zaken was
onverstandig en dus hoogst gevaarlijk te achten. Nogtans
hij waagde haar en leende het oor aan de geestelijkheid,
den adel en de vroeger uitgewekenen, die allen trachtten hunne verlorene regten terug te bekomen. Daardoor
trotseerde hij den publieken geest der eens zoo glorierijke en nu vernederde » groote natie," die diep gevoelde,
dat zij overwonnen- en dat de Koning zijn troon aan
vreemde overwinnaars verschuldigd was.
Hevige partijschappen verdeelden op nieuw het volk, dat,
door de talrijke vrienden van NAPOLEON opgeruid, den wensch
begon te uiten, dat hij weldra terugkeeren-, het Keizerrijk
herstellen- en de mogendheden, voor wie hij had moeten
bukken, op nieuw bestrijden zou, ten einde den smaad der
ondervondene vernedering af te wisschen. Die vrienden,
van welke zoo velen eer, aanzien en fortuin aan den Keizer
te danken hadden, doch die nu door de nieuwe regeering
met minachting behandeld werden, sloegen de handen ineen
met de talrijke ambtenaren, uit de vroeger overheerde, doch
nu vrijgeworden landen teruggekeerd.
Zij smeedden het
verraad tegen den Koning vooral ten huize der Hertogin
ST. LEÜ, waar de hoofden dier partij bijeenkwamen, om
maatregelen te nemen ten voordeele van NAPOLEON , dien zij
op de hoogte hielden van al wat er gebeurde. Zij droegen de violetkleur als leus en dronken openlijk op »den
bloei dier bloem, die in 't voorjaar terugkeert." Zij wisten
het leger haat tegen de Bourbons in te boezemen en hoop
op de wederkomst des Keizers, aan wien het eens met afgodischen eerbied verknocht was. Zelfs verlieten 300 soldaten van NAPOLEON'S garde het eiland Elba, schijnbaar uit
ontevredenheid over hem, doch werkelijk om bij het leger
des Konings, onder hetwelk zij zich verspreidden, de zaden
van ontrouw te strooijen en het op 's Keizers terugkeer
voor te bereiden.
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Op deze wijze werd het net der zamenzwering van lieverlede over geheel Frankrijk uitgespannen, en was zelfs de
troon omgeven door verraders, die den zwakken Koning
vleiden en hem maatregelen ten voordeele hunner bedoelingen deden nemen, zonder dat hij iets van het gevaar bemerkte, waardoor niet alleen hij-zelf en zijn rijk, maar ook
gansch Europa bedreigd werd.
Daar nadert de eerste dag van lentemaand 1815, en met
ontzetting en vrees verneemt de wereld weldra de schrikmare:
» NAPOLEON heeft Elba verlaten en is in Frankrijk geland!"
Al de legerhoofden en krijgsbenden, afgezonden om hem
Ie bestrijden, verraden hun Koning- en vallen den Keizer
toe, die eerlang eene legermagt van vele duizenden om zich
heen verzameld ziet en, zonder eenigen tegenstand, binnen
dr/e weken te Parijs terugkeert en den Keizersfroon herneemt.
Op dit tijdstip was het Congres te Weenen, hetwelk uit
twintig gevolmagtigden der acht voornaamste mogendheden
van Europa bestond, nog bijeen. Zoodra men de tijding
van NAPOLEON'S terugkeer vernam en de gevolgen voorzag,
welke daarvan voor de vrijheid en onafhankelijkheid der
Europesche Staten te duchten waren, werd men ernstig op
maatregelen van zelfverdediging bedacht. Eenstemmig besloten de mogendheden zich te wapenen en alle mogelijke
krachten in te spannen tol waarborging van den algemeenen
vrede. Vandaar, dat het Congres reeds den 15 Maart eene
verklaring liet uitgaan, waarbij aan NAPOLEON, den vijand
en verstoorder van de rust der wereld, de oorlog werd aangekondigd.
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D e Algemeeiae V o l k s w a p e a t a g lu Nederland»
Het is bijna onverklaarbaar, hoe de aanhangers van NAPOLEON de verspreiding van de berigten omtrent zijne landing
en eerste bedrijven zóó lang wisten te verhinderen, dat de
eerste tijding daarvan niet voor den e l f d e n M a a r t te
Brussel en den volgenden dag te 's Gravenhage vernomen
werd. Van daar eensklaps over het gansche vaderland verbreid, baarde zij bij velen schrik en vrees, hoewel anderen
zich niet konden voorstellen, dat van deze gebeurtenis een
zoo groot gevaar voor ons land en volk te duchten zoude
zijn(2).
Maar welk een gevoeligen indruk deze tijding op den
Souvereinen Vorst en zijne raadslieden maakte, dit bleek al
dadelijk uil de belangrijke besluiten, welke oumiddelijk genomen en uitgevaardigd werden. Het uitbreiden van de
raagt der politie, het versterken van de vestingen, het verzamelen van de vloot op de Schelde, het oproepen van de
verlofgangers, het doen oprukken der beschikbare landmagt
(2) De allereerste vermelding van deze belangrijke zaak geschiedde met de
volgende flaauwe bewoordingen in het bijvoegsel der Nederl. Staats-courant van
Maandag 13 Maart, no. 61: "Uit echte bronnen is men onderrigt, dat de onver«wachte landing van Napoleon, in het Zuiden van Frankrijk, geene nadeelige ge»"volgen doet vreezen." Het zelfde Wad bevat verder uitvoerige berigten uit Parijs
van 8 Maart, dus na 5 dagen. In no. 67 van 20 Maart is een berigt uit Parijs
van den 15en: »dat de verraderlijke bron gestopt is, en de vrees voor een buv»ger-oorlog geheel schijnt te vervallen." — »Zoo duurde het tot den Negentienden,
• eer te Brussel het berigt aankwam, dat 's Keizers gewapende Magt, aangroeijende
»als eene lavine, naar Parijs zich rigtte," zegt BOSSCHA , hel Leven van Koning
Willem II, Amst. 1852, 259; oe druk, 186.5, 175,
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naar België en andere voorzieningen meer bewezen, dat
men het gevaar dreigend achtte en de verdediging des lands
noodzakelijk keurde. Bovenal belangrijk was het onverwijlde
besluit van den Souvereinen Vorst, om nu terstond zich de
Koningskroon op het hoofd te plaatsen en den schepter over
het vereenigde rijk te aanvaarden. Reeds den 16 Maart
%verd bij eene plegtige Proclamatie het Koningrijk der Nederlanden geconstitueerd en uitgeroepen, en de Koning op den
zelfden dag te 's Gravenhage in eene luisterrijke zitting der
Staten Generaal als zoodanig erkend; terwijl Z. AL, na daags
daaraanvolgende inde Hoofdstad desrijks gehuldigd te zijn,
op den 30 Maart een plegtigen intogt te Brussel hield.
Te Leeuwarden werd die aanvaarding van de koninklijke
waardigheid met bijzonderen luister gevierd. Het uitsteken
van vlaggen en het luiden en bespelen van de klokken zoowel als het losbranden van het geschut op de wallen en
het paradeeren der schutterij kondigen dezen feestdag aan.
Nadat de afkondiging van genoemde Proclamatie voor het
Stadshuis was geschied, vormde zich daar een trein, bestaande
uit een kommando der schutterij met hare muzyk, Burgemeesteren en Vroedschappen, benevens de staven der twee bataillons
van den landstorm eti de overige leden der schutterij, die
een plegtigen oplogt door de stad hield en op de voornaamste
pleinen de afkondiging herhaalde, waarna de dag met eene
illuminatie in feestelijke vreugde besloten werd.
Het doel des Konings, in de welsprekende taal dier Proclamatie uitgedrukt, » om deze verheffing te doen strekken
tot een onderpand van de naauwe en broederlijke verbindtenis tusschen hem en al zijne onderdanen, en om hun het
ongestoorde genot te verzekeren van al de weldaden des vredes
en der eendragt," werd door onze landgenooten hoog gewaardeerd en geprezen. Allen schenen zich tot de zelfde
keus verbonden te gevoelen, om, bij het stijgen der gevaren,
geene opofferingen te groot te achten tot ondersteuning van
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den Vorst en tot bescherming van het Vaderland. Een algetneene dank- en bedestond, op koninklijken last bij alle
godsdienstige gezindten gehouden, was mede zeer geschikt
zoowel ter inwijding der tot stand gebragte vereeniging,
als tot aankweeking van dien ernstigen zin, welke in het
naderend gevaar de behoefte aan hoogere hulp ontboezemde.
De toekomst bekwam allengs een meer dreigend aanzien. Want hoewel NAPOLEON in het door hem heroverde
rijk met groole bezwaren van verschillenden aard te kampen
had, schroomde hij niet geweld en list te bezigen tot eene
vernieuwde vestiging van zijn gezag en tot uitrusting van
een aanzienlijk leger. Zijn oude soldaten wist hij andermaal met geestdrift te bezielen, en zelfs de meesten der
100,000 krijgsgevangenen, die door de verbondene m o g e n d h e d e n naauwelijks uit hunne kerkers geslaakt en in Frankrijk teruggekeerd waren, schaarden zich gereedelijk aan
zijne zijde. Weldra kon hij over eene legermagt van ongeveer 200,000 man beschikken, ten einde daarmede de
verbazende legers der bondgenooten te wederstaan, welke
hij rondom Frankrijk zag zamentrekken.
Overeenkomstig de verklaring van den 13 Maart hadden
de souvereinen van Rusland en Oostenrijk met Engeland en
Pruissen twaalf dagen later een plegtig traktaat gesloten, om
zich gemeenschappelijk tegenover NAPOLEON te stellen en om
daartoe ieder 1SO,OOO man te velde te brengen: vast besloten, om de wapenen niel te zullen nederleggen vóór zij
hem het verwekken van nieuwe onlusten onmogelijk gemaakt- en den vrede van Europa hersteld hadden; terwijl
zij daarbij andere mogendheden tot deelneming aan deze
hunne verbindtenis uitnoodigden.
Juist waren de Engelsche en Hannoversche troepen in
Februarij uit Vlaanderen en Henegouwen huiswaarts gekeerd
en in het begin van Maart de Pruissische en Oostenrijksche
benden uit de Belgische kanlonneraenten opgebroken, toen

Wumkes.nl

FRIESLAND IN 1815.

13

zij ijlings bevel ontvingen weder derwaarts te trekken.
Weldra werd deze beweging algemeen. Reeds den 20 Maart
werd aan de Staats-courant uit Brussel berigt: »Alles snelt
»te wapen, van de Zwitsersche grenzen tot aan de Noord»zee; alom rukken talrijke legioenen naar de grenzen van
«Frankrijk op. Aan den Bovenrijn zijn de Beijersche en Wur»lembergsche troepen in volle beweging. De Pruissen varen
>> voort de streken van de Moezel en Luxemburg te bezeilen. In
» onze provinciën worden door den moedigen Prins van Oranje
»twee kampementen geformeerd. Nooit hebben de jaarboeken
» van Europa zulk eene merkwaardige magtsontwikkeling op»geleverd, en alle volken roepen luide de wraak in op het
«hoofd der gedrochten, die de vrijheid van Europa ander»maal belagen."
Bij gelegenheid van zijne huldiging had Koning WILLEM,
zoowel in de noordelijke als zuidelijke provinciën, van talrijke deputatiën, hem door gewesten en steden toegezonden,
niet enkel gelukwenschen, maar ook warme betuigingen van
trouw en verknochtheid ontvangen, met beloften van bereidvaardigheid tot groote opofferingen en eenparigen bijstand.
Hierop steunende, ging de Vorst onvermoeid voort met
het nemen van gepaste maatregelen, om aan de landsverdediging alle kracht bij te zetten. De wellen op de Nationale
Militie en de Schutterijen, kort voor het uitbreken der onlusten door de Staten Generaal aangenomen en den 27
Februarij uitgevaardigd, werden in werking gesteld. Den
Gemeentebesturen werd ten sterkste aanbevolen, alle voegzatne maatregelen te nemen om de armee van den staat te
versterken en de schutterijen op dien voet te brengen, dat
zij des noods tot verdediging van de grenzen konden medewerken; een roepstem, welke te Leeuwarden op den S April
op bijzonder plegtige wijze tot de ingezetenen gerigt werd.
Voor de eerste, de Militie, waren alle jongelingen van 19
tot 23 jaren verpligt zich te doen inschrijven; de laatste,
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de Schutterijen, zouden enkel in steden boven de 2500 inwoners opgerigt worden en uit personen van 19 tot 51 jaren
bestaan, en wel als dienstdoende schutterij; terwijl zij in
andere min volkrijke plaatsen den naam van rustende zou
dragen, hoewel dáár de bestaande Landstorm of de piekeniers
voorloopig in stand gehouden zou worden. Tevens werden
er, met uitloving van /"40 handgeld, vrijwilligers opgeroepen voor het leger en voorschriften gegeven, dat deze in
de voornaamste steden eene afzonderlijke compagnie voetvolk
zouden uitmaken, waartoe in Friesland de steden Leeuwarden, Harlingen en Sneek werden aangewezen.

Eene zoodanige a l g e m e e n e V o l k s w a p e n i n g , die,
zoo ooit, inde gegevene omstandigheden gebillijkt en nuttig,
ja dringend noodzakelijk geacht moest worden, vond in Nederland noglaas in geenendeele bijval. Integendeel werden al die
krachtige oproepingen v o o r e e r s t zóó flaauw beantwoord,
dat de staatsstukken dier dagen geene blijken van eenige
noemenswaardige deelneming vertoonen.
Waaraan was dit bevreemdend verschijnsel toe te schrijven ?
In het algemeen lag in den Nederlandschen volksaard een
afkeer- van den soldatensland. Niet dan gedwongen had
men in vroegere jaren deelgenomen aan de herhaalde conscriptiën van NAPOLEON, uit wiens legers zoo weinige Nederlanders waren teruggekeerd. Maar juist die conscriptie,
die berooving van de persoonlijke vrijheid, die dwang om
te vechten en voor eene vreemde zaak het leven te wagen,
was een der hatelijkste hulpmiddelen der overheersching
tot uitbreiding van hare magt geweest, welke men het meest
verfoeide. Zoodra nu de omwenteling vrijheid van personen
en eigendommen had gewaarborgd, was niets natuurlijker
dan de verwachting, dat die conscriptie afgeschaft was, en
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dat de Staat, als vroeger, door werving of vreemde troepen
in de behoeften der landsverdediging voorzien zou.
Men vond zich dus daarin bitter t e l e u r g e s t e l d , dat
de Souvereine Vorst reeds binnen eene maand na zijne
terugkomst (den 20 Dec. 1813, Staats•-courant, no. S) een
Reglement van algemeene Volkswapening uitvaardigde,
waarin hij, «zich verlatende op het voorbeeld, in nabu»rige Rijken gegeven, en op de eenparige denkwijze zijner
» kundigste raadslieden, verklaarde, voorgenomen te hebben,
»om de door werving en dienstaanbieding gevormde armee
»te doen ondersteunen en vervangen door een aanzienlijk korps
»landmilitie; verwachtende, dat, waar de loting noodzakelijk
» mogt worden, een ieder zich gereedelijk zou onderwerpen
»aan bepalingen, bij welke niets anders dan het algemeene
»welzijn bedoeld is."
Doch juist dit besluit moet als de vrucht eener toen reeds
door den Vorst ondervondene t e l e u r s t e l l i n g beschouwd
worden. Hel is immers onbegrijpelijk, dat zijne zoo
warm gestelde proclamatie van den 6 December — waarbij
hij zijnen landgenooten bij herhaling het: te wapen! te
wapen! toegeroepen en op grootmoedige opofferingen tot buitengewone wapening aangedrongen had — zonder eenig gevolg
van belang was gebleven, behalve in Friesland, dat terstond
een groot getal vrijwilligers verschafte(3).
»Men had mogen verwachten," zegt de lîoogleeraar
BOSSCHA , »toen de teruggekeerde Oranje-Vorst op den dag
» waarop hij het oppergezag aanvaardde, met den meesten
«nadruk de natie bezwoer, bezwoer bij het heil des vader«lands, om te wapen te snellen, dat die eerste stem van
» den Vorst, dien men even te voren met eene voorbeeldelooze
«opgewondenheid als een reddende Engel had ingehaald, zou
(3) Zie de bijzonderheden daaromtrent in mijn vorig geschrift: Friesland in
1813, 88.
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«beantwoord zijn met eene aîgemeene volkswapening, en bij
» het regelen van een nieuw Staatsbestuur, terwijl de gemoe» deren ontvlamd waren van verontwaardiging over de geleden
«vernedering, scheen de natie niets vuriger te moeten wen«schen, dan door het inrigten van eigene strijdkrachten zich
»te waarborgen tegen de lerugkeering dier vernedering en
«dier ellende. M a a r m e n h e e f t n o c h h e t e e n e ge» z i e n , n o c h b l i j k e n v a n h e t a n d e r e . — Men ging dus
» aanstonds over tot het huren van vreemde troepen, en vier
«maanden na 's Vorsten wapenroep had de Landmilitie, op
» het matig getal van 20,000 man bepaald, nog niet meer
» dan 11,462 man onderde wapenen. De uitkomst heeft wel
»geleerd, dat men zich veilig op de wapenen der Bondge» nooten heeft kunnen verlaten; maar de v o o r o o r d e e l e n
« t e g e n h e t s o l d a t e n l e v e n door het volk, 't welk zich
» gaarne het nakroost der Batavieren noemt, toen, gelijk vroe» ger en later, aan den dag gelegd, zijn oorzaak geweest, dat
» het krijgswezen van den nieuwen Staat op zeer gebrekkige
»grondslagen heeft moeten opgerigt worden."(4)
Indien de Nederlanders thans, na ruim vijftig jaren,
zich nog over hunne verpligting tot de krijgsdienst mogten
beklagen, en nog niet tot de overtuiging gekomen zijn, dat
zij een even noodzakelijke steun voor den Staat, als een
belangrijk middel tot vorming en opvoeding van vele nog
weinig ontwikkelde ingezetenen des lands moet genoemd
worden, dan is hunne eigene onverschilligheid of onwil de
oorzaak geweest van het opleggen van dezen, voor velen zoo
heilzamen, hoewel voor sommigen verderfelijken, last. De Regeering moest tot beginsel aannemen: » de zekerste waarborg
» voor de onafhankelijkheid van een vrijen Staat tegen vreemd

