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INLEIDING
De vereniging Van België met de Noordelijke Nederlanden onder koning Willem I, een product
van de grote mogendheden na het ineenstorten van het Napoleontische Frankrijk, vertrok reeds
onder een ongunstig gesternte. De koning had alle moeite om de grondwet te laten goedkeuren,
hoofdzakelijk door het verzet in het zuiden, en kon zich slechts met geknoei uit de slag trekken
("arithmétique hollandaise"). De katholieke kerk wantrouwde de protestantse vorst met zijn
godsdienstvrijheid, terwijl de taalpolitiek van koning Willem I, ingegeven door zijn anti:"Franse
gezindheid, eveneens het nodige kwaad bloed zette. Hierbij kwam dan nog dat de twee traditioneel
tegengestelde richtingen elkaar vonden. De toenmalige liberalen, die minder anti-clericaal waren
dan de ouderen, die nog de bevoorrechte positie van de kerk in het ancien regime gekend hadden,
plaatste de persoonlijke vrijheid boven alles en zag in de absolute macht van de koning een even
groot gevaar als in de bevoorrechte positie van de kerk. Ook bij de jongere katholieken was een
kentering waarneembaar: zij ijverden niet meer voor die bevoorrechte kerk of voor een overwicht
van de kerk, maar hunkerden naar een scheiding tussen kerk en staat. Beide richtingen groeiden
naar elkaar en sloten in 1828 het Monsterverbond of l'Union des Oppositions. Koning Willem I
deed nu enkele toegevingen, maar bleef stug op het gebied van persvrijheid en staatshervorming.
Het aanhouden van enkele journalisten wekte nog meer verbittering. Het werd nu stilaan duidelijk
dat het "amalgaam" van 1814/15 ten dode opgeschreven was.
De Parijse julirevolutie van 1830, waardoor koning Karel X gedwongen werd tot troonsafstand ten
voordele van Louis-Philippe van Orléans, die nu grondwettelijke koning werd, maakte in Brussel
diepe indruk en verhoogde nog de oproerige stemming, vooral bij de kleine man, die hard getroffen
was door werkloosheid en door een mislukte oogst, waardoor hij met grote materiele moeilijkheden
te kampen had. De opvoering op 25 augustus 1830 ('s konings naamfeest) van de opera van Daniel
Auber, La Muette de Portici, met als "gevaarlijk" gegeven een fragment uit de Napolitaanse
opstand tegen Spanje in 1647, was de artistieke vonk, die het politieke kruitvat deed ontploffen.
Het stuk gaf aanleiding tot betogingen en straatrumoer, waarvan gebruik gemaakt werd om te
plunderen en fabrieken te beschadigen, wat nochtans geen politieke revolte leek aan te kondigen.
De burgerij, bevreesd voor have en goed, vormde een eigen wacht (garde bourgeoise) o.l.v.
Emmanuel van der Linden d'Hoogvorst en zou de orde herstellen. De daaropvolgende weifelende
en onhandige houding van de koning zou leiden tot de definitieve breuk. Prins Willem, oudste zoon
van de koning, werd met een leger van 6000 man naar Brussel gezonden. Uit vrees voor botsingen
liet de prins het leger achter te Vilvoorde en kwam onder geleide van de burgerwacht naar Brussel.
Daar liet hij zich overhalen om bij zijn vader een suggestie van enkele notabelen te verdedigen, die
de bestuurlijke scheiding op het oog hadden. De koning weigerde echter en liet enkele dagen
verlopen. Toen op 8 september de Belgische leden van de Staten-Generaal naar Den Haag
vertrokken om alsnog een vreedzame regeling te vinden, maakte Gendebien, Van de Weyer, Felix
de Mérode en anderen hiervan gebruik om een Commissie voor Openbare Veiligheid op te richten.
Op 15 september stichtten de vooruitstrevenden, gestuwd door Rogier, een Réunion centrale, een
echt revolutionair centrum. De anarchie nam nog toe, toen op 20 september het volk zich van het
stadhuis meester maakte, de garde bourgeoise ontwapende, de Commissie voor Openbare
Veiligheid ontbond en deleiders hiervan op de vlucht joeg. Diezelfde dog zond de koning zijn
tweede zoon, Frederik-Willem, met een leger naar Brussel om de stad militair te bezetten. De
troepen liepen echter op verzet ven de oproerlingen en nomen in de Warande
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een defensieve stelling in, wat weerklank vond in het ganse land, waaruit nog meer don voorheen
vrijwilligers toestroomden. De notabelen keerden terug en riepen een Voorlopig Bewind uit voor
de Belgische Provinciën (25 september). In de nacht van 26 op 27 september ontruimden de
Hollanders de stad. Op uitzondering van de vesting Antwerpen verlieten ze de zuidelijke
provinciën en de 4e oktober riep het Voorlopig Bewind de Belgische onafhankelijkheid uit.
De ineenstorting ven het door de mogendheden opgerichte Koninkrijk der Nederlanden was
uiteraard een internationale kwestie. De conferentie van de grote mogendheden (Frankrijk, GrootBrittannië, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) op 4 november 1830 kon echter niets anders don zich
neerleggen bij het voldongen feit. Pruisen, Rusland en Oostenrijk waren wel tot interventie
geneigd, maar waren daartoe niet bij machte. Op 3 november, daags voor de conferentie der grote
mogendheden, was in België door cijns- en capaciteitskiezers een Nationaal Congres verkozen. Op
4 miljoen inwoners had den er slechts 46.000 stemrecht en hiervan maakten don nog maar een
goede 30.000 gebruik. Op 23 november 1830 werd Oranje voor eeuwig vervallen verklaard van de
Belgische troon. De mogendheden beschouwden de maatregel als fransgezind. Daarom legden ze
België het protocol van 20 december op, waardoor koning Willem het groothertogdom Luxemburg
behield met de vesting, die nog steeds, zoals sinds 1815 het geval was, zoo bezet worden door
troepen van de Duitse bond. België kreeg eveneens de verplichting tot eeuwige neutraliteit. Het
protocol werd in België slecht. onthaald, wat ten dele de neiging naar Frankrijk verklaart, waar de
hertog van Nemours, tweede zoon van koning Louis-Philippe, aangezocht werd om Belgisch
koning te worden. Het veto van Groot-Brittannië verijdelde het. Om uit de impasse te komen werd
gewerkt aan een compromis. Koning werd de verengelste prins Leopold van Saksen-CoburgGotha, weduwnaar van de Britse kroonprinses Charlotte. Het Frans akkoord zou bereikt worden
door het huwelijk van prins Léopold met de Franse prinses Louise-Marie. Hiermee nomen de
mogendheden vrede en op de Londense conferentie op 26 juni 1831 kreeg België interessanter
voorwaarden. Het Verdrag der XVIII artikelen bepaalde, dot Luxemburg en Limburg verdeeld
zouden worden evenals de staatsschuld. België aanvaardde en op 21 juli 1831 legde Koning
Léopold I de grondwettelijke eed of. Willem I weigerde akkoord te gaan en viel enkele dagen later,
op 2 augustus de Kempen binnen. Het Hollandse leger behaalde gemakkelijke overwinningen: op 8
augustus werd het Maasleger o.l.v. generaal Daine verslagen te Hasselt, op 12 augustus het
Scheldeleger o.l.v. generaal de Tiecken de Terhoven. De nederlaag van het Maasleger leidde tot
een onderzoek naar de "verraderlijke" (?) praktijken van generaal Daine.
Op aandringen van koning Léopold I kwam Frankrijk ter hulp en de Franse troepen o.l.v.
maarschalk Gérard dwongen de Hollanders te Waver tot een wapenstilstand. Het Belgische prestige
kwam echter geschokt uit de tiendaagse veldtocht. België bleek te zwak en te afhankelijk van
Frankrijk. Het gevolg was een nieuwe overeenkomst. Het verdrag der XXIV artikelen (31 oktober
1831) voorzag een herverdeling van Limburg en Luxemburg, nu echter in het voordeel van
Nederland, een Scheldetol en het betalen van een jaarlijkse rente van 8.400.000 gulden als deel van
de openbare schuld. Op 15 november 1831 stemden de Belgen ermee in. Willem I bleef wei geren,
ook nadat Groot-Brittannië overgegaan was tot een blokkade van de Nederlandse kust en Franse
troepen o. I. v. maarschalk Gérard de Hollanders o. I. v. generaal Chasse uit de vesting Antwerpen
verdreven haaden (december 1832). Ontevredenheid in eigen land verplichtte Willem I er
nochtans toe de wapenstilstand te aanvaarden tot er een voor hem voordeliger regeling getroffen
zoo worden. In 1839 echter aanvaardde hij gons onverwacht de XXIV artikelen, wat voor België
een onaangename verrassing was. Sinds 1830 waren de Belgen gewoon geweest gans Limburg en
Luxemburg tot hun grondgebied te rekenen. Onder druk der mogendheden zog de Kamer der
Volksvertegenwoordigers zich genoodzaakt het verdrag te aanvaarden. Het werd goedgekeurd met
58 tegen 42 stemmen. Op 19 cprill839 werd de definitieve tekst ondertekend en werden de
Belgische onafhankelijkheid en neutraliteit bekrachtigd.
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De documenten uit het fonds bevatten hoofdzakelijk een schat aan gegevens betreffende de
militaire toestand. We vinden hier niet alleen stukken betreffende de tiendaagse veldtocht, de
Franse interventie en het beleg van Antwerpen, moor eveneens de papieren van diverse generalen
(Daine, Mellinet, Capiaumont.. .), de briefwisseling van generaal Buzen, projecten voor het
organiseren yan het Belgische leger, oprichting en ontstaan van diverse regimenten. Buiten deze
militaire documenten bevinden zich hier nog stukken met betrekking op de conventie van
Zonhoven, het Voorlopig Bewind, alsmede een reeks drukwerken en aanplakbrieven.
In sommige gevallen werd de tijdsgrens 1830-1839 overschreden. Wij hebben nuttig geacht
sommige stukken bij een te houden in plaats van ze te verspreiden over andere fondsen. Andere
documenten van latere datum, die betrekking hebben op de gebeurtenissen uit de periode 18301839 werden uiteraard in het fonds bijeengebracht.
Achteraan bevindt zich naast de index, een korte biografie van de belangrijkste officieren, die in
het fonds voorkomen. De schrijfwijze verschilt echter in de diverse documenten. In zoverre
mogelijk werd de zgn. officiële schrijfwijze genomen, zoals ze in de stamboeken werd genoteerd.
Voor de plaatsen werd de streeknaam gebruikt : Liège blijft Liège en niet Luik.
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I.- TOESTAND VOOR DE REVOLUTIE VAN 1830
Doos I
----1.

"L'Etat d'esprit avant la révolution de 1830":

Ms. in 8°,320 pp. Ingebonden in beschreven 17e eeuws
perkament. De tekst, een soort van dagboek, is door een
anoniem Belgisch patriot geschreven. De auteur geeft een
ganse reeks uittreksels en commentaren uit diverse Belgische
kranten (1821-1828), zoals Le Catholique des Pays-Bas, de
Nieuwe Gazette, Journal de Gand, Journal de Bruxelles,
telkens aangevuld met eigen beschouwingen. Hetzelfde doet de
auteur eveneens bij de uittreksels uit redevoeringen en
verklaringen van een aantal prominenten zoals Ch. de
Brouckère, de Muelenaere, Dotrange e.a. We vinden hier ook
de Belgische opinie en diverse Belgische eisen in terug.
(Document I-I manquant)
II. - DE REVOLUTIEDAGEN
2.

Revolutie in de provincies :

Diverse stukken, gevoegd bij een rondschrijven (dat
ontbreekt) van het ministerie van oorlog (28.12.1895, nr.
159), waarin inlichtingen gevraagd werden over het verloop
van de revolutie in een reeks provinciesteden met het oog op
het verlenen van het IJzeren Kruis.
a. Gebeurtenissen te Duffel.
b. Slag te Lier en inlichtingen betreffende de deelnemers
uit Meerhout.
c. Gebeurtenissen te Baarle-Hertog.
d. Gebeurten i ssen te Dour.
e. Gebeurtenissen te Tienen.
f. Gebeurtenissen te Tournai. Hierbij ook het register der
beraadslagingen van La Societe patriotique, oktober 1830.
(6 documents numérotés de 1 à 6)
3.