(4) J. BOSSCIIA, Neêtiands Heldendaden Ie Land, Leeuw. 1848, III 427, en
later in zijn voortreffelijk Leven van Wiltem II, '230,232; 3e druk, 156 en 158,
waarop zijne prachtige beschrijving van den oorsprong van den krijgsmans-aard volgt,
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«geweld, is het gevoel der verpligüng tot gewapeude dienst
»bij iederen burger: want onafhankelijkheid is gegrond op
»magt, niet op regt."
Zeker was het op nieuw eene t e l e u r s t e l l i n g voorden
Koning, dat zoo weinigen beantwoordden aan zijne betuiging van 28 Maart 1815: »dat de edele zucht der
»Nederlandsche natie voor vrijheid en zelfstandigheid hem
» waarborgde, dat alle maatregelen tot beveiliging van liet
» grondgebied eenstemmig en ijverig zullen worden uitgevoerd,
» en dat, zoodra zijne vaderlijke stem zijne kinderen tot bui»tengewone veerkracht zoude oproepen, die stem alomme
»geëerbiedigd en toegejuicht en met gerustheid en zelfopoffe»ring gevolgd zoude worden."(5)
Was het nu gevoel van eigene onmagt en te groot vertrouwen op de magt der aanrukkende bondgenoolen; was
het geringschatting van het gevaar, onverschilligheid en
onwil; of meende men met de naleving van de wet op de militie en de schuiterij genoeg te hebben gedaan, — dat er tot
aan den 10 April zoo geringe blijken waren van opgewekte
geestdrift en deelneming in de wapening? » De wapenen
»der Bondgenooten zullen de bevrijding des Lands wel vol«tooijen; wat het kleine Nederland bij hunne groote legers
» zou kunnen voegen, is immers ook niet meer dan een
«druppel in de zee: dus redeneerde het Volk," volgens
BOSSCHA, in 1813; ook nog in 1815? Of gold ook toen
reeds de regel: dat er in Nederland zelden groote ondernemingen kunnen slagen zonder aanwending van kunstmiddelen? Reeds waren er hier en daar zulke instellingen of
hulpmiddelen tot aandrang tot sland gekomen. De eerste was
eene commissie, te 's Gravenhage opgerigl, met GIJSBERT
(5) Staats-çourant, no. 72. Ook zonder verdere aanhaling van bronnen zal
men wel willen vertrouwen, dat dit geschiedverhaal voornamelijk nit de officiêele stukken van het Provinciaal en het Stedelijk Archief is opgemaakt, met
raadpleging van de geschiedschrijvers van dit tijdvak.
V. N. R,
3
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aan het hoofd, die den 28 Maart
van hare stadgenooten geldelijke bijdragen verzocht, om
vrijwilligers uit te rusten en dezen, of ook, bij afwezigheid
of overlijden, hunne vrouwen en kinderen, te ondersteunen.
Te Amsterdam sloegen in de eerste dagen van April twintig
aanzienlijke ingezetenen de handen ineen tot vorming eener
Hoofd-commissie ter daarstelling van een fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de
Nederlanden, met het doel om bijdragen te verzamelen tot
het uitreiken van belooningen aan onze krijgslieden voor
bijzondere trouw en heldenmoed; tot ondersteuning van gewonden en verminkten, en tot het verîeenen van hulp aan
weduwen, weezen en ouders van hen, die in de dienst des
vaderlands kwamen te sneuvelen. Ook in andere steden
wenschte zij hoofd-commissiën op te rigten, die sub-commissiën zouden kunnen benoemen, ten einde de inzameling
van gelden voor dit fonds te bevorderen. Den 5 April
vormde zich ook te Roüerdarn eene commissie tot aanmoediging en ondersteuning van vrijwilligers in die stad, gelijk
den 7 April te Leiden met het zelfde oogmerk. En nogtans
vermeldde het Departement van binnenlandsche zaken den
10 April wél de ontvangst van talrijke adressen van verknochtheid aan Vaderland en Koning in de meest stellige
b e w o o r d i n g e n , — zonder nog van eenige blijken van
vrijwillige dienstneming melding te maken. Daarbij was
nog eene uilnoodiging gevoegd om geldelijke bijdragen tot
stijving van 's lands schatkist te verîeenen, welke als een
afzonderlijk fonds zouden beheerd worden.
KAUEL

VAN HOGENDORP

Onverklaarbaar inderdaad was deze algemeene traagheid
in zoo groot een gevaar. In Friesland was daarvoor, zoo het
scheen, eenige reden te vinden: want, buiten de vele strijdbare mannen, die onder NAPOLEON uitgetrokken waren(6),
(G)

Men veroorloove mij hier te vermelden, wat mij vroeger onbekend was,
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was er een buitengewoon groot gelai van ongeveer 600 Vrijwilligers in December 1815 en vervolgens naar Holland vertrokken; voorts hadden vele anderen vrijwillig deelgenomen
aan de korpsen infanterie en kavalerie, door de Baronnen
VAN HEEMSTRA en VAN SVTZAMA te Leeuwarden opgerigt, en
eindelijk was de eerste bijdrage van 1770 man, waarop
Friesland in de landmilitie gesteld was, reeds den 1 Maart
1814 in dienst getreden; terwijl de ligting van een groot
getal jongelingen voor 181a, reeds was ingeschreven, hoewel de loting, ten gevolge van het oponthoud, door de nieuwe
inrigting der militieraden, kantons enz. verwekt, eerst den
24 April geschieden kon. Doch ook andere provinciën hadden het hare gedaan, en kwalijk kon er ook hier, gelijk
overal, nu eene andere reden gelden dan: men sliep en de
slaap was nog niet uit. (Zie Aanteekening 2.)
Wie was het, die hier deze rust verstoorde, de vrees
voor het gevaar opwekte, tot wakkerheid, tot handelen opriep? Zoo het schijnt komt de eer daarvan toe aan hem,
die, onder den naam van een vrije Vries, eene hartige en
en welsprekende opwekking tot het volk deed uitgaan. Dit
stuk, in de Leeuwarder courant van den 10 April 1815 geplaatst, mag te belangrijk geacht worden, dan dat wij het
hier niet in zijn geheel zouden inlasschen. Het luidde aldus:
LANDGENOOTEN, VK1ESEN!

//Ik heb met U alle omwentelingen sedert de laatste twintig jaren
doorgeleefd. Met eene ziel vol warme liefde (God weet dit) voor
het burgerlijk en godsdienstig belang mijnes Vaderlands heb ik
dat BOSSCHA (Heldendaden, III 399) in zijne beschrijving van den Veldtogt naar
Rusland spreekt van »twee honderd jonge, krachtige Friezen, van de ligting van
»1811, bestemd voor het 124e Regiment, die in gezelschap van elkander gezond
»en welgemoed den marscli van 500 uren lot Polotzk hebben volbragt; doch die
• in het vijandelijke land in korten tijd allen bezweken zijn onder menigerlei
• ziels- en ligchaamslijden."
3*
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duizendwerf mij beklaagd over de verminderde welvaart, de vermeerderde twisten, de verminderde zedelijkheid en godsdienstigheid,
de vermeerderde loszinniglieid in zeden en in den godsdienst, welke
hand over hand toenamen. In gelijke mate nam uwe welvaart af.
Alles kwijnde. Onderling verdeeld, ontbrak het U aan kracht en
moed, om uwe zelfstandigheid, uwe onafhankelijkheid te bewaren.
Gij hebt U een veeltal regeeringsvormen opgedrongen gezien. Gij
zijt eindelijk ingelijfd inde groote natie, die, helaas! door zedenbederf en het schikken naar de omstandigheden zoo onbegrijpelijk
klein is. Gij moest uwe vrijheid en onafhankelijkheid verliezen. Gij
hieldt op een afzonderlijk volk te zijn. Nederlanders! wier voorvaders eenmaal slechts de bondgenooten van eene alles overwinnende
natie wilden zijn. Vriesen! Gij, die sedert achttien eeuwen uwen
naam, uw land, uwe regten meestal ongeschonden hebt bewaard.
Nederlanders! "Vriesen! Gij, wier voorvaders geld en bloed veil
hadden tot afschudding van het Spaansche juk, gij zaagt U en
uwen naam verzwolgen door eene natie, in taal, zeden en karakter
geheel aan U vreemd.
Nederlanders! Vriesen! Nog eenmaal schonk God, voor wien zich
ook de wereldheerscher moet nederbuigen, U uw volksbestaan en
uwe onafhankelijkheid weder. Gij werdt door het gunstig bestuur
des Oneindigen niet alleen weder een volk. Neen! met meerdere
glans herrees uwe oude glorie uit hare asch. Uwe grenzen werden
uitgebreid. Een naburig volk, hetgeen gij vroeger uwe Landgenooten mogt noemen, werden weder uwe Landgenooten, en met
hen vereenigd verdubbelde zich uwe magt. Een Vorst, wiens edele
Voorvader met U den strijd voor vrijheid en afhankelijkheid, met
opoffering van geld en bloed, zoo edelmoedig streed, werd door U
zelven tot het bestuur geroepen. Zijne ervaring, zijne deugden, zijne
godsvrucht, zijne verklaarde zucht voor onverdeelde eendragt en de
bescherming der gelijke regten onder alle standen, voorspelden U
rust, vrede en welvaart. De Souvereiniteit aan denzelven gegeven,
nam de zwakheid en tegenwerking van een vroegeren regeeringsvorm
weg. Deze, gelijk ook hoogstdeszelfs komst tot den troon, vernietigden voor altijd den oorsprong en den naam zelven van aloude
twisten. In den tijd van een jaar zaagt gij meer goeds daargesteld,
vrede en welvaart meer bevorderd, de godsdienst meer gehandhaafd,
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het onderwijs meer aangemoedigd, dan gij had kunuen denken en
verwachten.
Zoodanige zegeningen en uitzigten heeft God nog eenmaal weder
aan U toevertrouwd. Meer dan gij kondet verwachten, is U gegeven geworden. Thans moet het blijken, welken prijs gij op dezelyen stelt. Thans moet gij aan geheel Europa bewijzen, of U
uwe voorregten, uwe vrijheid en onafhankelijkheid even veilig toevertrouwd werden dan aan uwo voorvaderen; of gij dezelve, even
gelijk zij, weet te beschermen; of gij waardig zijt, den naam van
Nederlanders, van Vriesen te dragen, dan of gij het verdient, dat
uw naam en de naam van uw land voortaan voor eeuwig vergeten worde.
Dat tijdstip kan welligt daar zijn. De gebeurtenissen in een
naburig land kunnen weldra voor uw onafhankelijk volksbestaan
gevaarlijk worden. Nederlanders! Onder Gods zegen kochten uwe
voorvaders hunne onafhankelijkheid, na tachtig jaren strijds, met
hun goed en bloed. In minder dan tachtig dagen hergaf God U
dezelve en betrouwde U op nieuws dit, door uwe eigene twisten,
verloren geschenk.
Nederlanders! Vriesen! Zoudt gij nu op nieuws dezelve weder
willen verliezen ? Zoudt gij lafhartig de uitkomst willen verbeiden en
naar gelang der omstandigheden U willen voegen in uw lot? Zoudt
gij dit? Dan ruste eeuwige schande op uwen naam! Neen! herneemt den moed! zet alle angstvallige berekeningen ter zijde, Vereeuigt U , zonder over geringere onaangenaamheden te klagen, rondom
uwen Edelen Vorst. Toont, dat gij den naam van Nederlanders,
van vrije Vriesen, waardig zijt. Grijpt met heldenmoed de. wapenen
aan, en dat het eiken vreemdeling berouwe den eersten vijandelijken
voet op uwen geboortegrond gezet te hebben. Mannen! jongelingen! grijpt de wapenen aan. Vrouwen! moeders! smeekt, dringt
uwe mannen en kinders, dat zij U beschermen, dat zij hun bloed
voor U storten, opdat gij kunt blijven leven naar uwe eigene zeden,
en vrij en onafhankelijk sterven.
Nederlanders! Grijpt de wapenen aan. Laat de verdediging van
uw grondgebied niet aan anderen over! De God der Vaderen is
met U! Voorvaderlijke Godsvrucht en aloude Vaderlandsliefde doe
U , als één man, II aanbieden ter bescherming van uw vaderland;

Wumkes.nl

22

FRIESLAND IN 1 8 1 5 .

en, is het nood, den laatsten zoon en den laatsten penning te
offeren aan de bescherming uwer zelfstandigheid! en moest (hetgeen
God zal verhoeden!) ook de uiterste inspanning uwer krachten vruchteloos bevonden worden, dan opene de hand der moeders en vrouwen eenen weg voor de Zee, opdat zij weder een Land en Volk
verzwelge, hetgeen, door de hand dea Oneindigen en eigene veerkracht, zich ontworstelde aan hare baren."
-.EEN VEIJE VEIES."

Voorzeker schonk het aan den onbekend gebleven schrijver eenc groote voldoening, dat die warme taal doel trof;
dat zij de slapenden wakker schudde, en dat zij binnen
twee dagen drie krachten in het leven riep, van waar de
hulp moest komen, namelijk: van de gewapende Burgerïnagt, die zich lot landsverdediging beschikbaar stelde; van
de ouden en gegoeden, die geld wilden verschaffen, en van
de jongelingschap, die vrijwillig naar het zwaard greep,
om voor Vaderland en Koning te strijden.
Aan het hoofd der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden
stond destijds als Luitenant-Kolonel en Kommandant de heer
SUFFRIDUS SALVERDA; een man, die aan eene kloeke gestalte
eene goedhartigheid, en aan ijver voor het algemeen belang
een moed paarde, waarvan de herinnering nog bij velen
levendig is. ïn den namiddag van den 11 April riep hij
zijne manschappen in het toenmalige Tournooiveld, bewesten
den Prinsentuin, lot eene inspectie bijeen, na wier afloop
hij het bataillon rondom den staf een kring formeeren deed,
in welks midden hij aanving te spreken over het groot gevaar, dat Vaderland en Koning bedreigde; over de vrees
voor de hernieuwing der dwingelandij, waaraan men naauwelijks ontworsteld was; over den pligt om Ie helpen en te
redden, wanneer men in zich zelven de kracht daartoe gevoelde, en over de vaderlandsche gezindheid zijner man-
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schappen, van wie hij verwachtte, dat allen zich bereid
zouden verklaren om tot verdediging van de grenzen des
Vaderlands [op te trekken, zoodra de Koning hen daartoe
roepen zou. Die toespraak, met waardigheid en eene bewegelijke stem gehouden, trof allen en vond onverdeelden bijval. Een driewerf herhaald: Leve de Koning! bekrachtigde
het kloek besluit van allen, die overtuigd waren een goed
en groot werk te willen doen, en de schutterij scheidde
met een geestdrift en moed, welke zij aan hare stadgenooten mededeelde.
Nog den zelfden dag gaf de waardige man, die zijn oogmerk zoo gelukkig mogt bereiken, van dit besluit kennis
aan den Gouverneur, Jhr. I. ÆBINGA VAN HOMALDA, in de
volgende schoone missive:
Leeuwarden, den 11 April 1815.
Sedert de afschudding van het Fransche juk begon Nederland
, adem te scheppen.
De aan Europa gesohonkene vrede voorspelde aan ons land een
geluk, hetwelk hetzelve sedert lang niet gekend had.
Onze voorname bronnen van voorspoed werden weder geopend, —
koophandel en scheepvaart begonnen te herleven.
Elk Nederlander acht zich gelukkig onder het zacht bestuur van
Zijne Majesteit onzen geliefden Koning.
Elk Nederlander veracht daarentegen den gewezen Keizer der
Franschen , die, Elba ontvlugt, voet aan land gezet heeft, om, zoo
Mj honde, de rust van Europa weder te storen. Zoo hij Jconde,
zeggen wij: dan het behage den Hemel, de door de geallieerde
Mogendheden genomene maatregelen op de beste wijze te zegenen
en met een gewenschten uitslag te bekroonen, opdat Napoleon niet
Hunne, hetgeen hij wil.
Ieder zal dan gerust op zijne woonplaats zijn beroep blijven
waarnemen ten nutte van den Lande en van de zijnen.
Doch worde het onverhoopt noodzakelijk, dat de Schutterij ter
verdediging van de grenzen worde opgeroepen, alsdan zal Zijne
Majesteit de Schutterij van Leeuwarden, welke steeds met de beste
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gezindheid bezield is, dadelijk bereid vinden ter verdediging van
ons Vaderland toe te snellen, en daardoor hunne verknochtheid voor
den Koning aan den dag te leggen.
De Schutterij verzoekt Uw HoogwelGeborene deze hunne gevoelens ter kennisse van onzen geliefden Monarch te brengen.

Aan den Heer Gouverneur
der Provincie

Friesland.

Be Schutterij van Leeuwarden,
uit naam van dezelve,
S. SALVEEDA,
Lt.-Colonel en Commandant.

De Gouverneur deelde dit stuk dadelijk mede aan den
Secretaris van staat voor de binnenlandsche zaken, met
verzoek, om het ter kennis te brengen van den Koning.
Deze, getroffen door dit blijk van vaderlandsliefde, gelastte
den Secretaris, de Schutterij van Leeuwarden zijne gevoelens
van tevredenheid en goedkeuring kenbaar te maken voor
haar onvoorwaardelijk aanbod. De missive, welke deze
betuiging des Konings bevatte en waarin tevens de vesting
Nijmegen als het punt werd aangewezen, waarheen de
schutterij zich in geval van nood zou hebben te begeven,
werd den 22 Mei aan het verzamelde bataillon plegtig voorgelezen, en »met de ondubbelzinnigste blijken van vreugde
» ontvangen." (Zie verder Aanteekening 3.)

Den volgenden dag, den 12 April, kwam te Leeuwarden,
onder voorzitting vanden geachten Burgemeester, Mr. BERNHARDUS BÜMA, eene vereeniging van aanzienlijke en vermogende personen tot stand, die, uit vrijwillige bijdragen, een
fonds wilden verzamelen, ten einde personen uit de lagere
standen, die de wapenen konden voeren, tot de krijgsdienst
aan te moedigen, door hun het uitzigt te geven op premiën
en belooningen voor blijken van bijzondere trouw en heldenmoed, op ondersteuning bij verminking en op onderstand
van weduwen, weezen of ouders, voor 't geval zij in dienst
van den Staat kwamen te sneuvelen. Om dit doel te be-
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reiken en in 't algemeen het belang des vaderlands zoo veel
mogelijk te bevorderen, verbonden zich deze edele mannen
onder den naam van: de Commissie in Vriesland tol aanmoediging van 's Lands militairen dienst, en lieten zij, ter
opwekking van den vaderlandschen geest des volks, een
krachtig woord lot de Friezen uitgaan, hetwelk in de
Leeuwarder courant geplaatst en, met eene aanbeveling van
den Gouverneur, door tusschenkomst van de Gemeentebesturen, bij duizenden afdrukken verspreid werd. (Zie Aanteekening 4.) Het luidde aldus:
INWONERS VAN VRIESLAND !

Toen op het einde des jaars 1813 ons gewest met het overig
Nederland zich bevrijd zag van het juk der vreemde overheersching,
op eene even wonderdadige als verrassende wijze, was het eerste gevoel en de algemeene stem, dat men zich dezer groote verlossing en
Goddelijke weldaad steeds waardig behoorde te gedragen, en het
pand der weder bekomene onafhankelijkheid met vereende krachten,
en met afzwering van alle vorige partijschap en verschil over staatkundige gevoelens, moest trachten te bewaren en tegen allen aanval te verdedigen.
In dezen geest spraken openbare redenaars voor talrijke scharen
van toehoorders.
Op dezen toon zongen Nederlandsche dichters, wier gevoel ontvonkt werd bij het aanschouwen van gebeurtenissen, welke niemand
ongevoelig konden laten.
Dit was de inhoud der godsdienstige redevoeringen en lessen,
welke van de lippen der gewijde redenaars onder ons afvloeiden.
Dan de spoedig geëindigde oorlog en de aanvankelijke rust, welke
geheel Europa al ras na de verlossing van ons vaderland mogt
smaken, waren oorzaak, dat de noodzakelijkheid tot werkdadige bescherming der verkregene voorregten voor ons niet meer bestond.
Wij begonnen eene aangename kalmte te genieten, en zagen met
welgevallen de zaden van algemeene rust, welvaren en voorspoed
gestrooid, in het blijde vooruitzigt, dat die onder de zorg van een
weldadig bestuur zich gelukkig ontwikkelen, en door de eendragtige
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pogingen van een dankbaar volk gekweekt en ^voortgeplant, eenmaal
welige vruchten zouden dragen , en bloeijen als in de dagen van ouds.
Thans wordt dit heerlijk vooruitzigt eensklaps bewolkt.
De gebeurtenissen, onlangs in Frankrijk voorgevallen en aan
niemand uwer onbekend, hebben ijlings, gansch Europa door,
schrikvolle herinneringen doen ontstaan, en aanleiding'gegeven, dat
van alle kanten maatregelen genomen worden, om een mogelijk
kwaad te weren, en de pas herstelde rust der wereld op duurzamen
grond te vestigen.
Ook onze geliefde en geëerbiedigde Vorst werkt met al de magt
en klem, Hem bij de Grondwet toevertrouwd en verzekerd, mede
tot dit lieilrijk doel, en wij mogen gerust vertrouwen, dat Deszelfs
vaderlijke bezorgdheid geene middelen onbeproefd zal laten, om den
Staat te hoeden voor alle dreigende, en te verdedigen tegen alle
werkelijke gevaren.
Doch het is niet genoeg, dat wij deze pogingen, van onzen Koning
toejuichen en daarin berusten: neen, thans is de tijd daar, dat
wij toonen moeten gedachtig te zijn aan de weldaden, welke ons de
Goddelijke Voorzienigheid zoo wonderdadig heeft geschonken. Thans
moet een ieder zich bereid en vaardig toonen, om het geluk, dat hij
verkregen heeft, naar vermogen te beschermen.
Het is niet aan een iegelijk gegeven, ja het is niet aan een iegelijk geoorloofd, dit op dezelfde wijze te doen: terwijl de een, in de
gelederen der dapperen geschaard, het leven waagt en opoffert voor
het heil des vaderlands en der zijnen, moet een ander zorgen, dat
deze gelederen voltallig gehouden, — dat bewijzen van bijzonderen
moed en dapperheid beloond, •— dat wonden, in den dienst des vaderlands bekomen, verpleegd en geheeld, —dat nagelatene vrouwen
en kinderen der zulken, die voor de goede zaak gevallen zijn, voor
gebrek en kommer beveiligd worden; en wanneer ieder zóó het zijne
toebrengt tot het algemeen e welzijn, mag men hopen, dat orde,
rust en veiligheid onder ons bestendig zullen wonen.
Men zegge niet dat liet gevaar min dringend, althans voor ons
zoo gelukkig gelegen gewest min dringend is, en dat men dus ook
hier geene voorzorgen behoeft te nemen, welke in dit oogenblik als
te vroegtijdig, en bij een werkelijk bestaand gevaar als onvoldoende
kunnen beschouwd worden.
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Is het dan niet beter in omstandigheden als de tegenwoordige
eerder iets te veel dan te weinig te doen? en zoude het ons niet
voor altijd en allersmartelijkst berouwen, wanneer wij ons immer
konden verwijten, iets verzuimd te hebben tot afwering van een
kwaad, dat ons gezamenlijk in de diepste ellende zoude dompelen?
Ja, moet ons de gelukkige ligging van het gewest, dat wij bewonen, en de overdenking, dat wij daardoor van de ellenden en
jammeren, welke andere oorden van ons vaderland meer dan eenmaal
drukten, tot dus verre gunstig verschoond werden, niet veeleer tot
een spoorslag dienen, om onze dankbaarheid op te wekken, en ona
met verdubbelden ijver ea krachten te doen medewerken ter bevordering van het algemeene welzijn ?
Weg dan met alle bedenkingen en angstvallige berekeningen!
Vriesen, toont dat gij voor geen bewoner van eenig ander oord des
vaderlands wilt onderdoen; toont aan de wereld, dat hier bij oude
Viïesche trouw ook nog voorvaderlijke moed en mededeelzaamheid
gevestigd zijn, en werkt dierhalve mede ter bereiking der oogmerken, welke zich de ondergeteekenden hebben voorgesteld, en waarvan zij U , op het voetspoor van soortgelijke ontwerpen in naburige
gewesten, het volgende mededeelen.
Zij noodigen namelijk hunne Landgenooten uit, om bij inteekening
een fonds te verzamelen, hetwelk de ondergeteekenden. aanbieden
onder hun onmiddelijk toeverzigt en verantwoording te nemen, en met
behulp van vaderlandlievende medeingezetenen te doen strekken :
a. Tot het uitreiken van belooningen, op aanwijzing van het
Gouvernement, aan de zoodanigen, die blijken zullen gegeven
hebben van bijzondere trouw en heldenmoed in 's Lands dienst.
i. Tot het verleenen van ondersteuning aan dezulken, die eervolle
wonden bekomen, of verminkingen in de verdediging des
vaderlands ondergaan zullen hebben.
c. Tot ondersteuning van Weduwen, Weezen of Ouders van diegenen, die voor het behoud des vaderlands zouden mogen
gesneuveld zijn.
d. Tot het uitlooven van premiën ter bevordering van de werving voor 's Lands armee.
e. Tot het bevorderen, eindelijk, van alles, wat voor den dienst
des Landa in de tegenwoordige omstandigheden meest gepast,
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en aan de hoegrootheid van het te zamen te brengen fonds
geëvenredigd zal geoordeeld worden.
De wijze op welke, en de plaatsen waar de inteekening zal kunnen geschieden, zal door de ondergeteekenen onverwijld nader worden bekend gemaakt, die overigens zieh zullen bevlijtigen, om alles
toe te brengen, wat tot bevordering van het heilzaam oogmerk, dat
zij zieh voorstellen, zoude mogen strekken, en diensvolgens gaarne
alle inlichtingen zullen ontvangen, welke tot zoodanig einde dienstig
kunnen zijn.
Leeuwarden, den 12den April 1815.
B E E N H . BUMA.

M. C. W. DÜ TOUE VAN

C. E. E. COLLOT D ' E S C U E Y .

A. A. VAN ANDBINGA DE
KEMPENAEE.
M. DE WITH.
B. P. VAN ILTSINGA.

BELLINCHAVE.

B.
P.
P.
G.

VAN DEK HAEE.
ZEPEE.
CAT8.
BUÏSING.

Op den zelfden 12 April gaf de heer GERHAKD DORIS
toenraaals Controleur der indirecte belastingen te
Leeuwarden, uitvoering aan een door hem ontworpen plan,
dat den bijval van eenige zijner bekenden mogt verwerven,
om pogingen aan Ie wenden tot oprigling van een corps
vrijwilligers, die zich ter verdediging van het vaderland
beschikbaar zouden willen stellen. Na den Gouverneur der
provincie hun besluit medegedeeld en zijne goedkeuring en
belofte van ondersteuning hierop ontvangen Ie hebben, stelden zij op genoemden dag, toen hun getal reeds tien bedroeg, eene circulaire van den volgenden inhoud:
SIMON,

Leeuwarden, den 12 April 1815.
Mijn Heer/
Het goede voorbeeld, dat onderscheidene Provinciën hebben gegeven , door het oprigten van Vrijwillige Corpsen, ter verdediging van
ons Vaderland, kon niet anders ten gevolge hebben, dan de opwekking van de geestdrift der Vrieaen. Geheel bezield met deze

Wumkes.nl

FRIESLAND IN 1815.

29

geestdrift, namen wij dan het besluit, om, met een genoegzaam getal Jongelieden, een Corps Vrijwillige Jagers of Scherp-Schutters op
te rigten en ons als zoodanig ter verdediging van het Vaderland
aan Z. M. aan te bieden. Het is met voorkennis van den Heere
Gouverneur, dat wij dit ons voornemen ter Uwer kennis brengen,
die zulks niet alleen wel heeft willen agreëren, maar ons buitendien
heeft toegezegd, zoodra een genoegzaam getal Jongelieden zich bij
ons zoude voegen, de alsdan te doene voordragt bij het Gouvernement te zullen appuijeeren.
Ten einde dan zoo spoedig mogelijk eene zoodanige voordragt
worde gedaan, inviteeren wij UEd. bij dezen, om toe te treden tot
het getal van diegenen, welke er zich een eer en pligt uit maken,
om ter verdediging van het Vaderland mede te werken.
Dit Uw voornemen zijnde, wordt UEd. verzocht zich te vervoegen
bij den Heer G. D. SIMON. te Leeuwarden, bij wien eene Lijst vau
aanteekening berustende is, welke iederen morgen van 9 tot 12 uren,
uitgezonderd Zaturdag en Zondag, open zal liggen.
In het tegenovergesteld geval solliciteeren wij UEd. antwoord
aan evengemelden Heer binnen vier dagen te doen toekomen.
Wij hebben de eer met de meeste achting te zijn ,
Mijn Heer!
Uw Bienstw. Dienaren,
G. D. SIMON.
C. VAN DER POEL.
G. A. AVENHOEN VAN NAUTA. G. VAN SCHELLE.
J. C. DEIESSEN.
D. EUITINGA.
J. ZEPEE.
K. VAN DER VEEN.
B. A. VAN BOELENS.
J. WENTHOLT.
Zij verzonden deze uitnoodiging aan een groot getal jongelingen in deze provincie, die, naar hun oordeel, tot dit
doel zouden kunnen medewerken, en vermogend genoeg
waren, om, even als zij, z o n d e r g e n o t v a n s o l d i j
t e d i e n e n en z i c h z e l v e n u i t t e r u s t e n ,
met
uilzondering van de wapenen, welke hun door het Departement van oorlog verstrekt zouden worden.
Bij velen
vond de zaak bijval; binnen korten lijd nam hun gelal toe,
en eerlang hadden zij bet genoegen het korps tot een gelal
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van 66 man aangegroeid te zien, waarvan de voorloopige
formatie en instructie aan den heer VAN DER LINDE, gewezen officier bij de lanciers, opgedragen werd. Intusschen
zonden zij den Koning een verzoekschrift, om aan hen, uitmakende de eerste deelnemers aan de compagnie vrijwilligers
van Leeuwarden, te willen toestaan, dat zij, in plaats van
hen in te deelen bij een der bataillons Landmililie, als
compagnie verbonden mogten worden aan een bataillon
Jagers te voet en om zich daarvan de monteering en het
wapen te mogen aanschaffen.
Nadat zij den 1 Mei reeds des Konings goedkeuring op
hunne aanbieding, met betuiging van zijne bijzondere tevredenheid, mogten ontvangen, zagen zij den 11 Mei ook aan
hun verzoek voldaan en zich bij het bataillon Jagers
no. 16 ingelijfd, behoudens den naam van Compagnie Vrijwillige Jagers van Vriesland. Den volgenden dag werden
hun als officieren toegevoegd de heeren L. BROÜÖRIUS VAN
NIDEK, Kapitein, M. HANEGRAAFF, l e Luitenant en J. LÜTJEKS

2 e Luitenant, allen behoorende tot eene Oostindische brigade, wier vertrek wegens den nood des vaderlands was
uitgesteld. Twee tamboers en een hoornbîazer voltooiden
weldra de compagnie, die hare onder-officieren en korporaals
zelve koos.(7)
Terwijl de compagnie gekleed en gewapend werd en zich
dagelijks ijverig in den wapenhandel oefende, om op het
eerste bevel der regeering marschvaardig te zijn, werd
er ook onder de Studenten der Leidsche Hoogesckool
eene Compagnie Vrijwillige Jagers opgerigt, die zich op gelijke wijze hadden aangeboden hun arm aan Vaderland
en Koning te wijden. Die compagnie bestond uit 83 man,

(7) De verdere lotgevallen van dit korps zullen, even als die der vermelde
Commissie, in het vierde en vijfde Hoofdstuk worden medegedeeld.
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onder welke 8 Friezen waren, en wel de heeren: S. BROUWER, van Leeuwarden, Med.; G. J. D. DE ROOCK, van Sneek,
Med.; M. SIDERIUS DE W A L , van Leeuwarden, Theo!.; P. FEYTAMA TJALLINGII , van Harlingen, Med.; R. FONTEIN , van
Franeker, Med.; C. U. J. HÜBER, van Leeuwarden, Med.;
C. J. VAN DER VEEN, van Leeuwarden,

Jur.; 11. REGENBOGEN,

van Franeker, Theol. De drie eersten genoten zelfs de eer
van gekozen Ie worden tot Sergeant-majoor, Sergeant en
Fourier. (Zie Aanteekening 5.)
» Het is in moeijelijke tijdstippen, dal groote Natiën, even
» als groole Mannen, de volle kracht van hun karakter (en
«loon spreiden, en een voorwerp van bewondering worden
»van de nakomelingschap." Dit gezegde van Keizer NAPOLEON(8) is evenzeer bewaarheid door hem zelve», toen hij,
gedurende de honderd dagen zijner vernieuwde regeering met
uiterste krachtsinspanning weder eene verbazende krijgsmagt
tot bevestiging van zijn gezag bijeenbragt, als het gebleken
is in de mogendheden van Europa, die al hunne strijdkrachten vereenigden tot een geduchten tegenstand aan den
herboren Overweldiger. Maar ook in ons Vaderland heeft
dat woord in 181a zijne vervulling gevonden. Al mogt het
zich niet onder de »groote Natiën" tellen — ook de kleine
Staat der Nederlanden gevoelde zich groot en sterk, toen
eenmaal — al was het ook laat —bij zijne burgers de beAvustheid van den heiligen pligt ontwaakt was, om, ieder naar
de mate zijner krachten, hulp te bieden en de gemeenschappelijke zaak der vrijheid te steunen; toen met den
moed ook de hoop werd opgewekt, dat — even als in vroegere oorlogen zoowel ter zee als te land — de nood en de
pligt »groote Mannen" zouden vormen in de worsteling

(8)

In zijne toespraak aan de Kamer der Pairs, den 11 Jnnij 1815. Zie

STUABT, Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden,
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tegen het geweld. De liefde tot het vaderland nam toch
toe, naar mate het gevaar dreigender werd van het verlies
eener onafhankelijkheid, welke men te hooger leerde schatten,
als men de nu reeds verworvene voorregten vergeleek met
de grievende kwellingen en smadelijke onderworpenheid,
welke dat vaderland eens van den zelfden dwingeland had
moeten verduren, die nu weder de grenzen naderde om de
verlorene prooi op nieuw te veroveren.(9) Zoo ontwikkelde
de nood burgerdeugden en vaderlandsche gezindheden,
welke in tijden van vrede sluimeren.(10) Deze, opgewekt
en aangevuurd door dichters en redenaars, vonden ook
voedsel in de godsdienstige toespraken, welke men van den
kansel hoorde. Zoo sprak de geachte leeraar der Hervormde
gemeente te Leeuwarden NIGOLAAS LOBRY op den 7 Mei zijne
hoorderen onder anderen op deze wijze aan:
»Gij weet, M. G. in welke omstandigheden het lieve Va» derland zich thans bevindt. — De Verdrukker der Wereld
» heeft de edelmoedigheid zijner Overwinnaars met den snood» sten ondank vergolden. Die tiran moet neergeworpen en
«zijn zetel verbrijzeld worden, indien de wereld niet ander»maal ten prooi zal wezen aan de ellende en verwoesting. —
»De voornaamste middelen, die daartoe dienen kunnen,
» zijn gebed, geld en wapening. Een iegelijk, wiens gesteld» heid en omstandigheden dat eenigzins gedoogen, moet zich
» oefenen in den Wapenhandel, zich ter beschikking stellen
» van den geëerbiedigden Vorst, aan wiens vriendelijke zorge
» en wijs beleid onze bescherming is toevertrouwd, — op» komen zoodra Hij wenkt, — en zijn bloed en leven voor
»het behoud des Vaderlands niet te dierbaar achten. —

(9) Een roerend tafereel van al de verschrikkingen der overheersching was
toen kort te voren uitgegeven door Mr. A. A. VAN BOELENS te Olterterp, President
der Arr. Regtbank te Heerenveen, wiens zoon als Garde d'honneur was uitgetrokken geweest, in een dichtstuk, getiteld: Aan mijn Vaderland, Leeuw. 1814.
(10) Zie Aanteekening 6.
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«Kan ieder zich niet verbinden tot persoonlijken dienst,
»dan moet hij denzelven te minsten bevorderen door milde
«giften. — De Held, die zijn zwaard ter onzer verdediging
»aangordt, moet verzekerd wezen, dat het hem aan het
» noodige niet ontbreken zal, dat de blijken van dapperheid
»niet onbeloond, zijne Weduwe en Weezen niet onverzorgd
«zullen zijn, als hij gewond of weggerukt wierde.
«Toont alzoo, dat gij Vaderlandsliefde bezit en dat gij U
«verder wilt oefenen in deze edele en weldadige deugd! —
«Roept zij U Ie wapen, mijne Medeburgers! hoe verblijd ik
«mij, dat gij aanvankelijk niet doof zijt voor hare stem en
»in het hooren naar dezelve reeds de bewoners van som»mige andere plaatsen overtreft! Hoe vaardig nam de
»Schutterij van deze Stad den voorslag van hare Hoofden
»aan, om ter verdediging toe te snellen, waar de nood hen
»riep! — en behalve deze heeft zich immers nog een aan» merkelijk getal Jongelingen uit dit Gewest tot den krijgs»dienst verbonden? — Lof en dank zij U toegebragt, edel» moedige Vaderlanders! — Volhardt met standvastigheid in
»uw kloek besluit, — en als het gevaar U ten strijde drijft,
»zij de Ahnagtige uw Beschermer. Zijne goedheid voere
»U met lauweren bekroond in ons midden en aan onze
«harten terug! — Uw voortreffelijk voorbeeld worde door
«velen gevolgd, en de naam van Vriesland zij âlomme
»beroemd door de menigte en door de dapperheid van
«zijne strijders! — Zijn er Jongelingen onder mijne hoor«ders, die zich nog niet tot den krijgsdienst aanboden,
»en dat echter kunnen en mogen, — o aarzelt dan niet!
»De Koning wenkt, — zijne Zonen gaan U voor, — uwe
»makkers volgen, — de schimmen uwer edele Voorvaderen
«staren op uwe keuze, — de burgerpligt gebiedt, — de
»loopbaan des roems staat voor U open, — het bedreigde
«Vaderland strekt zijne armen naar U u i t ! — E n de strijd,
»dien het voeren moet, is geen strijd voor eene nietige
V. N. K.