Gebeurtenissen te Brussel en Mons:

Register (70 p.), waarin een meubelhandelaar uit Mons zijn
correspondentie optekende. De brieven zijn interessant zowel
uit politiek als uit economisch oogpunt. De schrijver
getuigt van zijn orangistische opinies in het beschrijven
der gebeurtenissen. 207 brieven, ms., 18.03.1830 14.12.1830. (I – 3 manquant)
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4. Notities betreffende de gekwetsen van de septemberdagen
1830. Papieren levae
Hiertussen notities van de Commission de Secours et
Récompenses: brieven van gekwetsten en weduwen , ouders van
gesneuvelden van de septemberdagen, die aan Levae hulp en
bijstand vragen. 1830-1842. Hieronder bevinden zich ook :
- Brief van de gekwetsten van september 1830 aan koning
Léopold I 21.07.1831: vragen hulp en steun.
- Petitie van de gekwetsten van september 1830 aan koning
Léopold 1,23.09.1838: vragen tussenkomst ten voordele van
Levae. (numéroté de 9 à 96 – 74 manquant)
III. - DE TIENDAAGSE VELDTOCHT, 2 - 12.08.1831
5. Notities van generaal Ch.J.P. Pletinckx betreffende de
veldtocht en meer speciaal de hooding van het Iste
Lansiers :
Tekst geboekt in een schrift (s. d.), waarin aan de andere
zijde notities staan betreffende Tir des batteries de siège
au polygone de 1840, eveneens s. d. (1 cahier relié)
6. Notities van generaal A. M. Eenens betreffende de
veldtocht en de slag te Leuven op 12.08.1831 :
Ze zijn van een latere datum en dienden voor een artikel van
generaal Eenens : Souvenirs d'un vaincu. (2 documents reliés
numérotés 6 et 7)
Doos II
----7. Rapporten van diverse korpsen betreffende de veldtocht.
(numérotés de 99 à 119 – 114 manquant)
8. Minuten van orders en brieven van C. d'Hane de Steenhuyse,
minister van oorlog a. i., aan allerlei legerautoriteiten.
(numérotés de 120 à 181)
9. Rapporten door officieren van de burgerwacht opgezonden
aan diverse legerautoriteiten en aan C. d'Hane de
Steenhuyse, minister van oorlog a. i. (numérotés de 182 à
197)
10. Rapporten door generaal Ch.A.E. Goethals opgezonden aan
koning Léopold I en/of aan C. d'Hane de Steenhuyse,
minister van oorlog a. i. (numérotés de 198 à 213/6)

8

11. Rapporten door kolonel Vanden Broeck, militair commandant
van Limburg, en door generaal Vander Meere, commandant
van de 3e militaire divisie, opgezonden aan C. d'Hane de
Steenhuyse, minister van oorlog a. i., en diens opvolger
Ch. de Brouckere. (numérotés de 214 à 224/10)
12. Rapporten door generaal de Tabor, militair commandant van
Antwerpen , opgezonden aan C. d'Hane de Steenhuyse,
minister van oorlog a. i.(numérotés de 225 à 253)
13. Rapporten door generaal de Tiecken de Terhoven,
commandant van het Scheldeleger, opgezonden aan koning
Léopold I en/of aan C. d'Hane de Steenhuyse, minister van
oorlog a. i. (numérotés de 254 à 266)
14. Rapporten door generaal Daine, commandant van het
Maasleger, opgezonden aan C. d'Hane de Steenhuyse,
minister van oorlog a. i., alsmede een schrijven van
generaal de Failly en een overzicht van de effectieven
van het Maasleger op datum von 10 augustus 1831.
(numérotés de 267 à 272)
15. Rapporten door generaal F.X. de Wautier, oommandant van
de le militaire divisie, opgezonden aan koning Léopold I
en/of aan C. d'Hane de Steenhuyse, minister van oorlog a.
i. (numérotés de 273 à 295)
16. Rapporten door Ch. de Brouckere, minister van
binnenlandse zaken, opgezonden aan koning Léopold I en/of
aan C. d'Hane de Steenhuyse, minister van oorlog a. i.,
alsmede een rapport von een luitenant-kolonel van de
burgerwacht opgezonden aan Ch. de Brouckere. (numérotés
de 296 à 303)
17. Rapporten door generaal. L. Duvivier, commandant van de
2e territoriale divisie, opgezonden aan C. d'Hane de
Steenhuyse, minister van oorlog a. i. (numérotés de 304 à
308)
18. Diverse brieven van en aan C. d'Hane de Steenhuyse,
minister van oorlog a. i. (numérotés de 309 à 361)
19. Diverse stukken betreffende het ontslag van generaal
A.J.M. Gh. de Failly, minister van oorlog, op 3.08.1831.
(numérotés de 362 à 369)
19 bis.