3
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»beuzeling, maar voor Goed en Bloed, — voor Vrijheid en
»Eere, — voor Godsdienst en Zeden, — voor Alles, wat
»ons dierbaar en heilig is.
» Roept de Vaderlandsliefde U tot milde giften, — welaan
» dan, gegeven met ruime harten en volle handen! — Nooit
» kunt gij geven tot edeler doel, en iedere gifte is gering in
«vergelijking met het kwaad, dat zij bestrijdt. Boven au» dere Gewesten is Vriesland verschoond en gezegend, en
» deze onderscheidende goedheid van God eischt een dubbel
» offer van het dankbare hart! — Naderen wij tot Hem,
» aan den cenen kant met diepe verootmoediging, maar ook
» aan de andere zijde met kinderlijk vertrouwen, en bidden
» wij met deze gevoelens bezield voor den Vrede van Nedervlandl
Wel moeten zij varen, die dal beminnen!"'(11)

Zulk eene warme taal was inderdaad wel geschikt, om
de flaauwhartigheid van velen te helpen verdrijven, die,:
van het bestaande gevaar onkundig, en daarom ijverloos,
thans begonnen te beseffen, hoe zeer de dreigende houding,
door NAPOLEON aangenomen, opofferingen van goed en bloed
eischte. In Holland was het onze Friesche schrijver Mr.
J. SCHELTEMA, die, reeds sinds den 17 Maart, door drie
geschriften: Bemoediging, Opwekking en het Vaderland en
de Franschen, no. 1'—17, de » wankeîmoedigen en zwaartil«lenden onder het volk" tot werkdadige belangstelling, tot
volhardenden moed en tot vaderlandlievende opofferingen
aanvuurde. Hij wees er ook op, hoe eens, in gelijken nood
des vaderland, in 1672, toen koning LODEWIJK XIV met
(11) Tot kenschetsing van den geest dier dagen achtte ik de mededeelinj
van dit breede uittreksel hier gepast. Deze Leerrede over de Vaderlandsliefde
(naar Psalm 1 2 2 : 6) is toen uitgegeven bij J. W. BROUWER, ten voordcele van
het fonds ter aanmoediging van de krijgsdienst.
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zijn magtig leger bij het Tolhuis over den Rijn was getrokken, en de Prins van CONDÉ het voornemen had om in eens
met 40,000 man op Amsterdam aan te rukken, — hoe loen
dit voornemen eensklaps was verijdeld door het moedig gedrag van het ruiter-regiment Blaauwe Friezen van den generaal VAN AYLVA, dat, na verraden te zijn, zóó dapperen
wederstand bood, dat vele Fransche grooten sneuvelden en
ook CONDÉ gekwetst werd, hetgeen zoo gewigtige gevolgen
had, dewijl daardoor zijn plan mislukte, om de republiek in
de harlader te treffen(12).
De oproeping des Konings, die men lang voor overdreven had gehouden, toen hij der natie »de diep ge»gronde overtuiging trachtte in te boezemen, dat de ver»eeniging van alle krachten, van verstand en wil, tot alles
»wat tot heil van 't vaderland kon strekken, de hoogste
» pligt van 't oogenblik was voor elk ingezeten," werd nu
gewettigd in het oog der onbekommerden. De maatregelen
van den jeugdigen Prins van Oranje, — die, in weerwil der
meening van anderen, van den beginne af » de overtuiging
»had, dat er een veldtogt op handen was, waarin op
» nieuw groote strijdkrachten stonden ontwikkeld te worden;"
die daarom het leger, onder zijne bevelen geplaatst, de
beste stellingen en kantonnementen in België wilde doen
innemen, en die zich aan de veel oudere hoofden der Engelsche en Duitsche troepen, welke onverpoosd naar de
grenzen van Frankrijk oprukten, wenschte aan te sluiten,—
deze maatregelen bleken van lieverlede wel beraamd te zijn.
Men werd overtuigd, dat het den Mogendheden ernst was;
en ongeloofelijk kwam de krachtsinspanning voor, toen men
reeds in 't begin van April in de dagbladen met verbazing
de volgende opgave las van de contingenten, welke de ver-

(12)

Zie dit heldenfeit uitvoerig beschreven in mijne Beknopte Geschiedenis

van Friesland, 1 8 5 1 , 266.
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hondene Vorsten beloofd hadden te velde te brengen, opdat
NAPOLEON volkomen overwonnen mogt worden.
Namelijk:
Rusland
100,000 man,
Oostenrijk
180,000 »
Pruissen
100,000 »
Spanje
60,000 »
Portugal
2 5 , 0 0 0 ••>
Engeland
40,000 »
Nederland
30,000 »
Hannover en Brunswijk
25,000 »
Zweden en Noorwegen
20,000 »
Denemarken
15,000 »
Hanze-steden
5,000 »
Saksen
15,000 »
Beijeren
5O,OOO »
Wurtemberg
10,000 »
Baden
6,000 »
Hessen-Kassei
8,000 »>
Mecklenburg, Darmstad en
10,000 »
Nassau
Sicilië
10,000 »
Sardinië
5,000 »
Zwitzerland
8,000 »
te zamen 752,000 man.
Zóó eenstemmig, zóó krachtig was de wil en de magt
van Vorsten en Volken, om den gevreesden vijand wederstand te bieden en paal en perk te stellen aan zijn heroverd gezag!(15)

(13) NAPOLEON formeerde gelijktijdig 8 legers of observatiekorpsen in het
noordelijk deel des rijks, met korpsen Vrijbuiters op de grenzen, en belastte
den handel met eene leening vaa 120 millioen franken, over een jaar met 10
procent rente terug te geven; zeker op te brengen door de landen, welke hij
nog dacht te veroveren!
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In het begin van het jaar 1815 was het militair kommandement over de provincie Friesland opgedragen aan den
kolonel, daarna generaal-majoor W. GUERIN, terwijl de
luitenant-kolonel G. M. DOLLEMAN plaatselijk kommandant
van Leeuwarden was. Sedert het hier door den luit.-kol.
J. G. Baron VAN SYTZAMA opgerigte 3e regiment Dragonders
in Julij 1814 naar Leiden was vertrokken, bleef hier in
garnizoen het 9e bataillon infanterie van linie, onder bevel
van den luit.-kol. PAVAUGE , sterk 554 man. Zoodra het
gevaar dreigde en den 18 Maart de verlofgangers opgeroepen waren, vertrok laatstgenoemde overste, volgens bekomen last, den 23 Maart uit Leeuwarden naar 's Hertogenbosch, het depot onder den luit.-kol. DE ROME VAN WICIIEN
achterlatende. Doch toen ook dit hem volgde, werd de
Schutterij verpligt de garnizoensdienst waar te nemen en de
wachten te bezetten. Dit duurde echter niet langer dan
tot den IS April, toen het depot van het eerste bataillon
hier aankwam, onder bevel van den ons vroeger bekenden
Leeuwarder kapitein P. J. M. KRUSEMAN.
De op nieuw georganiseerde Schutterij van Leeuwarden
had eene sterkte van 426 man en bestond uit de meest
gegoede ingezetenen; die van Harlingen bedroeg 198, Bolsward 97, Franeker 100, Dokkum 8 9 , Sneek 171 en van
Dragten (als ook meer dan 2500 zielen tellende, nu opgerigt)
88 man; alzoo te zamen in deze provincie eene magt van
1190 man(14).
De in 1813 opgerigte Landstorm maakte in de hoofdstad
(14) De Schutterij van Leeuwarden had toen nog van de voormalige gewapende Burgermagt een achterstand ¥an / 4 7 9 1 , om welke to vinden van stadswege eene belasting werd geheven van l£ stuiver op eiken gulden huurswaarde
der gebouwen, boven de 50 gulden huur gevende. Belangrijk was echter het
Koninklijk beluit, dat de Besturen voor de kleeding der schutters gebruik konden maken van de gereserveerde 2°/ 0 van de gewone inkomsten. Algemeen
was de klagt over slechte geweren, waaraan nu ook op 's lands kosten werd te
gemoet gekomen, terwijl ia het gebrek saa nopens werd voorzien.
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twee bataillons uit, sterk 1529 man piekeniers, en bedroeg
met die der overige steden en van het land een leger van
niet minder dan 28,753 man, van 18 tot 50 jaren. Deze
raagt werd echter in de steden in Julij 1813 door den
Koning opgeheven.
Het contingent voor de Militie was in dit jaar voor Friesland, met enkele plaatsen in Overijssel en Drenthe, gesteld
op 456 hoofden, waarvan Leeuwarden, op eene bevolking
van 16,504 zielen, 55 man moest leveren, die den 13 Mei
werden ingedeeld.
De krachtige maatregelen des Konings om het leger en
de vestingen te versterken, bleken hier reeds den 1 April,
toen er legerschepen werden gevorderd tot vervoer van
krijgsbehoeften, waarvan de hoofdstad 55 kon leveren; terwijl de Gouverneur aan de order van 't Departement van
oorlog voldeed, om hier 100 lasten voerhaver voor 85 à
90 gld. het last op te koopen en met schepen naar Dordrecht
te zenden, werwaarts ook 100,000 ponden grasboter voor de
vestingen werden verzonden, nadat zij voor 40 gld. de 80
pond was opgekocht.
Onder al de bijzonderheden, die van de toerusting lot
eene geduchte magtsontwikkeling getuigenis gaven, kunnen
wij ook het kloeke aanbod der Schutterij van Dokkum vermelden, die eene verklaring aan den Gouverneur inzond,
dat, »naarmate de omstandigheden dringender waren dan
»voorheen, zij, indien Vorst en Vaderland haar moglen
» roepen, die stem van eer en pligt zou volgen en den naam
»van Vrije Friezen zich wilde waardig maken." Zoowel te
Leeuwarden als in andere gemeenten nam het getal vrijwilligers dagelijks toe(18), en op sommige plaatsen boden
(15) Alleen te Sneek gaven zich 13 vrijwilligers aan, waarvan i uit Woudsend, voor do te Sneek op te rigten compagnie, welke, wegens te gering getal,
niet tot stand is gekomen. Verscheidene dezer vrijwilligers zijn, even als de
vier van Bolsward, overgegaan bij de Jager-compagnie to Leeuwarden. Zes van
Harlingen zijn, even als die van andere gemeenten, bij het leger ingedeeld.
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al de voor de militie ingeschrevenen zich aan, zoodat daar
geene loling behoefde plaats te hebben(16). Bij zoodanige
gezindheid kon de herwaarts gezonden Directeur der algemeene werving hier geen grooten bijval vinden. Voor rijders
ten behoeve van den Pontontrein waren hier echter geene
vrijwilligers te bekomen, weshalve aan deze provincie werd
opgelegd om met 55 man in de behoefte te voorzien, waartoe elk kanton verpligt werd twee man bij te dragen.
Eene sterke aansporing om in de algemeene wapening te
deelen vonden de lagere standen in het voorbeeld van meer
gegoede en aanzienlijke personen, die zich als Vrijwillige
Jager-compagnie te Leeuwarden georganiseerd hadden, zich
bestendig in den wapenhandel oefenden en met brandend
verlangen het bevel verbeidden om naar het leger op te
trekken. Van even gunstigen invloed waren de maatregelen
van de werkzame Commissie tot aanmoediging van de krijgsdienst, aan wie, sedert hare vestiging op den 12 April,
uit alle oorden van Friesland aanzienlijke sommen werden
toegezonden ter ondersteuning van hare bedoelingen ten behoeve van het bedreigde Vaderland, en om het bijzonder
belang der strijders en van hunne huisgezinnen te bevorderen.
In Mei deden de krijgstoerusüngen, door het zamentrekkea van a/ cfe geduchte legers der verhonden mogendheden
rondom de grenzen van Frankrijk, weldra eene vreeselijke
botsing te gemoet zien. De Koning, het opperbevel van het
Nederlandsche leger opgedragen hebbende aan den Hertog

(16) In de gemeente Tjum deed zich het volgende geval voor. REINDER
SIMONS DE HAAN aldaar, aangeloot en voor de dienst geschikt verklaard, had in
den vorigen winter zijn makker LOLLE GERRITS UOSMA , geboorlig van Ameland en
wonende te St. Jacobi-parochie, niet levensgevaar uit het ijs gered. De laatsle,
gevoelig voor deze edele daad, nam deze gelegenheid waar om zijnen redder een
blijk van dankhaarheid Ie geven door in zijne plaats in de krijgsdienst te treden,
voor welk (inzonderheid opdat tijdstip) edel en moedig besluit de Militieraad hem
groote achting betoonde. Leeuw. Cour. no. 57.
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van Wellington, die lot hoofd der verbonden krijgsmagt benoemd was, verzocht en bekwam van de Staten Generaal
verlof, orn de Nationale Militie ook buiten de grenzen des
lands te voeren. Hij drukte hij die gelegenheid de verwachting uit, dat, «door dien grooten Generaal bestuurd,
» gesterkt door het voorbeeld der zoons van hunnen Koning
»en doordrongen van den geest van vaderlandsliefde, die
»bij de geheele natie uitblinkt, — onze krijgslieden een be»langrijk deel zouden nemen aan den gewigtigen strijd en
» den ouden roem handhaven der Nederlandsche vaandelen."
Die verwachting werd versterkt zoowel door de onvermoeide
zorgen van den Prins van Oranje voor het welzijn en de
belangen van het leger, als door de blijken van geestdrift
voor den Koning, ook aan den dag gelegd, toen hij in het
begin van Junij de vestingen Luik, Maastricht, 's Hertogenbosch, Nijmegen en andere plaatsen bezocht, van waar hij
eerst den 14 dier maand in 's Gravenhage terugkeerde. Die
verwachting werd niet beschaamd door de groote gebeurtenissen, welke spoedig daarop volgden.

—Ar^cr^ïF;
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III.
De Krijgsverrigtlngen der Friezen bij
Quatrebras en Waterloo.
Indien het onze bedoeling is, de deelneming der Friezen
aan de wapenfeiten van 1815 zoo veel mogelijk in het licht
te stellen, dan mag vooraf wel de betuiging noodzakelijk
geacht worden, dat wij geenszins in de meening verkeeren
alsof dit aandeel grooter zou geweest zijn dan dat der bewoners van andere provinciën des vaderlands. Neen, het
zou een bekrompen provincialisme verraden, indien w i j , al
ware dit zoo, eene poging deden, ora onze gewestgenooten
hooger te stellen dan anderen, met wier daden wij minder
bekend zijn, dewijl allen als Nederlanders gezamenlijk hebben gestreden of gewaakt ten behoeve van één groot belang.
Ieders aandeel toch was van vele bijzondere omstandigheden afhankelijk. Gelijk niet alle officieren en manschappen deel k o n d e n nemen aan de geleverde gevechten, en
velen hunne makkers de eer betwist of benijd hebben om
voor het vaderland in het vuur te gaan en lauweren der
overwinning te behalen, •— zoo konden zij zelve ook geenszins invloed uitoefenen op de verdeeling van de legermagt
en de keuze van de regimenten, die in de slagorde of in
de reserve geplaatst werden, daar ieder, al mogt hij blaken
van moed, verpligt was zich te dezen opzigte te onderwerpen aan de beschikkingen der hoogste militaire magt.
Het was dus meer toeval dan toeleg, dat van het groot
getal Friezen, die in December 1815, in Ï814 en 1815,
hetzij als vrijwilligers, hetzij als miliciens, ten strijde trokken, slechts een gedeelte aan de geleverde veldslagen
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deelnam. Het zal dus onze laak zijn, uit velerlei verspreide en ontoereikende beriglen (die zelden van persoonlijke daden gewagen) na Ie sporen, waarin dit gedeelte
bestond en welke onzer gewestgenooten zich hebben onderscheiden , ten einde daaruit eenigermate te kunnen opmaken,
in hoeverre zij zich den roem van »der Friezen ouden
» moed en trouw" hebben waardig gemaakt.

NAPOLEON had zich den 15 Junij aan het hoofd gesteld
eener legermagt van 105,000 man, met welke hij een aanval durfde wagen op de veel sterkere legers der verbondene '
mogendheden, die ten noorden en oosten der grenzen van
Frankrijk vrij verspreid gekanlonneerd waren. Van uit \
Charleroi wilde hij zelf eerst het meer oostelijk gelegerde I
Pruissische legerkorps van BLÜCHER bestrijden; terwijl hij |
den maarschalk NEY opdroeg het kruispunt Quatrebras tot \
eiken prijs te bezetten, om van daar het Engelsch-Neder- s'
landsche leger, onder den veldmaarschalk Hertog van Wel- \
lington, verder aan te vallen. Dan, bij dit kruispunt wederstond het beleid van den jeugdigen Prins van Oranje,
bevelhebber van het eerste legerkorps, schoon hij vooreerst
over niet meer dan 6832 man met 16 stukken geschut,
zonder eenige ruiterij, kon beschikken, moedig de Fransche
krijgsmagt, die uit 15,750 man, 1865 ruiters en 38 stukken bestond. Geruimen lijd wist de Prins, gesteund door
voortreffelijke hoofd-officieren, die overmagt te verkloeken,
op te houden en te bestrijden, tot er later talrijke hulp
kwam opdagen, waardoor de herhaalde aanvallen afgeslagen
en de Franschen gedwongen werden af te houden. Het
behoud van die belangrijke stelling, welke de latere overwinning mogelijk maakte, was een heldenfeit, dat den ;
Prins en zijne dapperen met roem bedekte.
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Welke Friezen aan deze eerste krijgsbedrijven deelnamen,
is ons uit geen der schrijvers gebleken; maar allen maken
gewag van het bataillon Jagers no. 27 van den luit.-kolonel
GRUNEBOSCH, dat het eerst met den vijand slaags geraakte,
en op de meest bedreigde punten zóó dapper streed, dat
het hier en vervolgens een verlies van 170 hoofden had te
betreuren; terwijl 7 officieren en 172 soldaten (het hoogste
getal van al de bataillons van het leger) gekwetst werden.
Onder deze nu onderscheidde zich door zijn moedig gedrag de fiere CORNELIS FRANCISCUS FRISIUS VAN HYLCKAMA,
die, zoon van een der Raden van Prefekture te Leeuwarden,
in 1813 als Ie kommandant van het eerste detachement
Gardes d'honneur op 's Keizers bevel naar Frankrijk trok,
na diens vlugt met zes makkers over den Rijn ontkwam en
in 't verloste vaderland terugkeerde, alwaar hij vervolgens
bij genoemd bataillon Jagers als 2e luitenant in dienst trad.
Dit bataillon kwam reeds 's morgens te 4 uur bij Qualrebras aan, en had dien dag een zwaren kamp door te slaan.
Terwijl VAN HYLCKAMA zijne tirailleurs legen den vijand aanvoert, wordt hij door een musketkogel in het linkerbeen
gewond. Ook de twee andere luitenants worden gekwetst
en de kapitein is afwezig. In die omstandigheid gevoelt hij
zich verpligt en in staat, om, leunende op zijn sabel, de
compagnie zoo lang mogelijk aan te voeren en te dirigeeren.
Doch weldra komt » de vijandelijke kavalerie met zoo veel
«kracht op de jagers aanrennen," dat vele zijner manschappen overreden of neergesabeld worden. De gewonden
zien zich door de fourageurs naar 't vijandelijk leger gedreven, doch worden eerlang ontzet door Engelsche troepen,
die hen in hunne gelederen nemen en terugvoeren, zoodat
zij nog getuigen zijn van de laatste verdediging en het aftrekken van den teleurgestelden vijand. Den volgenden dag
vertrok VAN HYLCKAMA te paard naar Monl St. Jean, waar
de kogel uit zijn been werd gehaald, waarop hij, die toen
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reeds den eernaam van »een echt soldaat" verdiend had,
zich dadelijk weer naar zijn in bivouac herzameld batailloti
begaf, om zijne pligten te vervullen. Doch dit was te veel
bij de pijn, vermoeidheid en regens, onder welke hij leed.
Tot zijn grievende smart kon hij geen deel nemen aan de
wapenfeiten vanden volgenden dag, dewijl de kommandant,
tegen zijn wil, bevel gaf, hem met de overige gekwetsten
naar Brussel te vervoeren. Zijn kloekmoedig gedrag was
echter niet onopgemerkt gebleven, maar werd later erkend
door zijne benoeming tot Ridder van de Militaire Willemsorde, 4e ldasse(17).
Meer algemeen was de deelneming van de Nederlandsche
krijgslieden in den daarop volgenden merkwaardigen veldslag bij Waterloo, op Zondag den 18 Junij. Van de bataillons Infanterie Nationale Militie, welke bij de zamenstelling
van het leger te velde daartoe werden aangewezen, waren
ook het eerste en derde opgetrokken. Deze bestonden bijna )
allen uit nog jeugdige miliciens.
;
Het eerste bataülon, sterk 591 hoofden, allen Friezen,;
tot de eerste divisie van den luit.-gen. J. A. STEDMAN en lot
de tweede brigade van den gen.-majoor DE EERENS behoorende, stond onder bevel van den luit.-kol. GUICHERIT. Onder al de officieren was slechts één Fries, en wel de 2e
luitenant PIETER VAN SLOOTEN uit Leeuwarden,

die in den

veldtogt naar Rusland gekwetst was geworden. Het batailIon werd ingedeeld bij de troepen, die onder bevel van
Prins FREDERIK der Nederlanden tot het tweede legerkorps
behoorden en omstreeks 15,000 man uitmaakten. Den 16
(17) Zie over de verrigtingen van dit bataillon Jagers: Mr. J. SCHELTEMA,
de laatste Veldlogt van Napoleon, Amst. 1816, 1 0 2 ; E. VAN LÖBEN SELS, Bijdragen tot de Krijgsgeschiedenis van Napoleon, 's Hage 18-42, IV, 530—550, 552;
BOSSCHA , Neêrlands Heldendaden , I I I , 455—460; W . J. KNOOP , Quatrebras en
Waterloo, 's Bosch 1 8 5 5 , 5 5 , 60.
Nadere bijzonderheden omtrent vele der in den tekst genoemde personen en
hun volgende loopbaan zijn medegedeeld in Aanteekening 7 , onder opvolgende
hoofdletters: A.
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Junij stond dit bij Enghien, toen WELLINGTON aan Lord
beval, het den volgenden dag op Halle te doen trekken
om in stelling te komen. Met die plaatsing wilde de Opperbevelhebber waarschijnlijk, behalve de bescherming van
Brussel, een tweeledig doel bereiken: eensdeels, om eene
reserve te bezitten, welke hij in hoogen nood tot versterking
zou kunnen oproepen, en anderdeels, om zich daarvan te
bedienen bij een mogelijkeii terugtogt, tot dekking van
zijne wijkende legermagt. Gelukkig behoefde geen dezer
maatregelen van voorzorg in werking te treden. Doch, terwijl de overige Nederlandsche benden op het slagveld eer en
roem mogten behalen, was deze werkeloosheid voor al de
officieren en soldaten zeer onaangenaam. De gelegenheid
om zich te onderscheiden had hun geheel ontbroken. Ook
om die reden verheugde het hen, dat dit legerkorps het
bevel ontving om den 19 Junij op Nivelles en IJavré te
trekken, ten einde deel te nemen aan de belegering van
eenige Pransche frontier-vestingen. Het eerste bataillon rukte
dus mede op naar Le-Quesnoy, dat den 25ste™ aangevallen
en reeds den 29 sten genomen werd, waarbij een der soldaten,
S y t s e S j o e r d s L o e n s l r a van Oostermeer, sneuvelde en
L ode wijk S p e r l i n g van Leeuwarden gewond werd. Nu
ving de belegering van Valenciennes en Condé aan, welke
sterke vestingen eerst den 20 Julij met veel moeite werden
gewonnen. Hierbij sneuvelden de sergeant H e n d r i k W e s t r a van Leeuwarden en E e l t j e B o k k e s v a n d e r K o o y
van Surhuisterveen; terwijl de korporaal S j o e r d S j o e r d s
P o s t h u m a van Holwerd onder de geblesseerden was. Van
de overige gekwetsten overleden later te Mons T j e e r d J a n s
R i d d e r van Hallurn, T j a l l i n g v a n d e r W a l van Garijp en in de ambulance de pijper J o h a n n e s P l e t van
Leeuwarden(l8).
HILL

(18)

Waterloo,

VAN LÖBEN SELS, Bijdragen,

81,

204; de zelfde,

I V , 5 6 2 , 6 9 0 , 7 0 1 ; KNOOP, Quatrebras

Beschouwingen

over Sibortie's
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Tot het 9e bataillon van linie, onder den luit.-kolonel
dat mede te Halle stond, behoorden toen 217
Friezen, waarvan 175 den veldtogt hebben bijgewoond;
doch omtrent hunne verrigtingen zijn geene bijzondere aanteekeningen gehouden.
Een meer werkdadig aandeel aan den slag bij Waterloo
had het bataillon militie no. 5 , sterk 592 hoofden, bijna
allen Friezen, daar ook de ligting van het kanton Steenwijk
hierbij was ingedeeld. Het behoorde tot het eerste legerkorps onder kommando van den Prins van Oranje en meev
bijzonder tot de 3e divisie van den luit.-gen. CHASSÉ en de
2e brigade onder den gen.-majoor D'AÜBREMÉ; het had tot
luit.-kol. F. E. VAN LAWICK VAN PAEST. Onder de officieren
FAVAÜGE,

was

de

Ie

luitenant

ALBERTUS LYCKLAMA à

NIJMOLT

van

Bolsward de eenige Fries(19).
»Het is bekend, dat op het laatst van den strijd en nog
»vóór de komst van de hoofdmagt der Pruissen de toe» stand van WELLINGTON vrij hagchelijk was. Hij deed toen,
«zooveel mogelijk, alle zijne nog beschikbare troepen het
«centrum naderen, waar de aanvallen des vijands het he»vigst waren. Onder die troepen behoorde ook de Neder»landsche divisie CHASSÉ, 12 bataillons sterk, in twee bri»gaden verdeeld, onder den kolonel DETMERS en den gen.»majoor D'AÜBREMÉ, benevens 2 batterijen. Die divisie,
«hoezeer eerst laat aan den strijd deelnemende, heeft
«evenwel een belangrijken invloed daarop uitgeoefend, en
»krachtig medegewerkt tot het afslaan van den laatsten

•1815, 2e druk, Breda 1847, 73 en 86; BOSSCHA, Heldendaden, III, 525; BUSEB,
Vijftig jaren terug, Dev. 1864, 157. De namen dor gesneuvelden en gekwetsten zijn
mij door het Departement van oorlog opgegeven, hoewel in de spelling daarvan
dikwijls fouten schijnen te zijn. De meeste der in 1865 nog levende oude strijders van Leeuwarden, van welke er 33 mij opgaven hebben verstrekt, behoorden
tot dit bataillon.
(19) Zie over hem en de militaire loopbaan van andere leden van zijn geslacht Aanteelœning 7 B.
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» aanval der Keizerlijke garde. — De brigade DETMERS, in ge»slotene kolonne op die garde aanvallende, deed haar terug» deinzen. — Ook de tweede brigade nam stelling in de voor» ste linie. Allermoordadigst was het gevecht. Onze troepen
«deden wonderen van moed en kracht aan den regtervleugel,
»toen weldra de komst der Pruissen aan den linkervleugel
» de overwinning voltooide(20)."
In dit korte, doch beslissende gevecht had het bataillon
Friezen, die, volgens een ooggetuige, woedend vochten, de
volgende verliezen te betreuren.
Gesneuveld waren: H e n d r i k J o h a n n e s H o e b e r t van
Leeuwarden, P i e t e r T j e b b e s W e s t r a van Hantum,
B r o e r A n n e s B r o e r s ma van Greonierp, H a r m e n
S c h u u r van Harlingen, J a n v a n S i s s e r e n van Heerenveen, tamboer.
Geblesseerd of als vermist opgegeven zijn: Mar t e n
E g b e r t s de H a a n van Wynjeterp, H e n d r i k A l b e r t s
de V r i e s van Joure, H a m k e D i j k s t r a van Langweer,
J e l k e S y t s e s de V r i e s van Terwispel, B e r e n d A n n e s
K u i p e r s van Knijpe, Roelof F o l k e r t s D o n k e r van
Gorredijk.
De twee laatste zijn in het hospitaal te Brussel overleden.
Verder zijn als gekwetst opgegeven: Gerben L i e u w e s
Deinema van Leeuwarden, korporaal, E k k e K e r s t e s
de Jong van Terbandster schans, korporaal, H e n d r i k
A b r a h a m s B a k k e r van Tjalbert, Anne A u k e s Blok
van de Lemmer, L i e u w e W o l t e r s P o s t m a van Wynjeterp, Jacob K l a s e s K u i p e r s van Lippenhuizen, Wopke Kleins de Jong van Makkum, P i e t e r K l a s e s Jellema van Heeg, Klaas S j o e r d s L u x w o l d e van de

(20)

Zie SCHELTEMA , 1 6 9 , Bijlagen 1 8 ,

3 9 ; VAN LÔBEN SELS , 6 2 9 ;

KNOOP, 137

en 2 2 7 , en vooral zijne Wederlegging van Siborne, 3 9 . In het legerbcrigt van den
Hertog van WELLINGTON werd ook de brigade van don generaal D'AUBBEMÉ met lof
vermeld.
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Knijpe, G e r r i t T r o e s e l van Sneek, tamboer, F r a n s
van der Wal van Berlikum, Sipke T j e e r d s Wiersina van Ylst, Roelof J a n s Eekhof van de Lemmer,
en B r o e r s m a van /owre(21).
Na het verlaten van het slagveld was het ook dit bataillon vergund met het eerste legerkorps naar Frankrijk op te
trekken en Parijs te helpen beraagtigen. Reeds den 4 JuHj
waren de verbondenen daarvan meester en werden de Nederlandsche troepen gelegerd in het Bosch van Boulogne en daarna
op Montmarlre en St. Leu Taverny. Vooraf echter hadden
er gevechten plaats, waarin het bataillon dermate deelde,
dat acht personen als gewond of ziek naar Parijs werden
gevoerd, waar ze in het hospitaal overleden.
Het waren: P i e t e r J a c o b s Blom van Warns, O e b 1 e
J a n s de Jong van Langezwaag, H e n d r i k S j o e r d s
J a n s t r a van Molkwerum, Klaas D i r k s W e s t ra van
Zurig, W y b e M e i n d e r t s Smakman van Heeg, Pieb e
J a n s S l a g t e r van Warns, Yde H e r r e s Hersnia van
Rijs en S y b r e n S t r a n d s t r a van Arum.
Het verblijf te Parijs werd voor velen niet weinig veraangenaamd, doordien daar op den 50 Julij de eerste uitdeeling plaats had van het Ridderkruis der Militaire
Willemsorde, door den Koning voor hen bestemd, die in
den veldtogt zich door moed, beleid en trouw hadden onderscheiden. Den nog niet geheel herstelden Prins van Oranje
was het een genot, de tachtig eerste kruisen te mogen uitreiken, de troepen toe te spreken en al de Ridders, soldaten zoowel als officieren, bij zich op een gastmaal te ontvangen. De dapperheid, door het 3e bataillon betoond,
werd daardoor eervol erkend, dat hieraan toen of later niet
minder dan 26 kruisen der 4C klasse zijn toegekend; terwijl

(21) De twee laatsten zijn aan hunne wonden overleden. De twee vorigen
zijn in 1865 nog te Minnertsga en Ylst in leven.
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de luit.-kol. VAN PABST dat van de 5e klasse ontving. Drie
kapiteins (Aanleekening 7 C), drie luitenants en Tier onderofficieren werden gedecoreerd, benevens de volgende Friezen:
Hendrikus Wen del van Leeuwarden, sergeant, Johannes van Wijk, sergeant, Marlen E v e r t s Hettinga van Langweer, korporaal, H e n d r i k W i l l e m s Ybema
van Piaam, korporaal, H u b e r t Aukes van Houtem
van Harlingen, korporaal, Jeen Rinks de Boer van
Dragten, korporaal, Eeuwe J a n s D u u r s m a van Ureterp,
Harmen Paulus van der Woude van Gorredijk, J a n
J a n s Wijnkool van Wolvega, H a r m e n Uilkes Woudhuizen van Balk, Jan R e i n d e r s T i m m e r m a n van
Noordwolde, Abe Heerts Stok van Grouw en H a r i n g
P i ê r s de Jong van Hommerls(22).

Onder de troepen, die zich in het hevigste van den strijd
roemrijk hebben onderscheiden, wordt ook met eere genoemd de brigade zware ruiterij onder bevel van den gen.majoor ALBERT DOMIMCUS TRIP. Zij bestond uit drie regimenten karabiniers, waarvan het derde in Januarij 1814
te Leeuwarden was opgerigt door den luit.-kol. J. G. Baron
VAN SYTZAMA, in wiens naam het als veld-escadron gekommandeerd werd door den luit.-kol. CHRISTIAAN MARIA LECHLEITKEU(23). Het had toeu eene sterkte van 392 hoofden
(22) Voor zoo ver mij bekend i s , zijn in 1865 de tweede en derde te Joure
en Langweer, en de beide laatsten te Grouw en Ylst nog in leven.
Eene belangrijke lijst van al de toen benoemde Ridders komt voor in de Bijlagen Van het werk van SCBELTEMA, bl. 80 en van dit bataillon bl. 1 0 1 ; doch
'daarin zijn de voornamen niet voluit geschreven en de geboorteplaatsen niet genoemd, zoodat ik mij verheug nu beide uit ofliciëele Opgaven te kunnen mededeelen.
(23)

Zie Friesland in 1 8 1 3 , bl. 9 2 , 1 0 3 , 136.

V . N. B .

t
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en bestond nagenoeg voor een vierde - uit Friezen, waarvao
78 den slag van Walerloo bijwoonden. Onder deze ware»
de ritmeester JONQUIÈRE, de onvertsaagde Ie luitenant RINÎA
VAN NAUTA, en vier kadet-vrijwilligers PIBO JOHAN TALMA,
YBELE MENGER, MARIÜS MOESBERG SIMON en FREDERIK YPELJ,

van Leeuwarden. Bij een der hevige aanvallen van de Fransche kurassiers, waarmede twee bataillons der divisie van
den gen. ALTEN bedreigd worden, stelt TRIP zich aan het
hoofd van het eerste regiment karabiniers, valt moedig op
hen aan en behaalt eene volkomene overwinning. Terwijl
het regiment zich herzamelt en van dien schok herstelt,
komt de vijand met versche ruiterdrommen opdagen tot op
de heuvelkling door bet leger der bondgenooten bezet, altijd
met liet zelfde doel om hunne hoofdlinie door te breken.
Om dit gevaar af te weren, worden het 2 e en 3 e regiment
tegen hem aangevoerd. Hevig is de strijd, doch ook heerlijk de overwinning der onzen, die den vijand met een aanzienlijk verlies doen wijken en een groot aantal Fransche
ruiters gevangen nemen. — Dan, die zegepraal was ook van
hunne zijde duur gekocht. De aanvoerders van het l e en
3 e regiment, de îuit.-kols. COENEGRACHT en LECHLEITNER, die
zoo dapper hadden gestreden, werden doodelijk gewond. De
gansche brigade verloor een vierde van hare sterkte. Alleen
het 3 e regiment had 32 man aan dooden en 39 gekwetsten,
waaronder ook de majoor R. C. DE GALIÈRES. Verliezen,
»die als bewijzen van de krijgsdeugd der Nederlandsche
«ruiterij kunnen worden bijgebragt; bewijzen, krachtiger
»en overtuigender nog, dan zelfs de eervolle vermelding van
» den aanvoerder der Nederlandsche ruiterij in WELLINGTON'S
»legerberigten; te meer, daar de Fransche kurassiers van
» MILHADD tot de uilstekendste troepen behoorden, die Europa
»ooit op een slagveld zag verschijnen, en de regimenten
»van TRIP, om zoo te zeggen, pas opgerigt waren, zoo»dat de strijd, tegen zulk een vijand gevoerd, voor de
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»Nederlandsche ruiterij een roemrijk wapenfeit heeft uitge»maakt(24).
Het is opmerkelijk, dat, in weerwil van het groote verlies, door de brigade geleden, er onder de Friezen zoo weinig gesneuvelden en gekwetsten waren, ook later, toen deze
regimenten mede naar Parijs oprukten. Als bij Walerloo
gesneuveld is, buiten den aanvoerder, den luit.-kolonel LECHLEITNER (Aanteekening 7 D), alleen vermeld: F r eer k Postma van Holwerd, en daar als vermist opgegeven: J o h a n
Jacob Lodewijk Bloemen daal van Leeuwarden, trompetter. De korporaal Piebe J a n s H o e k s t r a van Marrum
is te Parijs overleden.
Doch des te grooter was het getal, dat de eer genoot van
benoemd te worden tot Ridder der Militaire Willems-orde.
Want van de S9 kruisen, aan de brigade toegekend, ontving
het eerste regiment 20, het tweede 16 en het derde 32,
waarvan 10 aan de volgende Friezen:
Jean Paul Sixti J o n q u i è r e , Ritmeester, geboren te
Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden; (Aanteeke-

ning 7 E.)
Bavius Gijsbertus Rinia van Nauta, l e luitenant,
van Leeuwarden; (F.)

Bonne Tjebbes Mulder, opperwachtmeester, van Workum;
Andries van Bergen, korporaal, van Leeuwarden;
Harmen Jan L i n t h o r s t , korporaal, geboren te Zwolle,
laatst gewoond te Dokkum;

(24)

KNOOP, Quatrebrasen Waterloo, 1 2 1 ; tegen Siborne, 3 3 , 5 0 ; VAN LÖBEN

SELS, IV, 6 1 2 ;

BOSSCHA, Heldendaden,

III, 5 0 2 ;

SCHELTEMA, 1 5 4 , 1 5 6 ,

Bijla-

gen 18. Een tijdgenoot meldt mjj, dat de Franschen later betuigden, dat zij
de kloeding van onze zware dragonders zeer bespottelijk vonden, maar uiterst
verwonderd waren te zien, hoe stoutmoedig die ouderwets gekleede mannen aanvielen op hunne goed geharnaste kurassiers.
De Hertog van WEUINCTON moet den generaal TRIP tot tweemalen zijn hooge
tevredenheid te kennen hebbon gegeven over do wijze van chargeeren en rallieeren van zijne ruiters.
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Ybele Broer Adama Menger, kadet-korporaal, geboren te Nieuweschans, laatst gewoond te Harlingen;
P i b o J o h a n T a l ma, kadet-korporaal, geboren te Nienhuis, laatst gewoond te Leeuwarden, oud 16 jaren; (G.)
L e e n d e r t H e n d r i k J o n q u i è r e , kadet-karabinier, geboren Ie Zulphen, laatst gewoond te Leeuwarden, oud
omtrent 17 jaren; (E.)
F r e d e r i k Y p e i j , kadet, van Leeuwarden. Eerst in 1818
werd aan dezen het ridderkruis toegezonden.
A n n e P i e t e r s B o s m a , karabinier, van Kollum. (H.)

Behalve bij de genoemde leger-afdeelingen was er ooit
een aantal Friezen onder andere bataillons verspreid. Voor
zoover onze berigten reiken, willen wij gaarne allen vermelden, die zich toen bij het leger te velde en later op
eene eervolle wijze hebben onderscheiden.
De eerste, die verdient genoemd te worden, is Jhr. KAREL
VAN HAREN, een der laatste afstammelingen van » het adel»lijk geslacht, welks naam reeds roemrijk verbonden is aan
» de herinneringen van den grooten strijd legen Spanje," en
dat later in de staatkundige en dichterlijke wereld evenzeer
schitterde.
Geheel uit vaderlandsliefde had hij het Hof verlaten en,
even als zijn vriend KAREL FREDERIK Baron SIRTEMA VAN
e
GROVESTINS, dienst genomen als l luitenant-vrijwilliger bij
den generalen staf, onder de brigade van den gen.-majoor
W. VAN BYLANDT. Deze brigade, die ook bij Quatrebras
reeds veel had doorgestaan, was bij Waterloo aan het grootste gevaar blootgesteld, toen NAPOLEON'S divisiën den eersten
grooten aanval op de stelling der bondgenooten waagden;
zij bezwijkt er een oogenblik voor, doch herstelt zich en
neemt een werkzaam deel aan het verslaan van de Fransche
kolonne, die zóó krachtig bestreden, doorgebroken en uiteen-
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geslagen wordt, dat NAPOLEON daarbij wel 2000 man verliest. Die overwinning was echter niet behaald zonder
groot verlies der onzen; het was bij die gelegenheid, dat
ook de dappere VAN HAREN den dood der helden vond; terwijl VAN GROVESTINS daarentegen zijn betoonden moed door
het Ridderkruis zag erkend. (Aanteekening 7, I en K.)
Nog twee andere jeugdige Friesche edelen mogten hun
eervollen naam gestand doea en zich onderscheiden in de
hier vóór reeds vermelde 3 e divisie van den generaal CHASSB ,
wier hevig vuur op het juiste oogenblik zoo veel bijdroeg
om den laatsten aanval van NAPOLEON af te slaan en de
roemrijke beslissing te verhaasten.
De eerste, LAMORAAL HANS WILLEM Baron VAN AYLVA
RENGERS, — die dus den naam droeg van den » ontzagge»lijken" generaal VAN AYLVA van 1672, welken hij zich
waardig moest toonen — had in 't vorige jaar de studiën
verlaten en reeds voor Grave de sporen verdiend met eene
bevordering tot l e n luitenant, toen hij bij Waterloo zich geplaatst zag bij het 12e batailîon van linie in de 2 e brigade
van den generaal D'AÜBREMÉ. Dat batailîon stond nabij de
hoeve Hougomonl, welke door de Franschen bij herhaling,
langdurig en met groote magt aangevallen, doch steeds door
de troepen der bondgenooten met bewonderenswaardige dapperheid en volharding verdedigd en behouden werd, dewijl
de vijand omstreeks 2 uur alle verdere ernstige aanvallen
staakte. Erkend is het toch, dat hier bij dit punt allerhevigst is gevochten, met groot verlies aan beide zijden.
Welk aandeel bijzondere officieren in zulke wapenfeiten en
in de verdere bestrijding van den vijand hadden, moge
moeijelijk aan te wijzen zijn, — de uitkomst en de benoeming tot Ridder bewezen, dat ook de moed en het beleid
van RENGERS gewaardeerd zijn geworden(25). (L.)
(25)

Zie over de bestorming en verdediging van Hougomontl SCHELTEMA/ 1 4 4 ;

VAN L6BEN SELS, 602;

KNOOP, 107,

221;