Mémoires du capitaine Lenain
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IV. - SCHELDE- EN MAASLEGER. TOESTAND EN EFFECTIEF
Doos III
-------20. Situatie en effectief der divers" Belgische legers. 18301831. (numérotés 1 à 35)
21. Scheldeleger
Rapporten van majoor P.A. 30.04.1832. 22. Scheldeleger.
Huybrechts, commandant van de Genie. 1.12.1831 (numérotés
de 380 à 385)
22. Scheldeleger
Rapporten van generaal Ch. Niellon aon generaal L.A.F.
Evain, minister van oorlog, betreffende de toestand in
Vlaanderen en aan de grens, met de mogelijke plannen van
de vijand in Zeeuws-Vlaanderen. 10.12.1831. (numérotés
386)
23. Scheldeleger.
Decadaire rapporten van generaal I. J. M. Clump aan J.
Willmar, minister van oorlog, betreffende de Hollandse
troepen in Zeeuws-Vlaanderen. 30.01 .183711.10.1837.
(numérotés de 387 à 415)
24. Maasleger.
Situatie en effectief. 1831. (numérotés 416 à 428)
V.- NASLEEP VAN DE TIENDAAGSE VELDTOCHT. BRIEFWISSELING EN
NOTA'S DOOR DE ONDERZOEKSCOMMISSIE VERZAMELD IN VERBAND
MET DE HOUDING VAN HET MAASLEGER EN VAN GENERAAL DAINE
TIJDENS DE TIENDAAGSE VELDTOCHT.
________________________________________________________
25. Briefwisseling betreffende de houding van de commandanten
van de Vrijkorpsen in het Maasleger en meer speciaal
betreffende commandant Ch.J.M. Detilly. 1830-1831.
(numérotés 1 à 32)
26. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit het 5de linieregiment:
Majoor J.J.M. Kremer. (numérotés 463 à 464)
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27. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit het lOde linieregiment: (numérotés 1 à 29 )
Majoor Borremans, François; kolonel Boucher, Joseph;
luitenant Breyer, Lambert; luitenant-kolonel Degand,
Jean-Baptiste; majoor Denu, Albert-Charles;
onderluitenant Kervyn, Edmond-Emmanuel; luitenant
lemonnier, Auguste-Joseph; kapitein Nobels, Egide-louis;
onderluitenant Nyssen, Pierre; onderluitenant Olinger,
Jacques-Joseph; onderluitenant Royer, Mathieu-Joseph;
onderluitenant Vanaerschot, Pierre-Joseph-Albert-Casimir;
onderluitenant Dronsart, Louis-Adolphe.
28. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit het 11de linieregiment: (numérotés 1 à 70)
Luitenant Abry, Jacques-Léopold; majoor Baudoux, NicolasJoseph; onderluitenant Beaufays, Jacques-Joseph-GrégoireLéonard; majoor Breuer, Léon-Joseph; kapitein Callaey,
Pierre-François; luitenant Calvet, Joseph; luitenant
Carez, Joseph-François; onderluitenant Christoffe,
Lambert; onderluitenant Dedamseaux, Joseph; kapitein De
Grady, Albert; luitenant Deresteau, Constant-François;
onderluitenant Dethiou, Joseph-Guillaume-François;
luitenant Dumortier, Pierre-Joseph; kapitein Five,
Thomas; kapitein Gamache,François-Henry; majoor
Guillaume, Louis-Albert; onderluitenant Haly, Jean-Noël;
onderluitenant Hankart, Guillaume-Amélie; luitenant
Henry, Benoît; onderluitenant Honnay, Joseph-Martin Albert; onderluitenant Lacrosse, Mathieu-Joseph;
onderluitenant Larmoyer, lambert-Antoine-Joseph;
onderluitenant leruitte, Marie-Auguste-Ferdinand;
onderluitenant Manigard, louis-François-Joseph; luitenant
Morichar, Nicolas; onderluitenant Mouton, Jean-lambert;
kolonel L'Olivier, Henry-Jean-Joseph; onderluitenant
Pairou, Jean-Martin; luitenant Reynaerts, louis;
onderluitenant Scheck, Pierre-Joseph; onderluitenant
Serulier, Pierre-Joseph; onderluitenant Tersij, JeanBaptiste; onderluitenant Vansanten, Jean-François;
onderluitenant Vayre, Charles.
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29. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit de Artillerie : (numérotés 1 à 24)
Onderluitenant Cohen, Jacques-August; luitenant Davreux,
Antoine-François-Maurice; luitenant Fonsny, JeanToussaint; kapitein Fontaine, Hubert-louis; kapiteincommandant Gantois, Adolphe-Félix; onderluitenant
Gendebien, Alexandre; majoor Kessels, Herman; luitenant
Lebrun, Louis-Guillaume; onderluitenant Marchand, JeanPierre; kapitein Pirson, François-Perpète-Victor;
kapitein Rahier, Félix-Albert; luitenant-kolonel
Vandamme, Nicolas.
30. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit het 2de regiment Jagers te Paard : (numérotés 1 à 16)
Kapitein Bergeyck, Louis; onderluitenant De Brossine,
Dieudonné; kapitein commandant De Thysebaert, FerdinandHenry; luitenant Harou, Adolphe-Gustave; luitenant
Mouvet, Auguste; kapitein. Pins, Simon; majoor
Vandekerckhove, Léonard-Léopold-Charles; majoor
Vanderveken, François.
31. Ondervragingen doer de onderzoekscommissie van officieren
uit het lOde Vrijkorps Tirailleurs : (numérotés 1 à 2)
Majoor Petithan, François.
32. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
van de Rijkswacht : (numérotés 1 à 2)
Kapitein Dupont, Alexandre-Henri-Joseph.
33. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit het 1ste regiment Jagers te Voet: (numérotés 1 à 8)
Majoor Aulard, Pierre; majoor Baron, Alexandre; majoor de
Zantis de Vrymerson, Pierre-Charles- Théodore-JosephHubert; kolonel Wuesten/ Jacques-Joseph.
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34. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit het 2de regiment Lansiers : (numérotés 1 à 20)
Onderluitenant Clavel, Adolphe-Joseph; kapitein
commandant Debruyn, Jean-Baptiste-Elie-Joseph; kapitein
de Neuchatel, Louis-Paul-Adolphe; luitenant Dubois,
Adolphe-Victor; onderluitenant Hallez-Marit, AlfredAugust-Joseph; onderluitenant Jassin, Charles-FrançoisJoseph; onderluitenant Lecocq, Antoine- Joseph-ErasmeHenri; onderluitenant Matthyssens, Pierre-Louis; kolonel
Spaey Joseph-Martin; geneesheer Zoude, Léopold.
Doos IV
-----35. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit het eskadron Gidsen:
Major Ory, François-Joseph.
36. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
en onderofficieren uit het regiment Kurassiers :
Luitenant-kolonel De Lobbel, Simon-Jean-Baptiste;
brigadier Lambrette, Remacle-Joseph; kapitein Muller,
Pierre; wachtmeester Pirson, Victor; onderluitenant
Selle, Auguste-Apolinaire; wachtmeester Spinart, ThomasJoseph; brigadier Vandemeerhout; kapitein Vernier,
Gilbert; luitenant Welle, Dieudonné.
37. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van militaire
gouverneurs en plaatscommandanten:
Luitenant Deboeck, Egide-Jean; kolonel graaf de LoozCorswarem, Jean-Joseph-Benjamin, plaatscommandant van
Liège; majoor Urbain, Jacques-Joseph-Hyacinthe; generaal
Vander Meere, Auguste-Louis-Nicolas; majoor Warlomont,
Jacques- Joseph.
38. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
uit de Generale Staf van het Maasleger :
Majoor Capiaumont, Adolphe-Alexis; majoor
Coenraets,Edouard; kapitein Deherven, Hyppolite.
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39. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van leden van
de Geneeskundige Dienst:
Gretry, Alexandre; Lacroix, Georges-Joseph; Seutin,
Louis-Joseph-Ghislain.
40. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van leden van
de Intendance :
Dufaure, Théodore-Ferdinand-Joseph; Lecomte, LambertHenry-Joseph.
41. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van officieren
van de Burgerwacht:
'.
Behr, Charles-Frédérick-Sauvé, kolonel van de 1e Luikse
ban; Hardy, Mathieu-Joseph, luitenant-kolonel van de 1e
Tongerse ban.
42. Ondervragingen door de onderzoekscommissie van burgers:
Cautillon, Georges, handelaar te Hasselt; De Cecil,
Julien-Laurent-Joseph, burgemeester van Hasselt; De
Ceuleneer, Pierre, inwoner van Herkenrode; Hennequin,
Jean-François, gouverneur van Hasselt; de Pitteurs,
Henri-Maria-Alphonse,arrondissementscommissaris van
Hasselt; de Renesse, Maximilien, districtscommissaris van
Maastricht; Stephens, Henri-Guillaume, tuinier te
Hasselt.
43. Schrijven van Ch. de Brouckere, minister van oorlog, aan
de leden van de onderzoekscommissie. Brussel, 22.08.1831:
Hij zendt hen een kopie van een brief van de toenmalige
minister van oorlog a. i., C. d'Hane de Steenhuyse aan
generaal Daine (leuven, 7.08.1831), waarin de minister
het ongenoegen van koning Léopold I deelt, omdat generaal
Daine een bevel van generaal de Failly niet opgevolgd
heeft.
44. Brief van generaal Daine aan de commissaris-generaal van
oorlog. Hasselt, 20.12. 1830 :
Generaal Daine beschrijft de algemene situatie van het
Maasleger en van de Limburgse Burgerwacht.
(numéroté 1 à 3)
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45. Schrijven van generaal Daine aan de onderzoekscommissie.
Huy, 1.09.1831 : (numérotés
Generaal Daine zendt een kopie van een brief, die hij
vanuit Hasselt op 5.08.1831 aan C. d'Hane de Steenhuyse,
minister van oorlog a. i., zond betreffende een aanval
van een Hollandse colonne op zijn troepen te Hechtel.
46. Note van gouverneur Hennequin. Hasselt, 9.09.1831 :
Benoemingen gedaan in de Burgerwacht, na samenspraak met
generaal Daine.
47. Rapporten, brieven e. d. van het Vrijkorps Tirailleurs de
la Meuse: (numérotés 1 à 6
a) Majoor P.J. le Charlier aan Ch. de Brouckere, minister
van oorlog. Ory, 22.08.1831: Zendt kopie op van de
bevelen, die hij van generaal Daine ontving.
b) Majoor ... (onleesbaar) oan plaatscommandant van
Tournai,S. d. : Verslag van tocht naar Hasselt en
contacten met vijand en terugtocht.
c) Rapport van kapitein Renard en luitenant Fabrege
betreffende de nederlaag van het Maasleger,S.1. ,
22.08.1831.
d) Officieren van het Vrijkorps aan Ch. de Brouckere,
minister van oorlog, S.I. s.d. (24.08.1831): Vragen
schadevergoeding voor hun verloren bezittingen en
herhalen tegelijkertijd de plaatsen, waar zij zich
onderscheiden hebben.
e) Schrijven van majoor ... ..(onleesbaar), aan Ch. de
Brouckere, minister van oorlog. Tournai, 22.08.1831:
Over de bevel en van generaal Daine, de
troepenbewegingen en de situatie in zijn korps.
f) Majoor P. J. le Charlier aan Ch. de Brouckere,
minister van oorlog. S. I. s. d. (22.08.1831) :
officieren die zich onderscheiden hebben.
g) Majoor . .. (onleesbaar) aan Ch. de Brouckere,
minister van oorlog. Charleroi, 21.08.1831 : Kritiek
op de legerorganisatie zoo Is ze bestaat en op de
wijze waarop het leger zich tijdens de Tiendaagse
Veldtocht gedroeg.
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48. Rapporten, brieven e.d. van de Plaats Liège: (numérotés 1
à 2)
a) Louis Jamme, burgemeester van Liège, aan kolonel J. J.
B. de Looz-Corswarem, plaatscommandant van Liège.
Liège, 20.08.1831: Moeilijkheden met de kurassiers in
de stad.
b) Kolonel J.J.B. de Looz-Corswarem, plaatscommandant van
Liège, aan Ch. de Brouckere, minister van oorlog.
Liège, 21.08.1831 : Klaagt lafheid aan van luitenant
M.A.F. Davreux, kolonel J.J. Wuesten, kolonel J.
Boucher en kolonel H.J.J. L'Olivier.
49. Rapporten, brieven e. d. van het 2de regiment Lansiers :
(numérotés 1 à 6)
a) Rapport van onderluitenant Jassin aan kapitein
Debruyn. S.I., 20.08.1831: terugtocht op Hasselt en
schermutselingen met de vijand.
b) Rapport van kapitein Debruyn aan kolonel Spaey. liège,
9.9.1831: Reden van de vlucht van zijn troepen op de
weg Hasselt-Tongeren op 8.08.1831.
c) Kapitein du Roy aan kolonel Spaey. S.l.s. d.: toestand
te Hasselt in de tweede helft van augustus 1831.
d) Kolonel Spaey aan generaal de Wautier; voorzitter van
de onderzoekscommissie. S.I.s. d.: Inlichtingen over
onderluitenant Lecocq en onderluitenant Matthyssens.
e) Rapport van kolonel Spaey. S. I., 19.08.1831:
Overzicht van de houding en de daden van het regiment.
50. Rapporten, brieven e. d. van de Artillerie : (numérotés 1
à 2)
a) Luitenant-kolonel N. J. Vandamme aan de leden van de
onderzoekscommissie. Liège, 31.08.1831: Zendt het
rapport van kapitein F.P.V. Pirson (dd. 13.08.1831)
over de gebeurtenissen op 6, 7 en 8 augustus 1831.
b) Kapitein Fontaine aan de onderzoekscommissie.
16.09.1831 : Zendt het rapport van onderluitenant
Cohen betreffende de gebeurtenissen op 7 augustus en
de terugtocht naar Hasselt.
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51. Rapporten, brieven e. d. van het 2de regiment Jagers te
Paard : (numérotés 1 à 2)
Schrijven van kolonel de Brias aan de leden van de
onderzoekscommissie. Brussel, 14.09.1831 : Zendt de lijst
op van officieren van het 2de regiment Jagers te Paard
met de vermelding of ze deel uitmaakten van het
Maasleger.
52. Rapporten, brieven e. d. der Sappeurs en Mineurs :
(numérotés de 1 à 4)
a) Rapport van kapitein Ch.J. Marcin, opgezonden aan
majoor Lacoste. Liège, 24.08.1831 : Houding van
officieren, onderofficieren en soldaten van de 1ste
compagnie tussen 7 en 18 augustus 1831.
b) Rapport van luitenant Groulard. Liège, 25.08.1831 :
Houding van onderluitenant Loisel van de 3de compagnie
tijdens de vijandelijkheden.
c) Rapport van majoor Lacoste aan generaal A.J. Goblet
d'Alviella. Liège, 27.08.1831 : Houding van officieren
van de lste en 3de compagnie, gedetacheerd bij het
Maasleger. Het rapport wordt door generaal Goblet
d'Alvielia doorgestuurd aan Ch. de Brouckere, minister
van oorlog.
53. Rapporten, brieven e. d. van diversen: numérotés 1 à 2)
a) Schrijven van kolonel ... (onleesbaar), commandant van
de 3e brigade van het Maasleger aan Ch. de Brouckere,
minister van oorlog. Venlo, 25.08.1831: Houding van
het 2de Linieregiment en van de officieren van dit
regiment tijdens de vijandelijkheden.
b) Rapport van majoor Patoux over de gebeurtenissen
tussen 4 en 15 augustus 1831.
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54. Rapporten, brieven e.d. van generaal J.J.L. Vanden
Broeck: (numérotés 1 à 6)
a) Generaal J.J.L. Vanden Broeck, militair gouverneur van
Limburg, aan generaal Daine. Roermond, 2.08.1831:Zendt
diverse inlichtingen op aangaande de Hollandse
troepen.
b) Rapport van generaal J. J. L. Vanden Broeck over de
gebeurtenissen die zich te Hasselt en in de provincie
Limburg hebben afgespeeld tijdens zijn bestuur als
militair gouverneur.
55. Rapporten, brieven e. d. van het 1ste regiment Jagers te
Voet : (numérotés 1 à 3)
a) Schrijven van luitenant Reable aan de minister van
oorlog, Ch. de Brouckere. S.l.s. d. : Hij verdedigt
zich tegen, volgens hem, valse beschuldigingen van
lafheid.
b) Rapporten van kolonel J.J. Wuesten aan Ch. de
Brouckere, minister van oorlog. 5.1. s. d. : Over de
gebeurtenissen tussen 3 en 7 augustus 1831 en
betreffende de activiteiten van het 1ste regiment
Jagers te Voet.
c) Rapport van majoor de Zantis over de gebeurtenissen
tussen 3 en 9 augustus 1831. S.d.
56. Rapporten, brieven e. d. van de Geneeskundige dienst :
(numérotés 1 à 6)
a) Verklaring van apotheker J.B. Tallois dot
hoofdgeneesheer Seutin op 8.08.1831 's morgens in
Hasselt was. Liège, 22.08. 1831 .
b) Verklaring van geneesheer Gouzée betreffende een bevel
van Seutin om een der twee ambulances terug te roepen.
Liège, 21.08.1831.
c) Diverse verklaringen van Seutin en de Ponthere
betreffende de ambulances. Augustus 1831.
d) Seutin aan inspecteur-generaal van de Militaire
Gezondheidsdienst, Vleminckx. Brussel, 22.08.1831 :
Verdediging van zijn houding in Hasselt tussen 7 en 10
augustus 1831 .
e) Verklaring van geneesheer Alexis over Seutin. Namur,
22.08.1831.
f) Vleminckx aan Ch. de Brouckere, minister van oorlog.
Brussel, 22.08.1831: houding van Seutin.
g) Rapport van Baur over Seutin. Brussel, 14.08.1831.
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57. Rapporten, brieven e. d. van het lOde Linieregiment :
(numérotés 1 à 10)
a) Rapport van kapitein Marchal. Seraing, 20.08.1831 :
Gevechten met de vijand en vaandelvlucht van enkele
officieren.
b) Overzicht en bespreking van officieren van het lOde
Linieregiment, opgesteld door kolonel Boucher.
c) Kolonel Boucher een president van de
onderzoekscommissie. Chênée, 6.09.1831: Ziekte van
luitenant Leclercq, waardoor hij niet kan verschijnen
voor de commissie.
d) Idem aan idem. Chênée, 31.08.1831: Zendt de lijst op
van de officieren met persoonlijke eentekeningen.
e) Rapport van kolonel Boucher betreffende de
gebeurtenissen tussen 3 en 19 augustus 1831. Chênée,
26.08.1831.
58. Rapporten, brieven e.d. van het 11de Linieregiment:
(numérotés 1 à 11)
a) Lijst van officieren, die niet aanwezig waren te
Kortessem en opgave van de reden van hun afwezigheid.
b) Lijst van officieren, die de brigade verlaten hebben
op de terugtocht van Hasselt naar Kortessem.
C) Kolonel l'Olivier aan de onderzoekscommissie. Liège,
9.09.1831 : Kapitein Motte is ziek en zal niet kunnen
verschijnen voor de onderzoekscommissie.
d) Kolonel l'Olivier aan Ch. de Brouckere, minister van
oorlog. Liège, 23.08.1831: Rapport over hetgeen zich
in zijn regiment heeft afgespeeld tijdens de
Tiendaagse Veldtocht.
e) Majoor Breuer aan onderzoekscommissie. Liège,
30.08.1831: Lijst van officieren die bleven na de
terugtocht.
f) Overzicht van de militaire operaties van het 11de
Linieregiment tussen 5 en 17 augustus 1831, opgesteld
door kolonel l'Olivier, majoor Baudoux, majoor Breuer
en majoor Guillaume.
59. Briefwisseling bijeengebracht door de commissie. 1831.
(numérotés 1 à 54)
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60. Rapporten, brieven e. d. van het regiment Kurassiers :
(numéroté 1 à 6)
a) Kolonel De Lobbel aan Ch. de Brouckere, minister van
oorlog. Liège, 21.08.1831 : Lijst van officieren, die
deelnamen aan de campagne.
b) Rapport van kolonel De Lobbel over hetgeen zich
afspeelde in het regiment tijdens de Tiendaagse
Veldtocht.
c) Kolonel De Lobbel aan de onderzoekscommissie. Liège,
31.08.1831 : Bevoorradingen tijdens de campagne.
d) Rapport van kolonel De Labbel over de gebeurtenissen
van maandag 8.08.1831.
e) Ontslagsaanvraag van onderluitenant de Contreras
(19.08.1831) en van luitenant de Coune (20.08.1831).
61. Diverse opmerkingen van de onderzoekscommissie over een
aantal officieren van het Maasleger. Brussel, 28.09.1831
(numéroté 1 à 3)
62. Rapporten, brieven e. d. van het Iste Linieregiment :
(numéroté 1 à 2)
Rapport van kolonel Coitin betreffende de campagne.
S.I. s. d.
63. Rapporten, brieven e. d. van het 7de Linieregiment :
Rapport van majoor Dupont betreffende de campagne. S.d.
64. Rapporten, brieven e. d. van het 5de Vrijkorpsbataljon
Tirailleurs van Limburg:
Rapport van... (onleesbaar) over de gebeurtenissen.
65. Rapporten, brieven e. d. van het 8ste Linieregiment :
(numéroté 1 à 2)
Lijst van de officieren, die niet onder de wapens waren
bij het begin van de vijandelijkheden en opgave van de
reden van hun afwezigheid.
66. Verdedigingsschrift van kapitein Quaedvlieg en van
kapitein Brincour. September 1831.
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67. Verweerschrift van kolonel l'Olivier:
(numéroté 1 à 2)
Kolonel l'Olivier aan Ch. de Brouckere, minister van
oorlog. Liège, 14.09.1831 : Zendt zijn gedrukt
verweerschrift tegen generaal Daine op. Het stuk (dat
bijgevoegd is) draagt de titel : Réponse du colonel
l'Olivier aux faits qui lui sont personnels dans le
rapport du général Daine. Liège, s. d.
Doos V
---------68. Rapporten van de onderzoekscommissie : (numéroté 1 à 3)
Twee rapporten opgezonden door generaal baron FrançoisXavier de Wautier, voorzitter van de onderzoekscommissie,
aan Ch. de Brouckere, minister van oorlog, betreffende de
eerste resultaten van het onderzoek. Hierbij werd ook de
ondervraging van generaal Daine door de commissie
gevoegd. Huy, 27.09.1831 en Liège, 29.09.1831.
69. Diversen:
a) Diverse rapporten en brieven door generaal Daine
opgezonden aan generaal de FailIy, generaal C. d'Hane
de Steenhuyse en Ch. de Brouckere, opeenvolgende
ministers van oorlog, over de gebeurtenissen in
augustus 1831. 1831.
b) Brieven en rapporten betreffende de Tiendaagse
Veldtocht, door generaal Daine ontvangen in de loop
van 1831.
c) Verdedigingsschriften door generaal Daine. d)
Overzicht van het effectief der regimenten van het
Maasleger.
70. Briefwisseling van generaal Daine, geschreven als
commandant van het Maasleger :
a) November 1830: hoofdzakelijk handelend over een
wapenstilstand. (Numérotés 1 à 20)
b) December 1830: allerlei onderwerpen. (Numérotés 1 à
27)
c) Januari 1831: einde van de vijandelijkheden in Limburg
- conferentie van januari 1831. (Numérotés 1 à 44)
d) Februari 1831: kandidatuur van de hertog van Nemours,
vrijverkeer in Limburg, Ch. Rogier, Belgische
plunderingen, opheffing. van de blocus van Maastricht.
(Numérotés 1 à 86)
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e) Maart 1831: misbruiken in het garnizoen van
Maastricht. (Numérotés 1 à 43)
f) April 1831: toestand in Venlo en inlichtingen over de
Hollanders. (Numérotés 1 à 45)
g) Mei 1831: reorganisatie van de versterkingen in
Limburg. h) Juni 1831: oprichting van een kamp.
(Numérotés 1 à 24)
i) Juli 1831: onlusten te Liège. (Numérotés 1 à 8)
Doos VI
-------71. Diverse stukken betreffende het Maas- en Scheldeleger.
(numéroté 1 à 64)
72. Papieren generaal Aimé-François Mellinet :
a) Kopies van brieven en elementen uit diverse dossiers
betreffende de zaak generaal Mellinet. 1831. (numéroté
1 à 60)
b) Briefwisseling tussen generaal Mellinet en het
ministerie van oorlog, en tussen generaal Mellinet en
de staf van het Maasleger. 1831. (numéroté 1 à 50)
VI. FRANSE INTERVENTIE (1831 en 1832). BELEG VAN ANTWERPEN
73. Briefwisseling betreffende de "Expédition de Belgique.
Armée du Nord". 1833-1834. Fotokopies.
74. Dagorders van het Franse expeditieleger.
26.10.1831 - 4.09.1833.
75. Franse interventie :
a) 5 brieven van generaal de Rumigny, november 1832 december 1832 met bevelen en instrueties betreffende
de campagne in België. (numéroté 1 à 10)
b) Brief van de Sailly, "chef de batalion d'état-major",
22 december 1832, betreffende de aankomst van drie
Hollandse schepen. (numéroté 1 à 2)
c) 5 brieven van generaal Tiburce Sebastiani (december
1832) betreffende troepenbewegingen in antwoord op
Hollandse schikkingen. Numéroté 1 à 10)
d) Twaalf dagorders van het Franse leger in België,
november 1832 - 1 januari 1833. (numéroté 1 à 26)
e) Brief van Bleton, Frans kolonel op rust, aan de
Belgische minister van oorlog. Parijs, 24.08.1880:
Herinnering aan zijn deelname aan de Franse
interventie in België, en vraagt Leopoldsorde, die hij
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toen niet kreeg, omdat hij nog te jong was.
(numéroté 27)
f) Strooibrief, s.d.: Refus du Roi d'Hollande.
(numéroté 28 – 29)
g) Uittreksel uit het Franse Staatsblad, 1831,
betreffende de schending van de wapenstilstand door de
Hollanders. (numéroté 30)
76. Dossiers van enkele Franse militairen uit het Franse
expeditiekorps:
Ausseil, Valentin; Baillon de Fontenay; Boileau, JeanFrançois; L’Honneux, Charles-Philippe; Nempde-Dupoyet,
Pierre.
Doos VII
-----77. Beleg van Antwerpen - Papieren de Puydt :
a) Notities en knipsels
b) Dagorders
c) Plannen.
78. Beleg van Antwerpen. Foto's en fotokopies van dokumenten
uit het Frans militair archivef van Vincennes:
a) Foto van een Hollandse vlag, veroverd bij de inname
van de citadel.
b) Portret van de Hollandse generaal David Hendrik
Chasse.
c) Brief van de Franse minister van oorlog, dd.
18.12.1832, betreffende de Hollandse gevangenen.
d) Brief van generaal Chasse aan maarschalk graaf Gerard.
23.12.1832: Overgave van de citadel.
e) Brief van luitenant-generaal Sebastiani aan maarschalk
Gerard. 23.12.1832: Verslag van een schermutseling.
f) Maarschalk Gerard aan de Franse minister van oorlog.
23.12.1832: Voorwaarden tot de avergave.
g) Idem aan idem, - 24.12.1832: Overgave van de citadel.
- 25.12.1832: Samenstelling van de
Hollandse bezetting.
- 27.12. 1832: A I gemene toestand
- 27.12.1832: Hollandse vloot
- 27.12.1832: Hollendse gevangenen
- 29.12.1832: Aigemene toestand
- 1.05.1833: Over de Hollandse
gevangene Clement Renard, die soldaat
was in de Napoleontische legers,
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deelnam aan de campagne van 1813 en
drager is van het Erelegiaen.
h) Dagorder van 27.12.1832.
i) Rapporten ven de gebeurtenissen tussen 24.12.1832 en
26.12.1832.