BOSSCHA,
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De tweede was REGNERUS HENDRIK VAN BURMANIA Baron
e
e
RENGERS, die als 18-jarig- 2 luitenant stond bij het 2 bataillon infanterie van linie bij de zelfde 5 e divisie, maar
onder de eerste brigade van den kolonel H. DETMERS (zie
bl. 46 hier voor), die, toen CHASSÉ den aanval der Fransche
garde bemerkte, bevel ontving om legen haar op te rukken,
met dit gevolg, dat de garde na een allermoorddadigst gevecht tot slaan kwam. Toen het oogenblik der beslissing
naderde en NAPOLEON zijne oude garde tegen het centrum
aanvoerde, beval CHASSÉ de brigade DETMERS op nieuw, om,
nu met gevelde bajonet, op den vijand in Ie dringen, waaraan ze moedig voldeed en hem tot Maison-du-roi bleef vervolgen. Hoe kort ook de actie der 3« divisie was •— toch
telde zij 405 gesneuvelden en 264 gekwetsten, waarvan 13
officieren, en daaronder van het 2 e bataillon 55 dooden en
38 gewonden, van welke 4 officieren waren, het hoogste
getal der divisie.
Bij deze krijgsbedrijven nu zag de jeugdige PIBNGERS zijn
»kapitein en len luitenant zwaar gewond vallen en moest
» hij dus onverwachts als bevelhebber en aanvoerder van de
«compagnie handelen, in welken moeijelijken toestand hij
»zich eervol heeft weten te redden; terwijl, volgens het
»oordeel der officieren van de andere compagniën, zijn
»kloekmoedig gedrag en voorbeeldige bedaardheid een te
»overwegenden invloed op de individus in de gelederen uit» geoefend hebben, om hem niet onder ieder anderen Chef
»voor de MiliLaïre Willemsorde te hebben doen voordra»gen"(26). (M.)
Bij dien îaatsten krachtigen aanval van CÏIASSÉ riep deze
tot ondersteuning van de_ 3e divisie ook de hulp in van hel
(26) »Die Chef, kolonel J. SPEELMAN, van tamboer tot kolonel opgeklommen,
»dreef den regtmatigen trots van dea soldaat parvcnu tot zulk een uiterste, dat hij
• personen Yan aanzienlijke geboorte onregtvaardig voorbijging, zeggende: die
>Heeren zullen ook zonder mijn toedoen wel gedecoreerd worden."
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regiment huzaren no. 6 , van den kolonel W. F. BOREEL,
dat zooveel reeds gestreden en verloren had en nu ook
deelde in den roem, doch niet minder in het verlies, waarop deze uiterste krachtsinspanning te staan kwam, dewijl
van dit regiment 3 officieren en 141 man sneuvelden, en
6 officieren en 64 man gekwetst waren(27). Twee Friezen
deelden in die gevaren: GERLACÜS BUMA, 2 e luitenant, zoon
van den President-Burgemeester van Leeuwarden en vroeger
garde d'honneur, wiens paard onder hem werd doodgeschoten, en CORNELIS BREDA, kadet-korporaal, die bij een aanval
op de Fransche lanciers een lanssteek in den buik ontving,
waaraan hij, na 24 uren kermende op het slagveld gelegen
te hebben, overleed, dewijl de toegebragte geneeskundige
hulp te laat kwam om hem te redden. (N, 0.)
Minder bijzonderheden zijn ons bekend omtrent andere
Friezen, die aan de krijgsbedrijven van dien dag en vervolgens deelnamen. Wel weten w i j , dat JAN WILLEM HACQÜEBARD van Leeuwarden, onder-adjudant bij het 4 e bataillon
militie, PIETER VLINK van Sneek, sergeant bij het bataillon
Jagers no. 2 7 , en ROBMER BENTIHGS van Joure, van het
regiment ligte dragonders no. 4 , sneuvelden; dat IMILIDS
JOSIKUS DE SCHEPPER van Hoogebeintum zich als vrijwilliger
bij de kavalerie had begeven; dat de jeugdige milicien TETTE
BAÜKES VELTMAN van Haskerdijken
bij het leger te velde
zijn militaire loopbaan begon, welke hij later in Oostindië
zoo roemvol eindigde (P.), en dat de wakkere SENT FOPPES

van Wolvega als l e luitenant bij het bataillon
sappeurs in de nabijheid van het slagveld werkzaam was
om het vervoeren van de talrijke gekwetsten langs den weg
KLYNSMA

(27) VAN LÖBEN SELS, 6 3 2 , 6 3 3 , 638. »\Yij gelooven," zegt KNOOP (tegen
Siborne, aanteekening 2 ) , «dat de verliezen door de verschillende corpsen geleden,
«veel beter als maatstaf voor het beoordeelen -van hun gehouden gedrag kunnen
»dienen dan de naauwkeurigheid der Iegcrrapporten, waarop wij niet veel vertrouwen hebben." Van de 692 huzaren no. 6 Weven er maar 419 over.
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naar Brussel mogelijk te maken, en daarna deel had aan
het opwerpen van belegeringswerken tegen de Pransche
frontiervestingen (R.), — doch zeker zijn er bij deze krijgsverrigtingen meerdere Friezen geweest, omtrent wie geene
bijzonderheden tot ons zijn gekomen.

Maar bij al de verschrikkingen, welke het gevolg waren
van dien roemrijken, doch voor duizenden zoo rampspoedigen dag, waarop zoo vele wonden geslagen, zoo vele offers
aan den dood gebragt werden(28), was er één man, die vooral
geroepen werd, om zoo veel mogelijk die wonden te heelen,
den dood meerdere offers te betwisten en vooral het gevaar
der legerpest te bestrijden, dat van de opeenhooping van
zoo vele dooden en gekwetsten met regt gevreesd werd.
Deze man was SEBALDÜS JÜSTINUS BRDGMANS, door geleerdheid en bekwaamheid een sieraad der Leidsche Hoogeschool,
een eere van Friesland, aan welks akademie, in zijne geboortestad, hij eens als hoogîeeraar zijn roemrijke loopbaan
begon. Twintig jaren lang had hij aan de verbetering van
de hospitalen en van het lot des gewonden krijgsmans gearbeid en kort te voren eene met goud bekroonde verhandeling over de middelen tegen de legerkoortsen en de hospitaal-versterving uitgegeven, toen hij (die door den Koning,

(28) De verliezen van do legers der verbonden mogendheden werden, volgens
STUART, Jaarb. 1 8 1 5 , I , 4 2 3 , in 1818 opgemaakt, als te hebben bedragen voor
het Engelsch en Hannoverscli leger 846 officieren en 12,987 m a n ,
» Nederl. en Nassauwsch
-144
>
»
3,994 »
» Brunswijksch
•
59
•
»
1,446
•
• Pruissisch
753
•
» 32,367
.
te zamen
1802 officieren en 50,794 man.
Omtrent NAPOLEON wordt daar gezegd (bl. 3 2 8 ) , dat hij in 100 dagen 100
millioenen aan geld verkwist en 150,000 man verloren h a d , welke laatste getal
ons overdreven voorkomt.
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even als reeds vroeger door NAPOLEON, als inspecteur-generaal aan het hoofd der geneeskundige dienst der land- en
zeemagt gesteld was) naar Brussel werd geroepen. Meer
dan 27,000 gekwetsten van alle natiën, vrienden en vijanden, worden in die stad zamengebragt, om verpleging en
geneeskundige hulp te ontvangen. Alle hospitalen, openbare
gebouwen, kerken en de meeste huizen der ingezetenen zijn
opgevuld en ieder beijvert zich hulp en lafenis toe te brengen aan allen, die lijf en leven aan vaderland en vorst
gewijd hadden. BRUGMANS komt, rigt eene welsprekende
toespraak tot de hulpvaardige Brusselaren, geeft voorschriften omtrent de verpleging, vermeerdert het getal hospitalen,
laat tenten uitspannen op ruime plaatsen, zorgt voor luchtverversching door berookingen, verdeelt de lijders en zendt
ze naar omgelegen steden af, voorziet in al de noodige behoeften en allermeest in de hulp van talrijke bekwame heelmeesters, die dagelijks geregeld in acht wijken van huis
tot huis gaan, om niemand zonder verzorging te laten. Ook
aan de slagvelden, waarop zoo vele duizenden lijken verspreid liggen, wijdt hij zijne zorgen, en wendt de beste
maatregelen aan ter begraving van de gesneuvelden. Nacht
noch dag rust hij; overal is hij werkzaam met raad en
daad, met troost en hulp. De hemel zegende zoo vele zorgen: want noch in Brussel, noch in de omgelegen streken
werd bij de zomerhitte eenig spoor van besmettelijke koortsen of der hospitaal-versterving bespeurd. De stad bleef beveiligd, en zelfs van de zwaarst geopereerden en verminkten
herstelden velen, zoodat aan verschillende natiën een boven
verwachting groot getal hunner strijders kon worden hergeven.
»Edele BRUGMANS!" zegt zijn lofredenaar, »hoe prijkt uw
»fiere borst met eereteekenen, door uwen Koning en de
«Vorsten des Verbonds u omhangen! Waardig zijn u de
«lofspraken door Vorsten en Ainbtgenooten u toegebragt!
»Hoe rust uw naam in stille zegening bij zoovele Jijders
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»en gewonden, wier leven gij gered, wier smarten gij gel e n i g d hebt! Gij leeft in de harten der edelmoedige
»Brusselaren, wier schoone stad gij voor verwoesting hebt
» beveiligd! De nakomelingschap zal uwe deugden en talen»ten huldigen; want zoo lang de zegepraal van Waterloo in
»de geschiedboeken zal prijken, zoo lang zal ook uw naam
» nevens haar genoemd en geprezen worden" (29).

De mare der zegenrijke overwinning vloog als een lichtstraal door het gansche vaderland. De blijdschap barstte
alom uit in luide kreten van vreugde en vervulde ieders
hart met dankbare gezindheden jegens den Allerhoogste, die
de raadslagen des overweldigers verijdeld en Nederland verlost had uit een overgroot gevaar. Welkom was elk nader
berigt omtrent de bijzonderheden dezer luisterrijke zegepraal. Maar verlangen en vrees kruisten dooreen bij zoo
vele ouders, verwanten en vrienden, die hunne dierbaren
voor het vaderland ten strijde hadden zien trekken. Hoe
hoog werd het geringe blaadje gewaardeerd, dat op het
slagveld met potlood geschreven, het berigt bragt van het
behoud eens geliefden zoons 1(30) Doch hoe vele smartelijke
aandoeningen werden er opgewekt door de tijding, dat men
de zijnen niet mogt terug verwachten, maar dat zij den
dood der dapperen op het slagveld hadden gevonden.
Vele en verward waren en bleven lang de berigten en
oordeelvellingen over de groole gebeurtenissen, welke in zoo
weinige dagen waren voorgevallen. Met regt wenschte men
(29) H. C. VAK DER BOON MESCH, Lofrede op S. ,J. Brugmans, in liet 7e deel
van de Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen , Leijden 1 8 2 5 , 303. Zie verder ook Aanteekening 8.
(30) Zulke briefjes worden door de Heercn VAN BÜRJIANIA RENGERS on BUHA
nog bewaard.
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alzoo daarvan zoodra mogelijk een getrouw en aaneengeschakeld verhaal te ontvangen, waarin ook het aandeel der
Nederlandsche krijgslieden aan de gevechten en aan de
overwinning wierde in het licht gesteld, omdat zoowel Engelsche als Duitsche schrijvers de hoogste eer daarvan aan
hunne landgenooten, zelfs bij uitsluiting, toekenden.
Een wakkere en geleerde Fries waagde het die moeijelijke taak te ondernemen. Het was Mr. JACOBUS SCHELTEMA,
die van het begin der onlusten af door drie geschriften den
volksgeest had zoeken te leiden; die twee zijner zonen aanspoorde als vrijwilligers voor de zaak des vaderlands ten
strijde te trekken, en die, onder voorlichting van den luit.kolonel VAN HOOFP, Adjudant van den Prins van Oranje,
vele bouwstoffen bijeenbragt om van de geschiedenis der
groote gebeurtenis voor onze landgenooten een gedenkschrift
zamen te stellen. Nadat hij reeds in November het voornaamste gedeelte van zijn arbeid aan de leden van het
Koninklijk geslacht had voorgelezen, mogt hij zijn werk:
de laatste Veldtogt van Napoleon Buonaparte, verrijkt met een
aantal belangrijke Bijlagen, in April 1816 in het licht geven en daarop vele blijken van goedkeuring, ook van de
vorstelijke personen, ontvangen. Het doel zijns ganschen
levens, om de eer van het Vaderland, waar die door vreemden werd aangerand, te handhaven, mogt hij ook hierdoor
bereikt zien. Bijna dertig jaren lang was zijn voortreffelijk
boek nagenoeg het eenige geschrift voor ons volk, dat den
wapenroem der Nederlanders, bij Quatrebras en Waterloo
behaald, »met waarheid en waardigheid heeft verkondigd."
(Aanteekening 9.)
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IV.
Be lotgevallen der Compagnie Vrijwillige Jagers
van Friesland.
De algemeene blijdschap over de behaalde overwinningen
en de bevrijding des vaderlands ging bij de Vrijwillige
Jager-compagnie, die zich in Junij nog steeds te Leeuwarden bevond, gepaard niet een gevoel van leedwezen en teleurstelling over haar gemis aan gelegenheid, om tot de
verworven zegepraal het hare te hebben kunnen bijdragen
en om te mogen deelen in den roem der overwinnaars.
Met geestdrift had het meerendeel zich reeds in het midden van April aan de dienst voor het vaderland verbonden
en waren anderen later tot haar toegetreden(31). Doch de
ijver van het Departement van oorlog was niet geëvenredigd
aan hun vurigen moed. Ongeduldig over den tragen voortgang van hunne organisatie, wendden de Leeuwarder leden,
nadat den 12 Mei F. BROUÖRIÜS VAN NIDEK tot hun kapitein
was benoemd, zich den 17 Mei tot den Koning met het
verzoek, om niet alleen spoedig een l e n en 2 tin luitenant te
bekomen, maar ook »om zoodra mogelijk order te mogen
«ontvangen lot m a r e h e e r e n , als brandende van verlan» gen, om, waar het noodig was, alles voor Z. M. op te
»offeren." Aan het eerste verzoek werd niet voor den 15
Junij voldaan, door de benoeming van de luitenants HAKEGRAAFF en LUTJES, die echter eerst den 50 Junij hier aankwamen. Op de voldoening van het tweede verzoek werd

(31)

Zie bl. 28 hier vóór, alsmede Aanleekcning 10 A,
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bij herhaling aangedrongen; doch tot aller groote smart
bleef de reikhalzend verwachte marsch-order steeds achterwege.
Nadat de kapitein den 24 Mei het bevel over de compagnie had aanvaard, was zijn eerste werk de manschappen,
die te Harlingen, Sneek, Bolsward en elders zich als vrijwilligers hadden doen inschrijven, met die van Leeuwarden
te vereenigen en in dienst te stellen. Omtrent hunne verzorging werden schikkingen getroffen en tol hunne huisvesting de vroegere kerk der Jansenisten (de latere 2 e Armenschool) zoo goed mogelijk ingerigt. De ijverige Commissie
tot aanmoediging van de gewapende dienst voorzag met de
meeste welwillendheid in de aanschaffing van al het noodige
en zelfs in de uitrusting en de verdere behoeften van 27
leden, die minder in staat waren dan de anderen, om, bij
eene uitrusting op eigene kosten, zonder soldij te dienen.
De oefeningen in den wapenhandel, vroeger onder de
luitenants VAN DER LINDE en VAN DER MEULEN begonnen,
werden nu krachtig voortgezet, en zocht de kapitein hen
ook tot het doen va» marschen voor te bereiden door het
aannemen van de uitnoodiging om te Sneek te komen, waar
zij feestelijk ingehaald en onlhaald werden. Evenwel werd
hun geduld op eene sterke proef gesteld. Vruchteloos verzochten zij op nieuw aan den Koning om te velde te trekken , welk verzoek ondersteund werd door eene gunstige
verklaring van hun kapitein omtrent hunne uitrusting en
vorderingen in de exercitiën. Doch eerst half Junij ontvingen zij de voor hen bestemde wapenen en niet voor den
laatsten dier maand kwamen de beide luitenants aan.
Eindelijk werd den 10 Julij het gedwongen verblijf te
Leeuwarden opgeheven en hun wensch vervuld door het
ontvangen van de lang verwachte marsch-order.
Na de groote verliezen, welke het leger had ondergaan,
wenschte de Koning het bezetten van de Pransche grenzen
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ook aan de compagniën Vrijwilligers van 's Gravenhage,
Arnhem, Leeuwarden enz. op te dragen. De laatste werd
bestemd om zich naar Mons te begeven en zich daarna bij
het 16e bataillon Jagers te vervoegen.
De nu volkomen georganiseerde en goed geoefende compagnie was toen zamengesteld en ingedeeld als volgt(32):
F. BROüëRius VAN NIDEK, kapitein.
EERSTE SECTIE.
e

A. J. Hanegraaff, l luitenant; -J-G. D. Simon, sergeantmajoor; T. Andringa van Hylckama, l c sergeant, Oudeberkoop;
C. C. Kolf, tamboer; R. van der Feen, hoornblazer.
l e Escouade.
Mr. C. P. E. Robidé van der Aa, korporaal, Lemmer;
J. C. Driessenf; P. Schmitz; J.Zeper; -j-K. 0.van der Veen-}-;
J. Jorissen en -j-D. van der Werf, beide van Bolsward.
5 e Escouade.
J. J. de Blecourt, korporaal, Kollum; D. Evertsz, Joure;
fJ. D. C. Stöcker; R. Buijsing; fH. J. Ladenius; J. Seijdel
Koon; B. P. Engelbert van Bevervoordef, Heerenveen.
A. D. Graaf van Limburg Stirum, 3« sergeant, Sneek(57>).
2e Escouade.
G. A. Avenhorn van Nauta, korporaal, Oenkerk; J. T.
Stern; -j-N. F. Benoist; N. Rompel, Gorredijk; R. J. Eger,
Bolsward; S. van Slooten; A. A. Osinga, Menaldum.
(32) De leden met een -f- achter hunne namen waren in 1813 als Gardes
d'honneur uitgetrokken. Die met een -f vóór de namen zijn in 1865 nog
in leven.
Van hot gezamenlijk getal van 64 waren 25 uit Leeuwarden en 39 uit de
overige deelen van Friesland, wier toenmalige woonplaatsen er zoo veel mogelijk
bijgevoegd zijn.
(33) Door eene blocdspuwing verhinderd om met de compagnie uit te trekken, werd zijne betrekking als sergeant, welke hij verlangde open te houden,
gedurende den veldtogt waargenomen door den korporaal Jhr. B. VAN BREUGEL,
die de eerste was der te Leeuwarden ingeschreven vrijwilligers.
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6e Escouade.
fJhr. R. van Breugel, korporaal; fG. U. Andreæ, Lemmer; A. Beuckens Braunius, Bergum; J. Fontein Pz.-j-,
Harlingen; B. Barends; A. de Graad, Lemmer; -j-R. Biersma, Heerenveen.
TWEEDE SECTIE.

H. J. Lutjes, 2e luitenant; G. van Schelle, fourier;
Wentholtf, 2 e sergeant; D. de Gorter, tamboer.

J.

3 e Escouade.
A. Poppes, korporaal, Lemmer; T. Wigmore; J. P. Gerlsraa, Koudum; -j-F. J. Wiüeveen-f-, Dok/cum; A. van Otterloo; W. Andringa van Assen, Berlikum; M. F. Benoist.
7e Escouade.
B. A. van Boelens-f-, korporaal, OUerlerp; A. B. van Boelens; S. Toussaint, Harlingen; C. Lenike, Franeker; J. W.
Post; R. T. Plantinga, Harlingen; G. van Ringh, Bolsward.
B. Poppes, 4e sergeant, Lemmer.
4e Escouade.
D. Ruilinga, korporaal; J. A. Borger, Joure; L. J. van
der Veen, Harlingen; I. Verweij, Sneek; fG. E. de Vries;
J. M. de Jonge, Bolsward; H. Haafkens, Sneek.
8e Escouade.
B. A. van Hylckama, korporaal, Sneek; -f-J. A. Ruel Engelman, Sneek; H. J. Jonkman, Heerenveen; D. B. Witteveen, Lemmer; fL. Winkler; F. Semler en D. G. Wijndels,
beide van Heerenveeniôi).

(34) Aanvankelijk was het getal leden grooter; doch wegens ziekte, dienstneming bij het leger en andere opkomende verhinderingen konden sommigen
hunne belofte niet gestand doen, om zich bij de compagnie te voegen of daarbij
te blijven.
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De vroege morgen van den 13 Julij was tot het uittrekken bepaald. Vooraf werd de compagnie geïnspecteerd door
den luit.-generaal W. GUERIN, provincialen kommandant, die
haar den vereerenden brief voorlas, welke de Gouverneur
den vorigen dag aan den kapitein tot gelukwensen en afscheid had gerigt. De gansche bezetting van Leeuwarden,
de Schutterij met hare muzyk en eene talrijke menigte deden haar uitgeleide tot de herberg: de drie Romers onder
Roordahuizum, waar de majoor der militie, W . H. Baron
VAN HEEMSTRA, met eene aanspraak en het defileeren der
troepen afscheid van haar nam. De Gouverneur en de leden
der Commissie tot aanmoediging van de gewapende dienst
wachtten haar vervolgens op de herberg: de Oudeschouw,
waar haar een hartelijk afscheidsmaal werd aangeboden.
Groot waren van alle zijden, zoo bij het vertrek uit Leeuwarden als hier, de blijken van geestdrift en toejuiching, en
bleven vooral de treffende feestdronken van den baron C. E.
E. COLLOT D'ESCURY, hun tot vaarwel toegebragt, nog lang
in veler geheugen(35).
De compagnie volbragt nu haren marsch over Heerenveen
en Zwolle naar Utrecht, gedurende welken togt zij op alle
verblijfplaatsen door de Schutterij of den landstorm plegtig
ingehaald en uitgeleid en van uitgezochte inkwartieringsbilletten voorzien werd. Over Breda, Antwerpen, Brussel en
Braine Ie comte bereikte zij den 4 Augustus eindelijk Mons,
Hier ontving zij bevel om over St. Gislain en Elouge te
marcheeren naar Cnrgies, het hoofdkwartier van Prins FBEDERIK, opperbevelhebber der reserve-divisie, die haar niet
met eene revue vereerde, maar haar onder de bevelen stelde
van den luit.-kolonel VAN HOLSTEIN. Door dezen regtschapen
(35) De vermelde brief van den Gouverneur en de toespraak van den Baron t
VAN HEEMSTRA zijn met een uitvoerig verhaal van den uittogt on van het afscheid |
op de Oudeschouw opgenomen in de Leeuwarder Courant, no. 84 en 8 5 . Wij zijn E
verzocht de beide eerste mede te doelen in Aanteekening 10 B en C,
i
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officier met veel welwillendheid ontvangen, werd zij bij het
16e bataillon Jagers ingedeeld, om er de regter flank-compagnie van uit te maken, en gekantonneerd te Maign, waar
vermoeijende wapenoefeningen van haar gevorderd werden.
Na verloop van eenige dagen werd zij te St. Sauve geposteerd, waar ze zware wachtdiensten had te vervullen, dewijl
de Jagers twee van de vijf nachten op de wacht doorbragten en op de voorposten geplaatst werden op twintig passen
afstands van de Pransche vedetten.
Het was hier, op Frankrijks bodem en onder de muren
van de bedwongene vesting Valenciennes, dat de compagnie,
bij gelegenheid van 's Konings verjaardag op den 24 Augustus, een luisterrijk vaderlandsch feest vierde. Het wachthuis der voorposten werd met groen en bloemen net versierd en omgeven met masten, waaraan de Nederlandsche
en Oranjevlaggen wapperden, die met een driewerf herhaald
hoezee! werden opgeheschen. Op kosten van een aantal leden werd er 's namiddags aan hare officieren en aan die
van den staf een rijk diner aangeboden, waartoe er eene
tent opgerigt en smaakvol versierd was met trofeën vau
wapenen, door slingers van vlaggen, palmen en bloemen
omgeven, en bij het vallen van den avond met gekleurde
lantarens verlicht. Talrijke heildronken, waarvan de meeste
in toepasselijke dichtregelen van een der Jagers, afgewisseld
door hiervoor vervaardigde liederen, verhoogden den luister
van een feest, dat voor hen even onvergetelijk was als voor
anderen de vuurdoop ten dage des strijds, welken zij begeerd hadden, doch dien men hen, tegen hunnen wil, onthouden had(36).

(36) Deze verzen van den korporaal Mr. C. P. E. ROBIDÉ VAN DEIÎ AA (de
Bard der compagnie genoemd) zijn met eene uitvoerige beschrijving van het
feest medegedeeld in de Leeuwarder Courant, no. 106 en i\i.
Wij zijn verzocht
ze, even als het afzonderlijk gedrukte lied der Jagers, voor de vergetelheid te
bewaren en hebben zo in Aanteekening 10 D en E opgenomen.
V.

N. R.

5
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Tot den 28 Augustus bleef de compagnie te Si. Sauve,
toen zij hevel ontving om te marcheereo naar Jenlain,
waar hare officieren haar moesten verlaten, om zich naar
hunne bestemming in Indië te begeven. Hun werd een afscheidsfeest aangeboden en vele jagers deden hen uitgeleide
tot Elouge. De bevelhebber der divisie stelde de compagnie
nu onder het kommando van den kapitein Jhr. A. VAN
c

SPENGLER en den l " luitenant G. VAN DAALEN.

Gedurende

dit verblijf te Jenlain verloren zij een der kameraden. Het
was de jager P. SCHMITZ. Hij stierf, welligt ten gevolge
van de vermoeijenissen bij eene wapenschouwing in de
vlakte van Famars, en werd met militaire eer begraven op
het R. C. kerkhof, hetwelk eerst eenigen tegenstand ontmoette. De korporaal ROBIDÉ VAN DER AA sprak bij zijn
graf een treffend lijkdicht uit(37).
Aan hel hoofd van het bataillon marcheerde de compagnie
den 17 September naar haar laatste kantonnement Lalaing,
een der voorposten van de ingesloten vesting Douai. Hier
nu werd het gerucht verspreid van den voorgenomen terugkeer der vrijwillige korpsen naar het vaderland, waartoe
zij den 24 Sept. het bevel en de marschroute ontvingen.
Hun dringend verzoek, om op den terugtogt te worden begeleid door hunne officieren, werd hun niet toegestaan,
weshalve het kommando werd opgedragen aan den sergeantmajoor SIMON, die later niet te veel kon roemen op de orde
en krijgstucht, welke gedurende den terugtogt door de gansche compagnie was in acht genomen.
Na een hartelijk afscheid van het bataillon genomen te
hebben, ving de marsch den 26 Sept. aan, van Lalaing
over Mons, Vilvoorden en Turnhout naar 's Herlogenbosch;
van daar over Grave, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Deventer en Zwolle naderden zij de Friesche grenzen. Na te
(57)

Ook dit is in Aanteekening 10 F opgenomen.
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Steenwijk nog een rustdag gehouden te hebben, kwamen zij
den 17 October te Heerenveen en deden den volgenden dag
den gewenschten intogt in Leeuwarden. Even als bij het
vertrek werden zij op eene luisterrijke wijze ingehaald en
ontvangen, en door het garnizoen en de schutterij met
hare muzyk, onder het vreugdegejuich der volksmenigte en
het welkom hunner betrekkingen, geleid tot vóór hel stadshuis. Hier waren de voornaamste authoriteiten vereenigd
in de groote zaal en werden hun de hartelijkste welkomstgroeten en gelukwenschen toegebragt. Namens de Commissie tot de gewapende dienst rigtle nu de Baron COLLOT
D'ESCURY tot de compagnie eene treffende toespraak, waarvan de hoofdinhoud vervat was in eene gedrukte Oorkonde,
welke aan ieder der leden als een bewijs van dankbaarheid
werd uitgereikt(38). De plegtigheid werd besloten met een
diner, hun door het stedelijk bestuur aangeboden.
Den volgenden dag werd er op de Langepijp eene groote
parade gehouden, waarbij de compagnie den regter vleugel
innam van de geschaarde schutterij en de militie. In naam
des Konings werd zij hier door den provincialen kommandant plegtig ontbonden, en haar, met een eervol ontslag
van hare verpligtingen, 's Konings tevredenheid en dank
toegebragt voor haren betoonden ijver en welwillendheid ten
dienste van het vaderland. Van hier trok zij naar het
Gouvernementshuis, waar het vaandel of de kwartiervlag
werd gedeponeerd. De geachte Gouverneur begroette haar
met eene toespraak(59), en noodigde haar dien avond op
een souper in den Stads Schutters-Doelen, waarmede de
wel volbragte taak feestelijk werd besloten.
(38) Dit stuk, in Aanteekening 10 G afgedrukt, heeft de Commissie daarna
ia het koper laten graveeren, waarvan een afdruk op perkament, versierd met de
wapens van het Rijk en der Provincie, den 14 Dceember '1816, als eene fraaije
en meer duurzame gedachtenis, aan ieder is uitgereikt geworden.
(39) Zie deze toespraak in áanteefcemtig ÏG ff,
5*
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Later is bij koninklijk besluit van den 12 Maart 1818,
no. 46, aan de leden der compagnie toegestaan het dragen
van eene zilveren Medaille, voerende op de eene zijde de
woorden: VOOR KONING EN VADERLAND 1815, en op de andere zijde het Wapen der provincie Friesland, aan een
blaauw lint met eene geele streep in het midden(40).
Voorzeker was het niet aan deze fiere jonge mannen te
wijten, dat van de door hen ten behoeve van het vaderland aangebodene hulp in den nood geen ander gebruik
werd gemaakt, en dat zij geene meerdere voldoening van
hun aanbod en opofferingen mogten smaken. Gelukkig, dat
er in de dagen des gevaars genoegzame krijgsmagt bestond,
om den overweldiger wederstand te bieden en te overwinnen, zoodat hunne hulp als overbodig beschouwd kon worden. Fier waren en bleven zij er op, dat, terwijl de
Belgen geene enkele zoodanige compagnie als de hunne leverde, zij toch bewijs hadden gegeven van hun vaderlandschen moed en goeden wil: want ook op hen blijft altijd
de bekende versregel van TOLLENS toepasselijk:
»En rekent d' uitslag niet, maar telt het doel alleen."

SKSX£H&>S5S5*B.~

(40) Zie dit Kon. besluit in Aanleekening 10 I, en in K en L verdere bijzonderheden omtrent de compagnie.
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V.
Vcriigtlngen der Commissie tot aanmoediging van
's Lands militaire dienst.
Terwijl zoo vele Friezen hun arm aan de zaak des vaderlands wijdden en door persoonlijke opofferingen bijdroegen
om den gevreesden veroveraar te bestrijden, loonde eene
algemeene deelneming, dat de vaderlandsche deugd van
Weldadigheid hier nog voortleefde, en bleek het, dat velen,
die geen bloed konden offeren, gaarne hun goed veil hadden tot ondersteuning van allen, die behoefte hadden aan
hulp in den algemeenen nood. Men werd niet moede, ook
nadat in 1813 en 14 reeds zoo véél ten behoeve van het
vaderland was bijeengebragt(41).
Nadat in de eerste dagen van April zich Ie Amsterdam
eene Hoofd-commissie had gevestigd tot daarstelling van een
Fonds lot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende
dienst in de Nederlanden, namen eenige aanzienlijke Friezen in overweging, of men hier eene Sub-commissie daarvan
zou trachten op te rigten, dan of men, onafhankelijk daarvan, eene eigene Provinciale Commissie zou zien tot stand
te brengen, gelijk er ook te 's Gravenhage, Rotterdam,
Leiden en elders reeds bestonden. Tot het laatste, waarvan
(41) Van het gezamenlijk bedrag der giften, in 1813 en ïi in de gemeenten
verzameld, heb ik nergens dene opgave kunnen vinden. De som van ƒ7850 van
Leeuwarden werd later nog vermeerderd, ook met een gouden oorijzer, twee
zilveren schenkborden, een gouden horologie, plaatspelden, boekhaken, ringen,
juweelen enz. Zoo bood ook A. K. HOKNSTRA, veenbaas te Oudega in Noordtoolde,
den Souvereinen Vorst drie manschappen aan, op zijne kosten uitgerust; ROELOF
POOI te Nijehaske schonk eene som van ƒ 5 0 0 enz.
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men zich meer gunstige vruchten voorstelde, werd den 12
April besloten, op de wijze, zoo als hier vóór op bl. 24
is medegedeeld. In de daar voorkomende eerste oproeping
tot weldadigheid gaf de Commissie tevens hare bedoelingen
met dit fonds te kennen.
Zij had niet te vergeefs op de mededeelzaamheid der
Friezen gerekend en daartoe de hulp der 91 toenmalige
Gemeentebesturen ingeroepen. Weldra stroomden haar van
alle zijden aanzienlijke sommen toe, en droegen ook minvermogenden, scholieren en zelfs dienstboden gaarne iets
hij, om zich te kwijten van een pligt jegens het vaderland,
nu het door een overmagügen vijand werd aangevallen.
Nadat reeds zoo velen dienst hadden genomen, vond de
Commissie onder de geringere standen weinig gelegenheid
om premiën van aanmoediging toe te kennen en om de
zorg voor vrouwen en kinderen op zich te nemen. Des te
meer trachtte zij bij te dragen tot versterking van de Compagnie Vrijwillige Jagers, door 27 minbegoedigde jongelieden te ondersteunen in het dragen der kosten van uitrusting en van hunne verzorging, zoowel gedurende het verblijf te Leeuwarden als tijdens hunne dienst bij het leger;
terwijl zij ook op eene kiesche wijze in andere behoeften
der compagnie voorzag.
Maar naauwelijks was de heugelijke overwinning bij Waterloo behaald, of een gansch ander veld van werkzaamheid
opende zich voor de Commissie. De zucht om de deelneming in de algemeene wapening aan te moedigen, werd
eensklaps vervangen door de zorg voor de duizenden gekwetsten, die hun leven in den strijd voor het vaderland
gewaagd- en eervolle wonden bekomen hadden. Zij nam
het besluit, om uit de door haar verzamelde gelden in eens
eene som van Vijf duizend Gulden te bestemmen tot verpleging en verkwikking van Nederlandsche gekwetsten en
om het berigt daarvan toe te zenden aan den Secretaris van
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van oogenblikkelijke hulp. Van de vele berigten omtrent
de opgewekte geestdrift en ijver op verschillende plaatsen
willen wij slechts één als proeve mededeelen. Te Draglen
namelijk lieten eenige burgervrouwen een ieder bij trommelslag uilnoodigen, om zich den volgenden morgen te vier
uur met het noodige linnen naar de Hervormde kerk te begeven. Reeds vóór de kerkdeur in dit vroege morgenuur geopend werd, stonden er eenige minvermogende vrouwen te
wachten. Spoedig groeide haar getal tot ongeveer 100 aan,
waarbij zich een veertigtal kinderen voegde, terwijl af- en
toegaande personen steeds nieuwen toevoer van linnen aanbragten. En zoo werkten ouden en jongen, rijken en armen den geheelen dag tot 's avonds 9 uur voort, en herhaalden dien arbeid ook in de volgende dagen, mede op de
scholen, en rustten ze niet voor zij eene massa van 116
ponden pluksel, 140 ponden compressen en scheurlinnen en
1712 ellen windsels bijeen gebragt hadden, waarbij nog 11
lakens en 25 hemden gevoegd werden, hetwelk alles, in twee
groote kisten gepakt, naar Leeuwarden aan de Commissie
werd gezonden(44). Ook te Joure waren meer dan honderd
vrouwen en meisjes in de kerk op gelijke wijze gedurende
drie dagen werkzaam, en zag men daar met genoegen »hel
»bedehuis veranderd in eene werkplaats van barmhartige
» vaderlandsliefde."
Bij dit alles ging de Hoofdstad, vanwaar de oproeping
tot deelnemende hulp was uitgegaan, op waardige wijze
voor. De pogingen van de stedelijke Regeering en van eene
door haar benoemde Commissie om geldelijke bijdragen te
verzamelen werden sedert den 12 April door den weldadigen zin der ingezetenen zoo zeer ondersteund, dat de som,
welke Leeuwarden tot het fonds der Commissie bijdroeg,

(44) Men bedenke hierbij, hoe veel moeite het kost om slechts één pond
pluksel te maken en hos groot eene hoop het i s , welke dit gewigt uitmaakt.
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eerlang tot ongeveer /12,000 steeg. En zoodra was de
wensch om linnen voor de gekwetsten te bekomen niet geuit, of alle kasten werden ontsloten, aller handen in beweging gebragt, zoodat de Regeering reeds den 1 Julij in staat
gesteld was 1134 ponden linnen en 200 pond pluksel,
windsels en compressen naar 's Gravenhage te verzenden.
En die liefdevolle ijver verflaauwde niet spoedig: want binnen veertien dagen was zij op nieuw in de gelegenheid nog
5 lusten af te zenden, waarin niet minder dan 1700 hemden (waaraan te Brussel de grootste behoefte was), 109 lakens
en 507 pond linnen en windsels waren; eene hoeveelheid,
die met de vorige bezending eene zwaarte had van 521S
ponden linnen. Dát alles had Leeuwarden voor de bevrijders
van het vaderland veil, en daartoe hadden armen en rijken,
jongen en ouden met liefde het hunne bijgedragen!
Doch met regt kon dit betoon van weldadigheid zoowel in
geld als in goed over de gansche provincie algemeen genoemd
worden. Het geneeskundig bestuur der armee had reeds
den 12 Junij, en dus vóór de veldslagen, de inzending van
pluksel en scheurlinnen verzocht, «opdat het den krijgsman
bij het bestrijden van den vijand niet aan hulp zoude ontbreken." Daarom maakten verscheidene besturen met de
toezending van hunne bijdragen nu zoo veel haast, dat zij
hunne kisten dadelijk naar 's Hage verzonden, weshalve de
hoeveelheid aan de Commissie te Leeuwarden onbekend bleef.
Eerlang was er dan ook, in weerwil van het aanhoudend
gebruik, zulk een voorraad linnen in de hofstad opgetast,
dal het geneeskundig bestuur vooreerst voor meerdere toezendingen bedankte. De Commissie achtte zich derhalve
geregtigd, het laatstelijk ter harer beschikking gestelde
linnen aan de algemeene armen van Leeuwarden weg te
schenken.
Ten einde duidelijk in het licht te stellen, wat Friesland
in 1815 door zijne weldadigheid ten behoeve der algemeene
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zaak heeft bijgedragen, heb ik mij de moeite getroost, om
uit de officiëele opgaven een algemeenen Staat op te maken
van al de bijdragen der 91 Priesche gemeenten, zoowel ten
behoeve van het geldelijk fonds der Commissie als in linnen,
ten behoeve der gekwetsten opgezonden. Al mogt het mij
niet gelukken volledige opgaven te bekomen, zoodat de kolommen van sommige gemeenten, die stellig bijdragen inzonden, in blanko moesten blijven, toch zal die staat, in
Aanteekening 11 C opgenomen, tot een duurzaam gedenkteeken strekken van den vaderlandschen zin dier dagen en
van de magt, welke door vereeniging van krachten kan
worden tot stand gebragt; te meer, als wij aan het slot
zien, dat de hoofdsom van het door de Commissie in nagenoeg drie maanden bijeengebragte niet minder dan ongeveer
/"35,000 bedroeg(45).
Hieronder zijn echter niet begrepen de vrijwillige giften
ten behoeve van het vaderland, welke, ingevolge de uilnoodiging van het Departement van binnenlandsche zaken van
den 10 April (zie bl. 18 hier vóór), door verscheidene Friezen, vooral ambtenaren, onmiddelijk aan het Departement
zijn gezonden tot stijving van 's lands schatkist, en waarvan vele in de Staats-courant zijn vermeld.