j) Franse minister van oorlog aan maarschalk Gerard,
4.01.1833: Hollandse gevangenen.
k) Luitenant-generaal Corbineau aan de Franse minister
van oorlog. 20.04.1833: Hollandse gevangenen en
deserteurs.
l) Nota van maarschalk Gerard. 1.06.1832: Betreffende de
marine.
79. Beleg van Antwerpen:
Knipsels en notities.
80. Frame interventie:
Stukken betreffende leveringen van voeding voor
manschappen en dieren, likwidatierekeningen en
briefwisseling van Buzen hieromtrent. 1832-1834.
VII. REGIMENTEN, VRIJKORPSEN, LlJSTEN VAN MILITAIREN e.d.
Doos IX
-----81. Officierslijsten. 1830-1839
82. Linieregimenten:
a) Iste Linieregiment: namenlijsten en uittreksels uit
het stamboek. 1836-1837.
b) 2de Linieregiment: lijst der afwezige officieren en
opgave van reden van hun afwezigheid. 1831.
C) 7 de Linieregiment: briefwisseling. 1832-1842.
d) 8ste Linieregiment: briefwisseling. 1832-1842.
e) 9de Linieregiment: briefwisseling. 1832-1844.
f) l1de Linieregiment: briefwisseling. 1832-1841.
g) 12de Linieregiment: briefwisseling, hoofdzakelijk over
de organisatie van het regiment. 1831-1841.
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83. Organisatie van het 1ste regiment Jagers te Voet :
a) Uittreksels uit het stamboek voor officieren van het
1ste regiment Tirailleurs (ex-Belgisch Legioen), die
geïncorporeerd werden in het 1ste regiment Jagers te
Voet.
b) Eerste organisatie en incorporatie van het Iste
regiment Tirailleurs Belges-Jagersbataljon (Bataljon
Aulard). 11.05.1831.
c) Eerste organisatie en incorporatie van het Iste
batalion Tirailleurs de l'Escaut. Organisatie door
generaal Clump. 1.09.1831.
d) Definitieve organisatie van het Iste regiment Jagers
te Voet. 2.10.1831. e) Diverse stukken betreffende het
1ste regiment Jagers te Voet (briefwisseling,
mutaties, benoemingen e.d.). 1831-1841.
84. Organisatie van het 2de regiment Jagers te Voet :
a) Incorporatie van het bataljon Claisse in het 2de
regiment Jagers te Voet. Organisatie door Buzen.
b) Controle van officieren, die behoren tot het 3de
oorlogsbataljon van en het depot van het 2de regiment.
5.04.1831.
c) Controle van onderofficieren, die behoren tot het 3de
oorlogsbataljon van het 2de regiment (depot).
9.10.1831.
d) Eerste organisatie van het 2de regiment Jagers te Voet
door generaal Clump.
e) Officieren van het regiment Niellon, die deel uitmaken
van het 2de regiment Jagers te Voet.
f) Stukken betreffende de definitieve organisatie van het
2de regiment Jagers te Voet. 1831-1832.
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Doos X
----85. Organisatie van het 3de regiment Jagers te Voet :
a) Lijst van korpsen die samen het 3de regiment Jagers te
Voet vormen.
b) besluit van de Regent tot vorming van het bataljon
Tirailleurs de la Meuse (6 compagnies). 16.04.1831.
c) Koninklijk Besluit waardoor het bataljon Tirailleurs
de la Meuse en het 2de bataljon Tirailleurs de
I'Escaut gevoegd worden bij het 3de regiment Jagers te
Voet. 19.08.1831.
d) Eerste organisatie van het 3de regiment Jagers te
Voet. 19.09.1831.
e) Lijst van personen, die zonder brevet een
officiersfunctie uitgeoefend hebben en die bij
ministeriel besluit in de 3de categorie gerangschikt
worden en dienen beloond te worden. Oktober 1831.
f) Diverse notities betreffende de organisatie (generaal
Vanden Broeck, het Belgisch legioon enz.).
86. Organisatie van het Geniekorps :
a) Creatie van een afdeling "Sappeurs-Mineurs". 1831.
b) Creatie van een compagnie Militaire Bruggewachters.
27.05.1832.
c) Diverse ontwerpen voor een uniform voor de Militaire
Bruggewachters. 1832.
87. 1er Regiment de l'Escaut -1 bataljon :
Lijst ven militairen (met graad en woonplaats). S.l.s.d.
88. Organisatie van een korps Boswachters. 1831.
89. Brevetten voor de Vrijkorpsen:
Repertorium (kopie) der voorlopige brevetten, uitgereikt
aan vrijkorpsen op 2.11.1830 en namenlijsten van
officieren, onderofficieren en soldaten van vrijkorpsen,
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die een voorlopig brevet ontvingen, tussen 2.11.1830 en
2.02.1831. De originele documenten bevonden zich op het
Ministerie van Oorlog, Bureel van het Stambeek der
Officieren, maar werden door de Duitse bezetter vernield
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

90. Besluiten van het Voorlopig Bewind betreffende de
Vrijkorpsen :
a) Besluit van het Centraal Comité, 15.10.1830: Alle
commandanten van vrijkorpsen krijgen de graad van
kapitein; straffen voor diegenen, die zich titels
aanmatigden, waar zij geen recht op hadden.
b) Idem, 2.11.1830: Generaal Nypels heeft het recht om
officieren, zowel Belgen als buitenlanders, te
benoemen in de vrijkorpsen.
c) Besluit van 13.11.1830: Militairen, die dienden
tijdens het Hollands bewind moeten hun regimenten
vervoegen en niet de vrijkorpsen. .
d) Besluit van 29.11.1830: Ontbinding van het vrijkorps
"Amis du Peuple", opgericht door de "Société des Amis
du Peuple de Paris".
e) Besluit van 12.12.1830: Vergoeding van 100 florijn
voor La Marle, majoor van een vrijkorps, om terug naar
zijn woning te kunnen keren.
91. Diverse lijsten van brevetten (met vermelding van
nr.). 1830.
92. Vrijwilligerskorps van Gembloux :
Notariële akte betreffende de oprichting en de
activiteiten van het vrijwilligerskorps van Gembloux.
Oktober 1830.
93. Tirailleurs van Maldegem:
Jaarlijks controleboek van de compagnie. 1831.
94. Légion belge de Londres :
a) Schrijven van majoor Le Charlier aan de commissaris
van oorlog. Weert, 14.01.1831: Kader van officieren is
niet volledig, doet voorstellen. Bijgevoegd is
namenlijst der officieren.
b) Idem. Weert, 14.01.1831: Vraagt dat het legioen
omgevormd zou worden tot een regiment.
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c) Diverse felicitaties.
d) Dienststaat van officieren en soldaten van het
legioen.

Doos XI
-----95. Tirailleurs Liègeois :
Papieren, w. o. velen afkomstig van Charles Rogier,
betreffende dit korps (rekeningen, briefwisseling,
namenlijsten).
96. Vrijwilligers van Ronse :
Toestand van de compagnie. 8.11.1831.
97. Vrijwilligers van Leuze:
Namenlijst.8.11.1831.
98. Korps Niellon :
Situatie. Oktober-november 1830.
99. Partisans des Flandres :
a) Vorming van het korps 1832 ,.
- K. B. van 18 februari 1832;
- Oproep tot vrijwilligers. 3.03.1832;
- Benoeming van kapitein Palate. 22.03.1832;
- Inlijving der vrijwilligers. 29.03.1832;
- Vorming van 3de en 4de compagnie. 14.04.1832;
- Benoemingen en recruteringen. 21.04.-17.05.1832.
b) Organisatie ven het korps. 1832-1834:
- Voorstel tot vorming van de 7de compagnie.
12.07.1832;
- Nieuwe benoemingen. 1.07.1832;
- Effectief van het korps Partisans de Limbourg.
24.10.1832;
- Samensmelting van Partisans de Limbourg met
Partisans des Flandres. 12.02.1834;
- Officieren. 14.06.1834.
c) Diverse stamboeken. 1833.
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d) Benoemingen in het voorlopig korps Partisans des
Flandres. 1831.

100. Stukken betreffende diverse korpsen :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Guides de la Meuse. 1831-1833.
Cosaques infernaux de Malines. 1831.
Légion Belge-Parisienne. s. d.
Les Chasseurs Verts. 1830.
Bataljon Aulard. 1830.
Bataljon Grégoire. 1830.

Doos XII
------101. Tirailleurs francs. 1830-1839 ;
a) Artikel van CUVELIER. Historique des bataillons de
tirailleurs francs en Belgique.
b) Benoemingen. 1831.
c) Algemene briefwisseling. 1831-1833.
d) Organisatie der tien bataljons tirailleurs. 18311832.
Doos XIII --------------102. Brusselse Burgerwacht:
Diverse stukken, waaronder dossier van Jean-Joseph
Laroux en Antoine Laroux. 1833-1841.
103. Vreemdelingenlegioen in België
Instructies en notities, alsmede disciplinaire
maatregelen tegenover enkele officieren. 1835-1839.
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104. Marsbataljons:
a) Overzicht van de officieren van het 1ste en 2de
bataljon.
b) Generaal Bruienne een generaal baron Evain, belast
met het departement van oorlog. Venlo, 16.04.1832:
Vraagt een adjudant-majoor voor het 1ste
marsbataljon. (Antwoord op 28.04.1832: benoeming van
luitenant Mathieu).
c) Minuut van een brief van het ministerie van oorlog.
20.06.1832: Benoeming van majoor Victor Crossee tot
tijdelijk commandant van het 2de marsbataljon.
d) Minuut ven een schrijven van het ministerie van
oorlog aan de commandant ven het 1ste marsbataljon.
27.06.1832: Comptabiliteit kan niet gescheiden
worden. e) Minuut van een schrijven van het
ministerie van oorlog aan de commandant van het 2de
marsbataljon: Mutatie van luitenant Wagenare (s. d.).
f) Minuut van een schrijven van het ministerie van
oorlog aan de plaatscommandant van Venlo. 30.06.1832:
Benoeming van luitenant Henry.
g) Minuut van een schrijven van het ministerie van
oorlog aan de plaatscommandant van Venlo. 26.07.1832
: Mutatie van majoor Crossee, die vervangen wordt
door majoor Duquesne.
h) Minuut van een schrijven van het ministerie van
oorlog aan de commandant van de 3de actieve
legerdivisie. 18.10.1832: Vervanging van luitenant
Carbonnelle en luitenant Schwan.
105. Reservebataljons:
a) Minuten van brieven van het ministerie van oorlog
betreffende de oprichting van de reservebataljons.
b) K. B., 27.06.1835: Oprichting van reserveinfanterieregimenten in de provincies.
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VIII. ORDERS EN RAPPORTEN
Doos XIV.
--------------105. Orders en rapporten. 1830-1839 :
a) Orders van de plaatscommandant van Liège. 3.10.1831 10.10.1832.
b) Orders van de Antwerpse plaatscommandant. 9.05.1831 27.12.1831.
c) Diverse dagorders (oorsprong onbekend). 26.05.1831 31.12.1831.
d) Vertrouwelijke rapporten (oorsprong onbekend).
1.01.1839 - 16.06.1839.
e) Diverse tuchtrapporten (oorsprong onbekend). 18381841.
f) Repertorium van dagorders. Oktober 1831 - december
1836.
g) Briefwisselingsregister - orders (oorsprong
onbekend). 11.01.1832 - 18.03.1832.
IX. CONVENTIES EN OVEREENKOMSTEN
Doos XV
------106. Conventie ven Zonhoven (Papieren Willmar). 1833 :
a) Voorstellen gedaan door de Belgen een het Franse
leger. 1832.
b) Note's van de Hollandse commissarissen. 1833.
c) Volmachten der Belgische en Hollandse commissarissen.
d) Note's ven de Belgische commissarissen - Brieven ven
generaal baron de Hurel.
107. Conventie van Zonhoven (Papieren Willmar). 1833 :
a) Etappehalte van Bree.
b) Vergaderingen en conferentie te Zonhoven. 17.08.1833
- 24.08.1833.
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c) Brieven ven generaal Goblet d'Alviella, minister van
buitenlandse zaken, betreffende de conventie.
d) Regeling van de positie van de gouverneur van de
Koninklijke Residentie.

Doos XVI
-------------108. Conventie van Zonhoven (Papieren Willmar) . 1833.
a)
b)
c)
d)

Briefwisseling van generaal Hurel. 1833.
Briefwisseling ven generaal Goblet d'Alviella. 1833.
Briefwisseling van generaal Willmar. 1833.
Eerste poging tot de conferentie van Zonhoven.
Juli 1833.
e) Poging tot hervetten ven de conferentie van Zonhoven.
September 1833.
f) Verklaring van de conventie van Zonhoven. November
1833.
109. Conventie van Zonhoven (papieren Willmar). 1833-1834 :
a) Projecten van Belgische en Hollandse commissarissen.
b) Briefwisseling ven generaal Hurel in verband hiermee.
1833.
c) Contracten met de regenten van Weert, Stijkensweert
en Echt. 1833
d) Ministeriële instructies. 1833-1834.
Doos XVII
-----------------110. Conventie van Zonhoven (Papieren Willmar):
Briefwisseling van kolonel Druez, commissaris van Bree,
betreffende de conventie. 1833-1835.
111. Documenten betreffende de zaak Luxemburg, 1834-1839 :
a) Militieplichtigen in de arrondissementen Mersch en
Diekirch. 1834.
b) Briefwisseling betreffende de ontvoering van Hanne.
1834.
c) Reglementen betreffende reizigers voor het GrootHertogdom Luxemburg, die via België reizen. 1834.
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d) Zen den van troepen naar Luxemburg. Februari -maart
1834.
e) Project van een te sluiten conventie met de
gouverneur van de versterking van Luxemburg. 1834.
f) Zaak Reckenge - Belgische douaniers. 1834.

Doos XVIII
-------------------112. Zaak Luxemburg. 1834-1839 :
a) Rapporten betreffende Pruisen en de gebeurtenissen in
Luxemburg. 22. 11. 1837 - 31 .08. 1838.
b) Aanhouding van stropers in het Grunewald. Januari
1834.
c) Briefwisseling betreffende het Grunewald. 1837.
113. Zaak Luxemburg. 1834-1839 :
a) Vorming van een expeditiekorps voor Luxemburg. 1837.
b) Toelating van douaniers van het Groot-Hertogdom om
in Belgie te verblijven. 1837.
c) Reglement betreffende de bevoegdheden van generaal de
Tabor en het burgerlijk bestuur in hun relatie met de
gouverneur van de citadel van Luxemburg.
d) Wegnemen te Strassen van de Belgische vlag door
soldaten van de citadel van Luxemburg (april 1838) en
dergelijke analoge incidenten en manifestaties.
e) Garnizoen van de stad Luxemburg. 1839.
f) Inlichtingen betreffende de citadel van Luxemburg.
1839.
g) Pruisische troepenconcentraties in het Rijnland.
1839.
h) Stad St.-Hubert. 1839.
i) Twist in Hendelange tussen franse en Belgische
onderofficieren. 1839.
j) Spoorlijnen in Luxemburg. 1854. 114. Algemeenheden
betreffende Luxemburg. 1713-1926
114. Algemeenheden betreffende Luxemburg. 1713-1926
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X. STUKKEN BETREFFENDE HET VOORLOPIG BEWIND EN HET NATIONAAL
CONGRES, PROCLAMATIES, BESLUITEN e. d.
__________________________________________________________
Doos XIX
---------------115. Proclamaties -en drukwerk :
a) Oproep van het "Comité van de Belgische Vereeniging".
20.04.1831: Aanhouding van kolonel Borremans - oproep
tot kalmte.
b) Idem: Wie de akte van het "Comité van de Belgische
Vereeniging" hebben ondertekend, moeten zich
verzamelen op 20.04.1831.
c) Idem. 28.03.1831: Oproep tot kalmte en waakzaamheid.
d) Proclamatie van Willem, prins van Orange. Antwerpen,
16.10.1830.
e) Oproep om de Belgische revolutie te beschermen.
f) Lied Conseil à Erasme Surlet
g) Les adieux d'un vrai patriote Luxembourgeois, faits
aux Montois Amis de la liberté.
116. Besluiten:
a) Aan alle (Franse) militairen wordt een rente betaald.
1834.
b) Alle vrijwilligers (zowel uit eigen land als
vreemdelingen) zijn onderworpen aan de militaire
discipline. 27.12.1830.
c) Betaling van officieren. 6.09.1831.
d) Amnestie voor alle refractairen van voor 1830, op
voorwaarde dat zij zich bij hun eenheid aanmelden.
13.11.1830.
117. Documenten betreffende het Nationaal Congres :
a) Alfabetische lijst der deelnemers.
b) Voorstel om de hertog van Nemours als koning te
aanvaarden.
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c) Rapport betreffende herstelbetalingen voor schade
opgelopen tijdens de septemberdogen. 21.05.1831. d)
Projecten voor een grondwet.
e) De grondwet.
f) Rapport betreffende de kieswet.
g) Rapport betreffende de Senaat.

h) Brief van de aartsbisschop van Mechelen, prins de
Méan, aan de leden van het Nationaal Congres.
13.12.1830: Vraagt om behoud van het katholiek
karakter van België.
i) Stichting van de Bulletin officiel des Actes du
Congrès National de la Belgique.
j) Project van wet betreffende provinciale organisatie.
k) Project van wet betreffende gemeentelijke
organisatie.
l) Rapport betreffende de situatie en de organisatie
van België.
m) Rapport betreffende de Belgische veiligheidsdienst.
n) Project betreffende een reglement voor het Nationaal
Congres.
o) Motieven van twee projecten voor dekreten
betreffende de gerechterlijke organisatie.
19.05.1831.
p) Knipsels.
118. Alfabetische lijst der leden van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers in 1831.
119. Algemene toestand.
Surlet de Chokier aan de militaire gouverneur van
Antwerpen. 10.06.1831.
120. Inrichting van het Voorlopig Bewind.
Kopies van archiefstukken.
121. Kopies van brieven van Léopold I. 1840-1841.
122. Stukken betreffende de XXIV artikelen en het statuut der
Belgische neutraliteit. 1831.
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Registers XX – XXVIII.

Kopies van documenten en decreten van
het Voorlopig Bewind en de
Regentschap :

XX: 1.10.1830 - 31. 10.1830,
XXI : 1.11.1830 - 20.11.1830,
XXII: 21.11.1830 - 22.12.1830,
XXIII: 23.12.1830.- 31.12.1830,
XXIV: 1.01.1831 - 19.01.1831,
XXV: 20.01.1831 - 12.02.1831,
XXVI : 13.02 .1831 - 28.02.1831,
XXVII: Benoemingen in de financiële sector,
XXVIII: Benoemingen in de militaire sector.
Register XXIX. Index Of de besluiten door de Regent. 18301831.
Register XXX.

Index op de Koninklijke Besluiten. 1831-1832.

Register XXXI. Schadevergoedingen. 1830 :
Parlementaire documenten (drukwerk en manuscripten)
i.v.m. de wet van 15.05.1842 betreffende de
schadevergoeding uit te betalen aan personen die
schade leden tijdens de revolutie van 1830.
Register XXXII.

Petities aan Ch. Rogier geadresseerd :

7.10.1830 - 18.12.1830.
Register XXXIII. Petities aan Ch. Rogier geadresseerd :
19.12.1830 - 4.04.1831.
Register XXXIV. Papieren Rogier
'.
Register XXXV. “Hommage de reconnaissance offert par le major
Bloin à Mr. Charles Rogier", 1847.
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Kopie van stukken betreffende majoor Bloin. Petitie
ten zijnen voordele, ingediend in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers door de inwoners van
Jodoigne, en brief van Rogier betreffende het
pensioen van Bloin.

XI. PRIVE-PAPIEREN
Doos XXXVI
----------123. Briefwisseling gericht aan Buzen :
De overgrote meerderheid van de brieven bevatten
aanbevelingen, algemene inlichtingen, eerbetuigingen,
en/of zijn van persoonlijke oord. 1831-1843. We zullen
vermelden o.a. : sir Robert Adair, Brits gezant,
generaal Doine, minister de Brouckere, generaal de Narp;
kolonel de Puydt.
Doos XXXVII
---------------------124. Briefwisseling gericht aan Buzen :
We vermelden o.a. : generaal L.r. Duvivier, en Hochepied
de l'Arpent, Brits consul in Antwerpen .
Doos XXXVIII
----------------------125. Papieren Copiaumont :
a) Briefwisseling met luitenant-generaal A.M. Eenens
betreffende de gebeurtenissen van 1830 - 1831.
b) Dienststoot.
c) Lijst der eretekens die hij ontving.
d) Brieven van Copiaumont aan het Ministerie van Oorlog.
1840-1873.
e) Diverse notities. "
126. Papieren Levae :
a) Polemieken betreffende enkele artikelen van Levae.
1829.
b) Aanvallen op Levae. 1829.
c) Drukwerk en ms. behorend aan Levae.
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d) Fragmenten van politieke briefwisseling. 1832-1845.

XII. - ONLUSTEN
127. Zaak majoor Kessels. 1841.
128. Gebeurtenissen te Brussel op 6.04.1834.
129. Aanhoudingen in juni en juli 1834 aan de grens met
Zeeuws-Vlaanderen.
130. Samenscholingen, politieke en militaire gebeurtenissen
te Gent. 1835.
131. Allerlei.
XIII. - OUDSTRIJDERS 1830
Doos XXXIX
-------------------132. Oudstrijdersverenigingen, 1838-1870.
133. Oudstrijders van 1830.
Stukken (brieven, overlijdensberichten, krantenknipsels
e. d.) betreffende oud-strijders van 1830. Hieronder ook
artikelen in Le Soir (1976), betreffende kleinkinderen
en achterkleinkinderen van oud-strijders met
lezersbrieven hieromtrent.
Doos XL
-------------134. Oudstrijders van 1830 (vervolg van 133).
Doos XLI
---------------135. Vermelding "Campagne 1830-1839".
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Lijsten, per regiment, van officieren die recht hebben
op de vermelding in het stamboek van "Campagne 18301839".