Nadat de Commissie toch gedurende de bovengenoemde
drie maanden hare ijverige pogingen met zulk een gewenschten uitslag bekroond zag, werd zij daarin op eens gestoord
door een a l g e m e e n e n maatregel van het Gouvernement,

(45)
gaven,
stand ,
rampen
sching,

Men verlieze hierbij niet uit het oog wat sommige besturen te kennen
dat hunne giften niet hooger konden zijn, wegens den verarmden toewaarin vele dorpen en vooral zceplaatsen verkeerden, ten gevolge der
en den stilstand van vele bedrijven gedurende de Fransche overheerwaarvan zij zich nog niet hadden kunnen herstellen.
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welke zeker niet in 't leven geroepen zou zijn, indien ook
andere provinciën zulk eene som als Friesland hadden bijeengebragt.
Het Departement van binnenlandsche zaken rigtte namelijk den 4 Julij 1815 eene circulaire aan de Gouverneurs
der provinciën, welke, na eene breede inleiding, de uitnoodiging bevatte, om in alle steden en plaatsen Commissiën
te doen oprigten tot het bijeenbrengen van gelden, bestemd
tot een fonds voor verminkte krijgslieden en voor weduwen
en weezen van gesneuvelden. De Gouverneur van Friesland
droeg den 8 Julij de zamenslelling van die Commissiën aan
de plaatselijke besturen op. Doch het was er verre af, dat
deze zaak in den algemeenen smaak zou gevallen zijn. Er
was eene tweede aanschrijving noodig van 29 Julij, om te
doen begrijpen, dat de vorige Commissiën, welke voor het
P r i e s c h e f o n d s gewerkt hadden, nu vervangen moesten
worden door andere, die op nieuw gelden bijeen te brengen
hadden voor een nieuw 11 ijks f o n d s , waarvan het bedrag
bij de Rijks-ontvangers gestort moest worden. Men had in
de laatste tijden reeds zoo véél geofferd aan het algemeen
belang; de Leeuwarder Commissie had juist kort te voren
/"5000 naar Brussel gezonden voor de gekwetsten, en ook
andere redenen deden geen groote verwachting van dezen
maatregel koesteren; toch bleek het bij de uitkomst, dat
het gevoel van dankbaarheid voor het behoud des vaderlands
en het medelijden met het lot der gewonden en met de
betrekkingen der gesneuvelden levendig genoeg waren om
veler kassen op nieuw te doen openen, dewijl het gelukte
in Friesland voor dit fonds eene som van /15,458 bijeen te
brengen(46). Niet alle gemeenten hadden hiertoe bijgedragen, dewijl sommige zich bezwaard achtten om nog meer
van hare ingezetenen te vergen. Zelfs Leeuwarden gaf bij
(46)

Dit bedrag is in de laatste kolom geplaatst van den Staat achter kant. 11.

Wumkes.nl

76

FRIESLAND IN 1815.

de inzending van zijne kleine bijdrage Ie kennen: »dai,
»daar de som der vaderlandsche giften, in 1814 en 15*
»door de ingezetenen geofferd, nu tot een bedrag van
»/"19,536 was gestegen, builen de aanzienlijke partij hem»den, linnen en pluksel, ten dienste der gekwetsten bijeen«gebragt, — de Regeering zich vleide, dat de Gouverneur
»met haar over de milddadigheid en vaderlandsliefde der
»ingezetenen van Frieslands hoofdstad zeker wel voldaan
» zou zijn."
De geldelijke bijdragen der Friezen alléén voor deze beide fondsen, maken alzoo een bedrag uit van ruim /50,000,
gelijk staande met de som, welke de te Londen opgerigte
Walerloo-commissie in November 1815 uit hare bijdragen
afzonderde ten behoeve der Nederlandscbe militairen, welk
bewijs van de edelmoedigheid der Britten destijds met veel
lof is vermeld. Doch in de Nederlandsche Jaarboeken van
STÜART en in andere geschriften van dien tijd wordt van der
Friezen hulp even zoo min gesproken, als er van de oprigting van hunne vrijwillige Jager-compagnie eenige melding
is gemaakt.

Ofschoon de zorg, om onderstand te verleenen aan verminkten en aan naastbestaanden van gesneuvelden, nu ten
gevolge der genomene maatregelen ten laste van een a l g e m e e n f o n d s was gebragt, oordeelde de Commissie in
Friesland toch aan hare bestemming te moeten blijven voldoen en de gewonde soldaten uit dit gewest en hunne betrekkingen zoo veel mogelijk te ondersteunen. Aan alle
aanzoeken om hulp voldeed zij op edelmoedige wijze, en
gaarne zou zij dit b i j z o n d e r e f o n d s bij voortduring
hebben behouden, om uit de renten van het overschot toelagen te schenken aan die militairen uit deze provincie,

Wumkes.nl

FRIESLAND IN 1815.

77

welke als andere landgenooten uit het algemeene fonds ondersteund zouden worden. Naardien de Friezen tot het
laatste even als anderen bijgedragen, doch bovendien een
eigen fonds voor eigene behoeften bijeengebragt hadden,
meende men, dat bewoners van andere provinciën daarop
nu minder aanspraak hadden, en vreesde men de beschuldiging niet, dat de Friezen hunne gewestgenoolen boven
anderen zochten te bevoordeelen, na- en omdat reeds zulk
een aanzienlijk gedeelte van het fonds aan de algemeene
belangen was afgestaan. Het koninklijk besluit toch van
den 9 November 1819, waarbij de aanzienlijke som der
door de Rijks-commissiën bijeengebragte bijdragen gesteld
werden onder een hoofdbestuur te Amsterdam en waaruit
ook een Invalidenhuis zou worden opgerigt, scheen minder
op de Commissie in Friesland van toepassing te zijn, ofschoon zij genoeg aanzoeken ontving om zich daarmede te
vereenigen.
De Commissie maakte zwarigheid om aan de herhaalde
uitnoodigingen der Hoofd-commissie te voldoen, voornamelijk
op grond der verpligtingen, welke zij jegens hare Friesche
landgenooten had aangegaan bij hare eerste uitnoodiging
van den 12 April 1815 (bl. 25 hier vóór). In dezen tweestrijd riep zij de bemiddeling in van den Minister van binnenlandsche zaken, en het was op diens raad, dat zij den
24 Junij 1817 in de Leeuwarder Courant een berigt plaatste
omtrent den stand der zaken, wet uitnoodiging aan allen, die haar in 1815 hunne giften hadden toevertrouwd,
om zich gedurende de maand Julij te verklaren, of zij er
tegen hadden, dat het overschot van hel fonds der Commissie gestort wierde in het algemeen fonds, hetwelk ingevolge de vaderlijke bedoelingen des Konings moest strekken
ten behoeve van alle verminkten en de betrekkingen van
alle gesneuvelde verdedigers des vaderlands.
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Vermits géén der gevers in Friesland zich tegen deze
besteraming had verklaard, achtte de Commissie den 31
Julij zich daardoor gemagtigd om tot de overdragt te hesluiten, waarvan zij den Gouverneur kennis gaf. Zij had
bij genoemd berigt tevens aan de belanghebbenden medegedeeld, dat het gansche beloop van de bij haar ingekomene
gelden de aanzienlijke som bedroeg van / 3 4 , 9 6 1 , terwijl de
uitgaven tot dusver ongeveer /1S,OOO beliepen; alsmede,
dat zij voornemens was een volledig Verslag in het licht te
geven van hare werkzaamheden en van het gebruik, dat zij
van de aan haar toevertrouwde penningen gemaakt had(47).
Het besluit der Commissie in Friesland werd met veel
genoegen vernomen door de Hoofd-commissie te Amsterdam,
die tevens gaarne het eenige bezwaar op zich nam, om de
gratificatiën, door haar aan acht personen lot een bedrag
van / 6 8 3 in 't jaar toegestaan, voortdurend uit te betalen.
» Zij verheugde zich in die vermeerdering van het algemeen
fonds; zij zou dankbaar blijven gedenken aan de zorg der
Commissie van inzameling, en bovenal zou zij in dit gelukkig gevolg van hare pogingen een aangenaam blijk erkennen,
dat de Friezen in vaderlandsliefde en weldadigheid niets aan
die der inwoners van andere gewesten hadden toegegeven,
ja zelfs velen daarin hadden overtroffen"(48).
Den 22 Januarij 1818 werden alzoo door de Commissie
aan het Hoofdbestuur toegezonden vijftig Certificaten, ieder

(47) Vermoedelijk heeft de uitgave van dit Verslag niet plaats gehad, dewijl
alle aangewende moeite bij het Hoofdbestuur, de Provincie, de Gemeentebesturen
en de familiën -van de leden der Commissie vruchteloos is geweest, om er eenig
spoor van te ontdekken. Welligt is het uit bescheidenheid achtergehouden.
(48) Tjjdens de onderhandelingen werd in de Leeuw. Courant van 12 Aug.
bekend gemaakt, dat, toen er in het volgende jaar 1816 op nieuw ccne oproeping lot weldadigheid kwam, en wel ten behoeve der noodlijdenden door den
watervloed in Gelderland, welke ƒ78,344 opbragt, Friesland
daarin had gedeeld voor f 12,488; terwijl Zeeland daartoe f 5,289, Gelderland zelf f 7,145,
Utrecht /"2,515 en Zuid-Holland met zijne groote steden slechts ƒ11,953 bijdroeg.
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à / 1 0 0 0 , Werkelijke Schuld ten laste van dit rijk, ter somma van / 50,000 nominale waarde, rente gevende 2 7 2 ten
honderd(49). Het verder overschot van ongeveer f 1000
bleef tot nadere verantwoording in kas.
Het koninklijk besluit van 9 Nov. 1815 werd eerst bij
circulaire van âen Gouverneur van 6 Maart 1818 in werking gebragt, waarbij alle plaatselijke commissiën op de
meest eervolle wijze ontslagen en voor hare bewezen diensten bedankt werden. Te gelijk werden er in alle Arrondissements hoofdplaatsen Districts-commissiën benoemd. Die
te Leeuwarden, uit zeven leden der vorige commissie bestaande, vestigde zich op den 4 April en ving op dien dag
de briefwisseling met het Hoofdbestuur te Amsterdam aan.
Ten aanzien van dit voor ons vaderland thans zoo belangrijke
Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende
dienst in de Nederlanden meenen wij uit het Algemeen Verslag van 1864 de volgende bijzonderheden tot meerdere
waardeering van zijne heilzame bedoelingen te moeten mededeelen:
De vaste inkomsten bedroegen in 1865:
Wegens renten van inschrijvingen
Het bedrag der collecten en giften
Het bedrag van andere giften en legaten
Te zamen eene ontvangst van

/"47,241.
- 31,197.
-15,833.
/"94,294.

Tot de collecten had Friesland bijgedragen:
Leeuwarden
/1470,
Sneek
- 709,
Heerenveen
- 384,
te zaraen

/"2563.

(49) De beurskoers van deze Schuldbrieven was 1 Jan. 1815 3 8 % , 1 Junij
3 6 % , in Jan, 1818 4 4 % en thans in Sept. 1865 6 2 % ,
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De uitgaven bestonden in:
Gratificatiën en giften aan 544 verminkten en
nageblevenen van gesneuvelden
Van deze waren er nog 154 verminkten en
26 nageblevenen van 1815; de overige
zijn uit vroegere veldtogten en die in
Oostindië en België.
Uitkeeringen aan 1469 infirmen
Bijdrage tot het Invalidenhuis te Leiden
Onkosten en uitkeeringen
Gezamenlijke uitgaven

/"20,692.

- 46,882.
- 2,356.
- 5,062.
/"74,992.

In het District Leeuwarden zijn in 1865 ongeveer 50 deelgeregtigden, die jaarlijks ruim /"1700 aan gratificatiën ontvangen.
Ten gevolge het besluit der algemeene vergadering van
1865, dat de oude strijders van 1813—15, voor zoover ze
behoeftig zijn, op hun verlangen als deelgeregtigden zullen
worden aangenomen, zal de weldadige werkkring van het
fonds aanmerkelijk worden uitgebreid, dewijl hun getal over
't geheele land een hoog cijfer zal bedragen naar de verhouding
van het District Leeuwarden, waarin zich binnen vier maanden daarna reeds meer dan honderd personen hebben aangemeld.
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VI.
Licht en «Schaduw van 1815.
De plotselinge herschijning van den vernederden Keizer
op het tooneel der wereld, waarop hij zoo lang de hoofdrol
vervulde, had alzoo aan Nederland een schok gegeven,
die wel groote opofferingen eischte, maar ook in vele
opzigten van weldadigen invloed en heilrijke gevolgen
was. Terwijl zij de tot slaapzucht neigende natie, die
hare onafhankelijkheid zoo gemakkelijk herkregen had, tot
wakkerheid, tot eene krachtige inspanning opriep, deed het
onverwacht gevaar, van het pas herwonnen vaderland op
nieuw te verliezen, dit pand op hoogere waarde schallen
en die opofferingen daarvoor veil hebben. Het voorregt
van een eigen Vorstenhuis te bezitten, aan hetwelk de zorg
voor de landsverdediging zoowel als de aanvoering van de
krijgsmagt geheel kon worden toevertrouwd, leerde men in
den nood op prijs stellen; en ná de overwinning moest
wel de dankbaarheid des volks voor de wijselijk beraamde
maatregelen des Konings en voor de betoonde dapperheid
des Prinsen den band tusschen Nederland en Oranje vaster
dan ooit zamensnoeren. De waarde van het leger werd gehandhaafd; de eer der natie zoo bij haar zelve als bij anderen verhoogd, en krachtiger dan door den wil der mogendheden werden Koningschap en Staat bevestigd en de Noordelijke en Zuidelijke Provinciën op eens naauwer aan elkander
verbonden door gelijken nood, door één belang en door aller
aandeel in de roemrijke zegepraal.
V. N. B.

6
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De waarheid der spreuken: »gelijk gevaar maakt zelfs
vijanden tot vrienden," en »de nood leert bidden en handelen," werd onder onze landgenooten allerwege en in alle
standen openbaar; en niet te vergeefs verdemoedigde zich
de natie, terwijl zij hare krachten verzamelde, in de van
staatswege uitgeschrevene bedestonden in het gevaar, gelijk
daarna op de dankdagen, toen de wonderbare redding aller
gemoed met erkentenis jegens den Allerhoogste vervulde,
en daarvan ook blijken gaf door de belooning van werkdadige liefde jegens de voor het vaderland gewonde strijders.
Hoe hoog leerde men niet den ijver en de wijsheid van
den Koning en zijne raadslieden waardeeren, toen reeds den
24 Augustus des zelfden jaars de nieuwe Grondwet voor
het Koningrijk werd aangenomen en afgekondigd, terwijl
zoo vele andere wetten en besluiten onderscheidene takken
van het rijksbestuur regelden! Onder deze was voor Fries~
land het meest belangrijk het besluit van den 2 Aug. betrekkelijk het h o o g e r o n d e r w i j s .
Daarbij toch werd,
»uit hoofde der oude verdiensten van de voormalige Aka«demie, te Franeker gevestigd," aan die stad een der zes
opgerigte Athenæa toegezegd, van landswege te bekostigen.
Den 16 Oclober had de benoeming van drie Curatoren en
van acht Hoogleeraren en nog den 28 December de plegtige
inhuldiging plaats van het » Alhcnœum tot uitbreiding van
»geleerdheid en het vervangen van het Akademisch onder»wijs." Bij die gelegenheid werd door den voorzittenden
Curator ADRIAAN GILLES CAMPEU eene redevoering gehouden,
waarin, op grond van den roem der vroegere Hoogeschool
in het vormen van uitmuntende mannen en van leermeesters voor andere Akademiën, de hoop werd geuit, dat deze
instelling eene krachtige aansporing mogt zijn tot eene vernieuwde en ijverige beoefening van de wetenschappen in dit
gewest. Vooral bragt hij dank toe aan den waardigen
Gouverneur Jhr. I. ÆBINGA VAN HUMALDA , die, als beoefenaar

Wumkes.nl

FRIESLAND IN 1 8 1 5 .

83

en voorstander van geleerdheid en smaak, door zijn invloed
zoo veel tot deze stichting had bijgedragen. Met regt mogt
Franeker dien gelukkigen dag verder in-feestvreugde doorbrengen, en daarin eene aangename vergoeding voor het
smartelijk verlies vinden, hetwelk de stad en de provincie
door de opheffing der Friesche Hoogeschool in 1811 geleden
haddenf).
Maar nog vóór dat jaar eindigde, werden de verbazende
uitgaven, waarop NAPOLEON'S landing en aanval onzen Staat
waren te staan gekomen, openbaar gemaakt en geregeld.
Boven al hetgeen de natie, alsmede de Provinciën en Gemeenten hadden opgeofferd, was daartoe van rijkswege eene
som van Vô millioen gulden aan oorlogskosten besteed;
buitendien vorderde de uitbreiding van ons zeewezen en
van de nieuwe staatsinrigting, ten gevolge der vereeniging
met België, nog S millioen. Bij de wet van den 11 Nov.
(Staatsblad no. 52) werd er tot vinding der renten en aflossing van dit kapitaal een nieuw Syndicaat opgerigt en de
hoofdsom van nagenoeg alle belastingen tijdelijk met IS opcenten verhoogd. Bovendien werd er van eiken belastingschuldige een voorschot geöischt, indien men dezen oorlogslast niet mogt verlangen in eens af te koopen.
Deze herinneringen aan 181S en aan de gevaren en bezwaren, welke onze vaderen toen door moed en eendragt
zijn te boven gekomen, zullen ons, zoowel thans, na vijftig
jaren, als later, steeds met dankbare gevoelens vervullen
jegens allen, die daartoe het hunne hebben bijgedragen;
dankbaarheid ook jegens hen, die vervolgens gepoogd hebben de meeste onzer staats-ïnstellingen naar de eischen der
(*)

Zie

STUART, Jaarb.

1 8 1 5 , II

217, 223,

270;

1816,

III

50,

en CAMPER'S

Redevoering, welke in het volgende jaar, met belangrijke historische aanteekeningen verrijkt, to Harlingen werd uitgegeven; alsmede de Leeuw. Cour. van 5 Jan.
1816, no. 3.
6*
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wetenschap en de behoeften des volks te verbeteren en te
volmaken; dankbaarheid vooral, wanneer wij onzen tegenwoordigen gelukkigen toestand vergelijken met dien van
sommige naburige, destijds ook bevrijde, volken, wier Vorsten, na het sluiten van het Heilig Verbond, toonden meer
de verheffing van hunne militaire magt en eigene grootheid
voor te staan dan het welzijn van hun volk, dat zij thans
durven verlagen door despotieke handelingen, die soms de
meer grandiose tirannij van NAPOLEON beschamen. Nooit
mogen wij vergeten ons voor te stellen, hoe rampzalig
het lot van Nederland zou geweest zijn, als de Geweldenaar bij Walerloo had gezegevierd, en wanneer hij, als
overwinnaar, ons volk, als vernederde overwonneling,
had prijs gegeven aan de schrikkelijke woede en wraak zijner roofzuchtige krijgsbenden, die, even als gieren op hunne
prooi, zich op onze rijke steden en provinciën zouden hebben uügestort. Voor die ramp heeft de Hemel ons en ook
andere volken behoed. Ook 181a heeft bewezen van hoe
groot belang eeudraglige zamenwerking van Vorst en Volk
zijn tot vervulling van wederzijdsche pligten tot heil des
lieven vaderlands; en aangenaam was het ons in deze bladen het bewijs te leveren, dat Friesland, door de hulp zijner
wakkere zonen en door de betooning van weldadige zorg,
ook toen niet te kort is geschoten in de vervulling van
z ij n e pliglen jegens Vaderland en Koning.
17 Oclober 1863.
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