Doos XLII
136. Herinneringskruis 1830.
Documenten en brieven betreffende oud-strijders die het
herinneringskruis 1830 aanvroegen. Deze stukken
behoorden aanvankelijk tot dit fonds, maar bevinden zich
nu in het fonds Eretekens.
XIV.- ALLERLEI
Doos XLIII
137. Diversen:
a) Enkele stukken en knipsels betreffende Van Speyk.
b) Knipsels en stukken betreffende de Belgisch-Poolse
verhoudingen 1830-1920. c) Drukwerk: Aide-mémoire
portatif à l’usage des officiers d'artillerie.
Strasbourg;l831 .
d) Reisindrukken van Ducpetiaux, 1832. (ms).
e) Diverse stukken.
Doos XLIV tot XLVII. Kopies, notities en drukproeven
Kopies van reeds bovenvermelde stukken. Notities en
drukproeven van artikelen door dhr. L. Leconte, oudconservator van het Koninklijke Legermuseum.
Register XLVIII.: Register_der huwelijken der officieren.
1830-1839.
Register XLIX. Registre général et central des Recettes et
Dépenses - 3e batterie d'artillerie de siège.
Farde L. Enkele affiches van 1830 e. v.
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KORT OVERZICHT VAN DE CARRIERE VAN DE BELGISCHE MILITAIREN,
VERMELD IN DE INVENTARIS
Gebruikte afkortingen : S. :
olt. :
It: :
kpt. :
cdt. :
moj.:
lt.-kol.:
kol.:
gen.–maj.:
lt.-gen.:
min.:

stamnummer
onderluitenant
luitenant
kapitein
commandant
majoor
luitenant-kolonel
kolonel
generaal-majoor
luiltenant-generaal
minister

ABRY, Jacques-Léopold (1806-1872): S. 706. Olt. (1830), It.
(1831), kpt. (1845), maj. (1850), It.kol. (1853), kol.
(1858), gen.maj. (1866): 28.
ALEXIS, Jean-François (1796-1869): S. 4062. Militair
geneesheer: 56.
AULARD, Pierre (1801-1861): S. 2283. Kpt. (1830), cdt.
(1830), maj. (1831),It.-kol. (1848), erekolonel
(1859): 33,83.
BARON, Alexandre (1782-1845): S. 409. In Franse dienst: olt.
(1812), It. (1813); in Nederlandse dienst: It. (1816),
kpt. (1829); in Belgische dienst: maj. (1830), erelt.
-kol. (1845) : 33.
BAUDOUX, Nicolas-Joseph (1784-1858). S. 415. In Franse
dienst: olt. (1811), It. (1813); in Nederlandse
dienst: It. (1816), kpt. (1829); in Belgische
dienst: maj. (1830), It. -kol. (1841): 28, 58.
BAUR : 56
BEAUFAYS, Jacques-Joseph-Grégoire-Léonard (1799-1845): S.
517. alt. (1830), It. (1831), kpt. (1837) : 28.
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BERGEYCK, Louis: 30.
BLAIN, majoor: XXXV.
BORREMANS, François (1789-1872): S. 1800. In Franse dienst:
olt. (1813), It. (1813); in Nederlandse dienst :
It. (1816), kapitein (1829); in Belgische dienst :
maj. (1830), It.-kol. (1837), kol. (1841), gen.maj. (1845), erelt.-gen. (1854): 27, 115.
BOUCHER, Joseph (1784-1861): S. 1484. In Franse dienst: olt.
(1809); It. (1811), kpt. (1813); in Nederlondse
dienst: kpt. (1816); in Belgische dienst: It.kol.
(1830), kol. (1831) : 2:7, 48, 57.
BRASSINE, Dieudonné de (1807 - ?) : S. 535. alt. (1830) : 30.
BREUER, Léon-Joseph (1794-1862). S. 418. In Nederlandse
dienst: olt (1814), It. (1817), kpt. (1826); in
Belgische dienst: maj. (1830), It. kol. (1841), kol.
(1847): 28, 58.
BREYER, lambert (1807-1852).5. 1807. In Nederlandse dienst:
alt. (1830); in Belgische dienst : It. (1830),
kpt. (1836) : 27.
BRIAS, louis de (1791-1855).5.2271. In Franse dienst:
olt. (1807), It. (1808), kpt. (1811), cdt. (1813); in
Nederlandsedienst: maj. (1814), 1t.-kol.(1824),
kol. (1830); in Belgische dienst: gen. -maj. (1831),
It. -gen. (1837): 51.
BRINCOUR, Pierre-Urbain (1809-1852). S. 84. Kpt. (1830),
maj. (1841), It.-kol. (1848) : 66.
BROECK, Jean-J.-léonard Vanden (1780 - ?). S. 2009. In Franse
dienst: olt (1808), It. (1809), kpt. (1811); in
Belgische dienst: kol. (1831), gen.-maj. (1831),
militair gouverneur van limburg: 11, 54, 85.
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BRUIENNE, Bartholomé-Eloy (1776-1868). S. 57. In Franse
dienst: olt. (1807), It. (1810), kpt. (1812); in
Nederlandse dienst: kpt. (1814), maj. (1815); in
Belgische dienst: It.-kol. (1830): 104.
BUZEN, Gérard-Servais (1784-1842). S. 1123. In Franse dienst:
olt. (1814), in Nederlandse dienst: It. (1814),
kpt. (1815); in Belgische dienst: It. -kol. (1830),
militair cdt. van luxemburg (1830), kal. (1831),
militair cdt. van Antwerpen (1831), vleugeladjudant
van de Koning (1832), gen.-maj. (1832), militair
gouverneur van Brabant (1834), min. van oorlog (18401842): 80, 84, 123, 124.
CALLAEY, Pierre-François (1796-1874). S. 429. In Nederlandse
dienst: olt. (1824); in Belgische dienst:
It. (1830), kpt. (1831): 28.
CAlVET, Joseph (1795-1833). 5.701. It. (1830), kpt. (1831):
28.
CAPIAUMONT, Adolphe-Alexis (1798-1879). S. 1252. In
Nederlandse dienst: olt. (1815), It. (1826); in
Belgische dienst: kpt. (1830), maj. (1831),
It.-kol. (1836), gen.-maj. (1845), It.-gen.
(1854): 38,125.
CARBONNEllE, François-Joseph (1798-1872). S. 96. In
Nederlandse dienst: onderofficier; in Belgische
dienst: olt. (1830), It. (1831), kpt. (1832):
104.
CAREZ, Joseph-François (1811-1855). 5.700. In Nederlandse
dienst: olt. (1830); in Belgische dienst:
It. (1831),kpt. (1831) : 28.
CHARLIER, Pierre-Joseph Le (1797 - ?), S. 1482. Maj. Legion
belge de Londres, maj. van de Brugse Gemobiliseerde
Burgerwacht : 47, 94.
CHRISTOFFE, Jean-Lambert (1790-1866). 5.707. Olt. (1830),
It. (1831), kpt. (1835) : 28.
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CLAVEl, Adolphe-Joseph (1809-1881). S. 4643. Olt. (1830),
It. (1832), kpt. (1839): 34.
CLUMP, Ignace-Joseph-Martin (1781-1851): 5.207. In Franse
dienst: olt. (1808), It. (1809); in Nederlandse
dienst: kpt. (1815), maj. (1826); in Belgische dienst:
It. -kol. (1830), kol. (1830), gen. -maj. (1831),
It. -gen. (1839) : 23, 83, 84.
COENRAETS, Edouard (1797-1871). 5.279. In Nederlandse dienst
: olt. (1814), It. (1821); in Selgische dienst:
kpt. (1830), maj. (1831) : 38.
COHEN, Jacques-August (1811 -?). 5.1166. Olt. (1830),
It. (1831): 29,50.
COITIN, Charles-Alexandre (1784-1847): S. 141. In Franse
dienst: olt. (1812), lt. (1813), kpt. (1814);
Belgischedienst:maj. (1830), lt.-kol. (1830), kol.
(1831), eregen. -maj. (1836) : 62.
CONTRERAS, Alexandre-Jean-Elisabeth de (1809 - 7): S. 888.
011. (1830) : 60.
COUNE, Alexandre-Joseph de (1811 - 7): S. 1266. Olt. (1830):
60.
CROSSE~, Eugène-Joseph-Victor (1796-1855): 5.562. In
Nederlandse dienst: 011. (1814), lt. (1817), kpl.
(1829), in Belgische dienst: kpl. (1830), maj.
(1831), lt.-kol. (1839), kol. (1842), gen.-maj.
(1847): 104.
DAINE, Nicolas-Joseph (1782-1843): S. 188. In Franse dienst:
lt. (1807), kpt. (1807), kol. (1813); in Nederlandse
dienst: kol. (1815), gen. (1816); in Belgische dienst:
gen.-maj. (1830), lt.-gen. (1830): 14, 43 t.e.m. 71,
123.
DAVREUX, Antoine-François-Maurice (1805-1863): S. 2051. In
Nederlandse dienst: olt. (1830); in Belgische
dienst: It. (1831), kpl. (1832), cdt. (1835): 29,
48.
DEBOECK,Egide-Jean (1808-1845): S. 1479. Olt. (1830), lt.
(1831), kpt. (1841): 37.
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DEBRUYN, Jean-Baptiste-Elie-Joseph (1799-1878): S. 1270. In
Nederlandse dienst: olt. (1823), Lt. (1830); in
Belgische dienst: kpt. (1830), cdt. (1831), maj.
(1841), Lt.-kol. (1848), kol. (1856): 34,49.
DEDAMSEAUX, Joseph (1810 - 7): S. 211. Olt. (1830), lt.
(1834): 28.
DEGAND, Jean-Baptiste (1784 - 7): S. 1201. In Franse dienst:
olt. (1810), lt. (1812), kpl. (1813); in Nederlandse
dienst : kpt. (1817), in Belgische dienst: maj.
(1830), lt.-kol. (1831) : 27.
DEHARVEN, Hyppolite-Th.-J. (1786-1859): 5.83. Kpl. (1830),
maj. (1845): 38.
DENU, Albert-Charles (1796-1867): S. 30. In Nederlandse
dienst: olt. (1814), II. (1815), kpl. (1828); in
Belgische dienst: maj. (1830), lt.-kol. (1843): 27.
DERESTEAU, Constant-François (1801 - 7): S. 319. Olt. (1830),
lt. (1831): 28.
DETHIOU, Joseph-Guill.-François (1810 - 7): S. 1321: all.
(1830), Lt. (1843): 28.
DETILLY, Charles-Joseph-Marie (1785-1846): S. 506. In Franse
dienst : olt. (1808), II. (1812), kpt. (1814); in
Nederlandse dienst: kpt. (1814); in Belgische
dienst: cdt. Limburgs Vrijkorps (1830), maj. (1831),
lt.-kol. (1832), kol. (1842), gen. maj. (1845) : 25.
DRONSART, Louis-Adolphe (1807 - 7): S. 221. 011. (1830), Lt.
(1832), kpt. (1841): 27.

DRUEZ, Louis-Alexandre-Joseph (1777-1849): S. 2339. In
Nederlandse dienst: Olt. (1807), lt. (1807); in Franse
dienst: II. (1811), kpl. (1813); in Belgische dienst:
lt.-kol. (1831), kol. (1834) : 110.
DUBOIS, Victor-Adolphe (1804 - 7): S. 185. Olt. (1830), lt.
(1831): 34.
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DUFAURE, Théodore-Ferdinand-Joseph (1786-1866): S. 2999. In
Franse dienst: kpl. Nationale Garde (1809); in
Nederlandse dienst: administrator; in Belgische
dienst: intendant (1830) : 40.
DUMORTIER, Pierre-Joseph (1795 - 7): S. 596.01t. (1830), lt.
(1831): 28.
DUPONT, Alexandre-Henri- Joseph(1771 - 7); Rijkswachtkapitein
Hasselt : 32.
DUQUESNE, Charles-François-Joseph (1794-1869): S. 136. In
Franse dienst: olt (1813); in Nederlandse dienst:
lt. (1814), lt. (1815), kpt. (1828); in Belgische
dienst: maj. (1830), lt.-kol. (1841), kol. (1852):
104.
DUVIVIER., baron Ignace-Louis (1777-1853): S. 79. In Franse
dienst: olt. (1800), lt. (1804); kpt. (1807),
maj. (1811), kol. (1813); in Nederlandse dienst:
kolonel (1814), gen.-maj. (1816); in Belgische
dienst: lt.-gen. (1830): 17, 124.
EENENS, Alexis-Michel (1805-1883) : S. 1158. In Nederlandse
dienst : olt. (1830); in Belgische dienst: lt.
(1830), kpt. (1830), cdt. (1832), maj. (1842),
lt.-kol. (1845), kol. (1853), gen.-maj. (1859),
lt.-gen. (1866) : 6, 125.
EVAIN, baron Louis-Auguste-Frédéric (1775-1852): S. 2549. In
Franse dienst: olt. (1793), lt. (1795); kpt. (1795),
kol. (1809), gen. (1813), lt. -gen. (1822); in
Belgische dienst: lt. -gen. (1831): min. van oorlog
(1832-1836): 22, 104.

FABREGE, Louis (1803 - ?) : S. 3285. Olt. (1831), lt. (1831)
: 47.
FAILLY, baron Amédée-Jean-Marie-Ghislain de (1789-1853):
5.2005. In Franse dienst: olt. (1806), lt. (1809),
kpt. (1812); in Nederlandse dienst: lt.-kol.(1814);
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in Belgische dienst: gen.-maj. (1831), min.van oorlog
(1831): 14, 19, 43, 69.
FIVE, Thomas (1799-1840) : S. 171. Kpt. (1830) : 28.
FONSNY, Jean-Toussaint (1801-1884): 5.2213. Olt. (1830); kpt.
(1831), cdt. (1833): 29.
FONTAINE, Hubert-Louis (1794-1862): S. 1285. In Nederlandse
dienst: olt. (1817), lt. (1824); in Belgische
dienst: kpt. (1830), maj. (1832), lt.-kof. (1841):
29,50.
GAMACHE, François-Henry (1790-1867): 5.428. lt. (1830), kpt.
(1831): 28.
GANTOIS,Adolphe-Félix (1801-1880): S. 1287. In Nederlandse
dienst: olt. (1825), lt. (1830); in Belgische dienst:
kpt. (1830), maj. (1839), lt.-kol. (1845),
kol. (1850), gen. -maj. (1860): 29.
GENDEBIEN, Alexandre (1812 - ?): 5.670. olt. (1830), lt.
(1832), kpt. (1837): 29.
GOBLET d'ALVIELLA, graaf Albert-Joseph, (1790-1873),
politicus en militair: S. 206. In Franse
dienst: olt. (1881), lt. (1812),
kpt. (1814); in Nederlandse dienst:
lt. (1815), kpt. (1817); in Belgische
dienst: kol. (1830), gen. -maj. (1831),
lt.-gen. (1835): 52,107, 108.

GOETHALS, baron Charles-August-Ernest (1782-1851): S. 143. In
Oostenrijkse dienst: olt. (1800); in Franse dienst:
lt. (1804), kpt. (1807); in Nederlandse dienst:
lt.-kol. (1814), kol. (1815), gen.-maj. (1826); in
Belgische dienst: lt.gen. (1830): 10.
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GOUZEE, Henri-Prosper (1796-1894): S. 4056. Militair
geneesheer: 56.
GRADY, Albert de (1804-1890): 5.215. In Nederlandse dienst:
olt. (1828); in Belgische dienst: kpt. (1830), maj.
(1841): 28.
GRATRY, Alex., geneesheer: 39.
GROULARD, lt. : 52.
GUILLAUME, Louis-Albert
dienst: olt.
olt. (1815),
dienst: maj.
28,58.

(1786-1855): S. 419. In Franse
(1813); in Nederlandse dienst:
lt. (1815), kpt. (1828); in Belgische
(1830), lt.-kol. (1841), kol. (1846):

HALLEZ-MARIT, Alfred-August-Joseph (1811-1885): S. 614.
Olt. (1830), lt. (1835), kpt. (1846), cdt.
(1852), maj. (1858): 34.
HALY, Jean-Noë1 (1800-1873): 5.2006. Olt. (1830), lt. (1835),
kpt. (1845): 28.
HANE de STEENHUYSE, Constant-Ghislain-Joseph-Marie d'(17901850): S. 392. In Franse dienst:
olt. (1810), lt. (1813), kpt. (1814); in
Nederlandse dienst: kpt. (1814),
maj. (1830); in Belgische dienst:
lt.-kol. (1830), kol. (1830),
gen.-maj. (1831), lt.-gen. (1842),
min. van oorlog (1831): 8 t.e.m. 19,
43,45, 69.
HANKART, Guillaume-Amélie (1806-1854):~. 711. Olt. (1830),
lt. (1832), kpt. (1844) : 28.

HAROU, Adolphe-Gustave (1806 - ?): 5.526. Olt. (1830),
lt. (1831), kpt. (1832), cdt. (1839) : 30.
HENRY, Benoit (1798-1836): S. 504. Olt. (1830), lt. (1831),
kpt. (1832) : 28, 104.
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HONNAY, Joseph-Martin-Albert (1805-1893): 5.2204.
Olt. (1831), lt. (1836), kpt. (1846): 28.
HUREL, baron François-Alexandre (1774 - ?): 5.2989. In Franse
dienst: olt. (1801), lt. (1803), kpt. (1806),
kol. (1813); in Belgische dienst: lt.-gen. (1832):
106, 108, 109.
HUYBRECHTS, Pierre-Antoine (1798-1865): S. 2273. In
Nederlandse dienst: olt. (1814), lt. (1815),
kpt. (1822); in Belgische dienst: maj. (1831),
lt.-kol. (1833): 21.
JASSIN, Charles-François-Joseph (1796-1866): S. 1401. Olt.
(1830), lt. (1831) kpt. (1838), cdt. (1848): 34,49.
KERVYN, Edmond-Emmanuel (1801 - ?): S. 2192. Olt. (1831),
lt. (1832) : 27.
KESSELS, Herman (1794-1851): S. 679. In Nederlandse dienst:
olt. (1813), lt. (1814): 29, 127.
KREMER, Jean-Joseph-Martin (1777 - ?): S. 406. In Spaanse
dienst: olt. (1809), It. (1811), kpt. (1812); in
Nederlandse dienst : kpt. (1815); in Belgische
dienst: maj. (1830) : 26
LACOSTE, Honoré-Joseph (1794-1865): S. 1273. In Franse
dienst: olt. (1813); in Nederlandse dienst:
olt. (1814), lt. (1815), kpt. (1828); in Belgische
dienst: kpt. (1830), maj. (1830), lt.-kol. (1832),
kol. (1841), gen.-maj. (1846), lt.-gen. (1856):52. "
LACROIX, Georges-Joseph, geneesheer: 39.

LACROSSE, Mathieu-Joseph (1798 - ?) : S. 449. Olt. (1830),
lt. (1852): 28.
LAMBRETTE, Remacle-Joseph, brigadier: 36.
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LARMOYER, lambert-Antoine-Joseph (1807 - ?): S. 439. In
Nederlandse dienst: sergeant (1826); in Belgische
dienst: olt. (1830), lt. (l832), kpt. (1842): 28.
LEBRUN, louis-Guillaume (1803-1886): S. 1332. In Nederlandse
dienst: olt. (1828); in Belgische dienst: lt. (1830),
kpt. (1833), cdt. (1836), maj. (1845),
lt. -kol. (1854), kol. (1860) : 29.
LECLERCQ, A.J.E. (1802-1850): S. 1720. olt. (1830),
lt. (1831), kpt. (1834): 57.
LECOCQ, Antoine-Joseph-Erasme-Henri (1808-1868): S. 476.
olt. (1830), lt. (1835), kpt. (1847), cdt. (1853),
maj. (1858), lt.-kol. (1866): 34,49.
LECOMTE, lambert-Henri-Joseph (1789-1855): S. 3000. In Franse
dienst: olt. (1813), in Nederlandse dienst:
olt. (1815); in Belgische dienst: intendant (1830):
40.
LEMONNIER, Auguste-Joseph (1796 - ?): S. 45. olt. (1830),
lt. (1831) : 27.
LERUITTE, Marie-Auguste-Ferdinand (1805 - ?): S. 2196.
olt. (1831): 28.
LOBBEL, Simon-joseph-Baptiste de (1781-1856): S. 484. In
Franse dienst: olt. (1812), lt. (1814); in
Nederlandse dienst: lt. (1814), kpt. (1820),
cdt. (1830); in Belgische dienst: maj. (1830),
lt.-kol. (1830), kol. (1837), gen.-maj. (1 847): 36,
60.
LOISEL, Eugène-François (1813-1832): S. 2251. olt. (1831) :
52.

LOOZ-CORSWAREM, Jean-Joseph-Benjamin graaf de (1788"';1843):
S. 1846. In Franse dienst: olt. (1806),
lt. (1808), kpt. (l810); in Nederlandse
dienst: maj. (1814) ; in Belgische dienst:
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kol. (1831), gen.-maj. (1837), plaatscdt. van
luik (1831): 37,48.
MANIGARD, Louis-François-Joseph (1804-1839): S. 705.
olt. (1830), lt. (1832): 28.
MARCHAL, Pierre (1795-1849): S. 1186. In Nederlandse dienst :
olt. (1823); in Belgische dienst: lt. (1830),
kpt. (1831) : 57.
MARCHAND, Marie-Antoine-Jean-Pierre-Nicolas-Martin (18091854): S. 669. olt. (1830), lt. (1832), kpt. (1837}
;cdt. (1841), maj. (1847) : 29.
MARCIN, Charles-Joseph (1795 - ?): S. 1735. In Nederlandse
dienst: olt. (1829); in Belgische dienst: lt. (1830),
kpt. (1831) : 52.
MARLE, LE. , Majoor van een vrijkorps : 90.
MATTHYSSENS, Pierre-louis (1805-1860): S. 772. olt. (1830),
lt. (1832), kpt. (1843), cdt. (1848),
maj. (1855): 34,49.
MEERE, Auguste-louis-Nicolas graaf vander- (1797-1880): S.
64. In Franse dienst: olt. (1813); in Nederlandse
dienst: lt. (1814), kapt. (1814); in Belgische dienst:
kpt. (1830), gen.-maj. (183l): 11, 37.
MELLINET, Aimé-François (1768-1856): S. 694..
Gen.-maj. (1830), militair cdt. van Namen: 72.
MORICHAR, Nicolas (1804-1843): S. 436. olt. (1830),
lt. (1831), kpt. (1832): 28.
MOTTE, Pierre (1795-1849): S. 424. In Nederlandse dienst:
olt. (1815), lt. (1826); in Belgische dienst:
kpt. (1830), maj. (1836), lt.-kol. (1843),
kol. (1846): 58.

MOUTON, Lambert (1811-1837): 5.513. olt. (1830), lt. (1832) :
28.

50

MOUVET, Auguste-Adolphe (1807-1863): 5.863. lt.(1830),
kpt. (1835): 30.
MULLER, Pierre, (1787 - ?) : 5. 941. In Franse dienst:
lt. (1813); in Belgische dienst : kpt. (1830),
maj. (1832), erelt. -kol. (1843) : 36.
NARP, graaf Félix-louis de (1786 - ?): S. 4624. In Franse
dienst: olt. (1805), lt. (1807), kpt. (1811),
lt.-kol. (1823), kol. 1829); in Belgische dienst:
gen.-maj. (1833) : 123.
NEUCHATEl, Louis-Paul-Adolphe de (1802-1877): 5.754.
olt. (1830), kpt. (1831), maj. (1844),
lt.-kol. (1854), kol. (1860) : 34.
NIELLON, Charles (1795-1871): 5. 583. Cdt. van een vrijkorps
(1830), lt.-kol. (1830), gen. -maj. (1830) : 22.
NOBElS, Egide-Louis (1794-1853): S. 1804.~ln Nederlandse
dienst: olt. (1821), lt. (1829), in Belgische dienst:
kpt. (1830) : 27.
NYPELS, Dominique-Hubert (1790-1873): S. 107. In Franse
dienst: olt. (1813), kpt. (1814), maj. (1815),
lt.-kol. (1830); in Belgische dienst: kol. (1831),
gen.-maj. (1831), erelt.-gen. (1848) : 27,90.
NYSSENS, Pierre (1804-1852): 5. 1567. olt. (1831) : 27.
OLINGER, Jacques-Joseph (1798-1845): 5. 1826. Olt. (1830),
lt. (1832), kpt. (1838): 27.
OLIVIER, Henry-Joseph-Jean L' (1790-1833): 5. 412. In Franse
dienst: olt. (1806), lt. (1808), kpt. (1811); in
Nederlandse dienst: kpt. (1814), maj. (1828); in
Belgische dienst: kol. (1831): 28, 48, 58, 67.

ORY, François-Joseph (1782-1862): 5.2078. In Franse dienst:
olt. (1813): in Nederlandse dienst: lt. (1815),
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kpt. (1823); in Belgische dienst: kpt. (1831),
maj. (1831) : 35.
PAIROU, Jean-Martin (1799-1870) : 5.448. olt. (1830),
lt. (1831), kpt. (1838): 28.
PALATE, Joseph (1795-1860): S. 178. In Nederlandse dienst:
onderofficier; in Belgische dienst: olt. (1830),
lt. (1830), kpt. 2e klas (1832), kpt. 1e klas (1837)
: 99
PATOUX, Jean-Charles (1780-1870): 5. 1685. In Franse dienst:
olt. (1811), lt. (1813); in Nederlandse dienst:
kpt. (1815); in Belgische dienst: maj. (1830),
lt. -kol. (1832): 53.
PETITHAN, François (1788-1857): 5.917. In Franse dienst:
olt. (1813); in Nederlandse dienst: olt. (1815),
lt. (1815), kpt. (1829); in Belgische dienst:
kpt. (1830), maj. (1830), lt.-kol. (1833), kol.
(1837), gen.-maj. (1845), erelt.-gen. (1856) : 31.
PINS, Simon (1795-1850): 5. 849. In Nederlandse dienst:
olt. (1814), lt. (1820); in Belgische dienst:
kpt. (1.830) : 30.
PIRSON, François-Perpète-Victor (1809 - ?): S. 1157. In
Nederlandse dienst: olt. (1828); in Belgische dienst:
lt. (1830), kpt. (1830), cdt. (1832), maj. (1842),
lt.-kol. (1845), kol. (1848), volksvertegenwoordiger:
29,50.
PIRSON, Victor, wachtmeester: 36.
PLETINCKX, Charles-Joseph-Pierre (1797-1877): S. 271. In
Nederlandse dienst: olt. (1819); in Belgische
dienst:kol. (1830), gen.-maj. (1845),
erelt.-gen. (1857) : 5
PONTHERE, de : 56.

PUYDT, Remy de (1789-1844). In Franse dienst: lt. (1813),
kpt. (1814); in Nederlandse dienst: Kpt. (1815); in
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Belgische dienst: lt.-kol. (1831), kol. (1837): 77,
123.
QUAEDVLIEG, Adam-Mathieu-François (1793-1872): in Nederlandse
dienst: olt. (1822) lt. (1829); in Belgische
dienst : kpt. (1830) : 66.
RAHIER, Félix-Albert
dienst: olt.
kpt. (1820),
kol. (1842),

(1798-1862): S. 1284. In Nederlandse
(1817), lt. (1824); in Belgische dienst:
maj. (1831), lt.-kol. (1839),
gen.-maj. (1847), lt.-gen. (1859): 29.

REABLE, S. Lid centraal comite, streed aan het hoofd van
vrijwilligers van Zellik in september 1830 : 55.
RENARD, Bruno-Jean-Baptiste-Joseph (1804-1879): S. 537.
Cdt. vrijkorps Tournai, kpt. (1830), maj. (1837),
lt.-kol. (1845), kol. (1848), vleugel-adj. van de
koning (1853), gen.-maj. (1854), lt.-gen. (1863),
hoofd generale staf (1870); min. van oorlog (18681871, 1878-1879): 47.
REYNAERTS, Louis (1786-1841): S. 1901. In Franse dienst:
olt. (1809); in Nederlandse dienst: olt. (1814);
in Belgische dienst: lt. (1831), kpt. (1831): 28.
ROY, Gustave-Pierre-Joseph du (1802-1839): S. 111.
lt. (1830), kpt. (1835) : 49.
ROYER, Mathieu-Joseph (1795-1835): S. 2061. olt. (1830) : 27.
(1830), cdt.
SCHWAN, Ferdinand: (1786-1844):S. 942. In Nederlandse dienst:
olt. (1814); in Belgische dienst: olt. (1830),
lt. (1831), kpt. (1832) : 104.
SELLE, Auguste-Apolinaire (1812-1880): S. 761. olt. (1830),
lt. (1832), kpt. (1838), cdt. (1845), maj. (1852),
lt. kol. (1855), kol. (1863), gen. -maj. (1868),
lt. -gen. (1871) : 36.

SERULIER, Pierre-Joseph (1805 - ?): S. 708. olt. (1830),
lt. (1835), kpt. (1847): 28.
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SEUTIN, Louis-Joseph-Ghislain baron (1793-1869), Belgisch
militair geneesheer: S. 4052: 39, 56.
SPAEY, Joseph-Martin (1786-1867): S. 632. In Franse dienst:
olt. (1808), lt. (1812), kpt. (1813); in Nederlandse
dienst: kpt. (1815), maj. (1828): in Belgische dienst:
lt.-kol. (1830), kol. (1831): 34,49.
SPINART, Thomas-Joseph, wachtmeester : 36.
TABOR, Frederik-Charles-Louis-Guillaume de (1766-1851): S.
26. In dienst van Westfalen: olt. (1787), lt. (1799);
in Franse dienst: kpt. (1808), lt.-kol. (1809); in
Nederlandse dienst: majoor (1820), lt. -kol. (1830);
in Belgische dienst: kol. (1830), gen.-maj. (1831),
erelt.-gen. (1842) : 12, 113.
TALLOIS, Jean-Baptiste-Laurent (1809-1834): S. 4269.
Apotheker: 56.
TERSIJ, Jean-Baptiste-Joseph (1799-1855): 5.2199.
olt. (1831),lt. (1837), kpt. (1850): 28.
THYSEBAERT DE, Ferdinand-Henry (1801-1863). In Nederlandse
dienst : olt. (1820), lt. (1830); in Belgische
dienst: kpt. (1830), cdt. (1831), maj. (1838)
: 30.
TIECKEN de TERHOVEN, Marie-Michel-Balthazar, baron de (17771846): S. 1125. in franse dienst:
olt. (1800), lt. (1805), kpt. (1806),
lt. -kol. (1809), kol. (1810); in
Nederlandse dienst: lt. -kol. (1815),
kol. (1820), gen. -maj. (1830); in
Belgische dienst : lt. -gen. (1831) :
13.

URBAIN, Jacques-Joseph-Hyacinthe (1778-1833): S. 1038. In
Franse dienst: olt. (1806), lt. (1809); in
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Nederlandse dienst: lt. (1817), kpt. (1829); in
Belgische dienst: maj. (1830): 37.
VANAERSCHOT, Pierre-Joseph-Albert-Casimir (1807-1858): S.
1641. olt. (1830), lt. (1832), kpt. (1846) : 27.
VANDAMME, Nicolas-Joseph (1786 - ?): S. 1282. In Franse
dienst: olt. (1813); in Nederlandse dienst:
olt. (1814), lt. (1815), kpt. (1826), cdt. (1828);
in Belgische dienst: maj. (1830), lt.-kol. (1831),
kol. (1836), gen. -maj. (1842) : 29, 50.
VANDEKERCKHOVE Léonard-Léopold-Charles (1796-1876): S. 486.
In Nederlandse dienst: olt. (1814), lt.
(1820), kpt. (1830); in Belgische dienst:
maj. (1830), lt. -kol. (1839), kol. (1851) :
30.
VANDEMEERHOUT, brigadier: 36.
VANDERVEKEN, François (1784-1849). S. 842. In Franse dienst:
olt. (1813); in Nederlandse dienst: olt. (1814),
lt. (1815), kpt. (1826); in Belgische dienst:
maj. (1830), lt. -kol. (1837); kol. (1845): 30.
VANSANTEN, Jean-François (1808- ?): 5.4747. olt. (1831) : 28.
VAYRE, Charles-François (1809 - ?): S. 2197. olt. (1831),
lt. (1845) : 28.
VERNIER, Gilbert (1788-1835): S. 1260. In Franse dienst:
olt. (1814); in Nederlandse dienst: olt. (1815),
lt. (1817); in Belgische dienst: kpt. (1830) : 36.
VLEMINCKX, Jean-François (1800-1876): S. 4051. Militair
geneesheer: 56.
WAGENARE, Paul-André (1802-1835): S. 358. olt. (1830),
lt. (1831) : 104.
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WARLOMONT, Jacques-Joseph (1780-1852): S. 2092. In Franse
dienst: kpt. (1802); in Belgische dienst :
maj. (1831) : 37.
WAUTIER, baron François-Xavier de (1777-1872): S. 460. In
Oostenrijkse dienst: olt. (1800)j in dienst van
Westfalen: kpt. (1808), lt.-kol. (1810); in Franse
dienst: lt.-kol. (1813); in Nederlandse dienst:
lt.-kol. (1814), kol. (1815), gen.-maj. (1826); in
Belgische dienst: gen.-maj. (1830), lt.-gen. (1831):
15,49, 68.
WELLE, Dieudonné (1804-1939): S. 181. olt. (1830),
kpt. (1832) : 36.
WILLMAR, Jean-Pierre-christine, baron (1790-1858): S. 273. In
Franse dienst: olt. (1811), lt. (1813), kpt. (1813);
in Belgische dienst: lt.-kol. (1830), kol. (1831),
gen. -maj. (1836), vleugeladjudant van de koning
(1840), lt. -gen. (1847), min. van oorlog (18361840) : 23,48,106, 107, 108, 109, 110.
WUESTEN, Jacques-Joseph (1786-1875): S. 1711. In Franse
dienst: olt. (1809), lt. (1809), kpt. (1811); in
Nederlandse dienst : kpt. (1817); in Belgische
dienst: lt. -kol. (1830), kol. (1831) : 33, 48, 55.
ZANTIS de VRYMERSON, Pierre-Charles- Théodore-Joseph-Hubert
de (1792 - ?), S. 1122. In Franse
dienst: 011. (1812); in Nederlandse
dienst: lt. (1814), kpt. (1815); in
Belgische dienst: maj. (1830),
lt.-kol. (1832), kol. (1835),
gen.-maj. (1842): 33,55.
ZOUDE, Léopold (1802 -? ): S. 4098. Belgische militair
geneesheer: 34.
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Op uitzondering van de Belgische militairen (zie hierboven
bij de korte biografische notities van de vermelde Belgische
militairen), worden hier alle eigennamen, plaatsnamen,
regimenten en begrippen vermeld, die voorkomen in deze
inventaris. De Arabische cijfers verwijzen naar de farden, de
Romeinse naar de dozen of registers.
ADAIR, sir Robert, Brits gezant : 123
Affiches : L
Amis du peuple : 90
Antwerpen : 77,78, 79, 105
Artillerie: 29, 5O, XLIX
Aulard , bataljon : 83, 100
AUSSEIL, V. ,Frans militair : 76
Baarle-Hertog : 2
BAILLON de FONTENAY, Frans officier : 76
BEHR, Ch. Fred. S. , kolonel van de Burgerwacht : 41
BLETON, Frans officier : 75
BOILEAU, J.F. , Frans officier : 76
Boswachters , korps : 88
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56, 58, 60, 67, 68, 69, 123
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Brussel : 3, 102, 128
Burgerwacht: 41, 44, 46, 102.
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CAUTILLON, G. , inwoner van Hasselt : 42
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CEULENEER P. , inwoner van Herkenrode : 42
CHASSE, D.H., Hollands generaal :78
Chasseurs Verts: 100
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Commission de Secours et Récompenses: 4
CORBINEAU, Frans generaal : 78
Cosaques infernaux de Malines : 100
Diekirch : 111
DOTRANGE : 1
Dour: 2
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Duffel : 2
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Echt: 109
Erelegioen : 78
Escaut, 1er rgt de I' : 87
Gekwetsen von September: 4
Gembloux : 92
Geneeskundige dienst : 39, 56
Genie: 86
Gent": 130
GERARD, Frens maarschalk : 78
Gidsen : 35, 100
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Grünewald: 112
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HANNE: 111
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Hasselt: 42, 47, 49, 50, 56, 58
Hechtel: 45
Hendelange : 113
HENNEQUIN, J. F., gouverneur van Hasselt :42, 45
Herinneringskruis 1830 : 136
Erkenrode : 42
HOCHEPIED de I'ARPENT, Brits consul in Antwerpen : 124
HONNEUX, Ch. Ph. L', Frans militair: 76
Huwelijken der officieren : XLVIII
Intendance : 40
Ijzeren kruis : 2
Jagers te Paard, 2de rgt : 30, 51
Jagers te Voet: Iste rgt: 33, 55,83
2de rgt : 84
3de rgt: 85
JAMME, L., burgemeester van Luik : 48
Jodoigne : XXXV
Journal de Bruxelles : 1
Journal de Gand : I
Kamer der Volksvertegenwoordigers : 118, XXXV
Koninklijke Residentie : 107
Kortessem : 58
Kurassiers : 36, 48, 60
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Lansiers, 1 ste rgt : 5
Lansiers, 2de rgt : 34, 49
LAROUX, A., lid Burgerwacht : 102
LAROUX, J.J., lid Burgerwacht: 102
LECONTE, L., historicus : XLIV tot XLVII
Légion belge: 83, 85
Légion belge de Londres : 94
Légion Belge-Parisienne : 100
LEOPOLD I: 4, 13, 15, 43, 121
Léopoldsorde : 75
leuven : 6
Leuze: 97
LEVAE, Ad. : 4, 126
Liège: 37, 48, 70, 105
Lier : 2
Limburg: 54, 64, 70
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: 62, 82
2de
: 82, 53
3de
: 26
7de
: 63, 82
8ste : 65,82 9de:82
10de : 27, 57
11de : 28, 58, 82 12de : 82
Luxemburg: 111,112, 113, 114
Maasleger : 24, 25 tot 72
Maastricht : 42, 70 Maldegem : 93
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MEAN, prins van, aartsbisschop van Mechelen : 117
Mechelen : 100
Meerhout : 2
Mersch: III
Mons: 3
MUELENAER de : 1
NARP, de, Franse generaal : 123
Nationaal Congres : 117
NEMOURS, hertog van - : 70, 117
NEMPDE-DUPOYET, Frans officier: 76
Neutraliteit: 122
Niellon, regiment: 84, 98
Nieuwe Gazette: 1
Orangisme : 3, 115, 127 tot 131
Oudstrijders 1830: 132, 133, 134, 135, 136
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Partisans des Flandres: 99
Partisans au Limbourg : 99
PITTEURS,H.M.A,de, arrondissementscommissaris van Hasselt : 42
Polen: 137.
Reckange, zaak : 111
Regentschap : XX tot XXVIX
RENARD, CI.,Hollands soldaat : 78
RENESSE, M. de, districtscommissaris van Maastricht: 42
Reservebataljons: 105
Rijkswacht : 32
ROGIER, Ch. : 70, 95, XXXII tot XXXV
Ranse : 96
RUMIGNY, de, Frans officier : 75
SAILLY, de, Frans militair : 75
Saint-Hubert: 113
Sappeurs en Mineurs : 52, 86
Schadevergoedingen : XXXI
Scheldeleger: 21, 22, 23, 71
SEBASTIANI, Tiburce, Frans militair,: 75,78
Société des Amis du Peuple de Paris: 90
Société patriotique : 2
SPEYK, Van, Hollands militair : 137
Spoorlijnen in Luxemburg: 113
STEPHEN~, H.G., inwoner van Hassell: 42
Stijkensweert: 109
Strassen : 113
SURLET de CHOKIER, E.: 115,119, XXIX
Tienen : 2
Tirailleurs : 31, 47, 64, 83
Tirailleurs de l'Escaut : Iste bat. : 83
2de bat. : 85
Tirailleurs francs: 101
Tirailleurs liégeois : 95
Tirailleurs van Limburg: 64
Tirailleurs van Maldegem: 93
Tirailleurs de la Meuse: 47, 85
Tongeren : 49
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Venlo : 70
Verdrag der XXIV artikelen : 122
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Voorlopig Bewind : 120, XX tot XXVIII
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Vreemdelingenlegioen (Belgische) : 103
Vrijkorpsen: 25, 31, 47, 64, 89, 90, 92, 96.
Weert : 109
WILLEM, prins van Oranje : 115
Zeeuws-Vlaanderen : 22, 23, 129
Zonhoven, Conventie, van: 106, 107, 108, 109.
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