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bijzonderheden van dit beleg nader te verhalen , zullen wij hier
allée'n datgeen aanstippen, wat bijzonder merkwaardig is, o:
tot onzen held betrekking heeft.
C. F. H.

Franschen te bepalen. De ontruiming van Leuven, hetwelk
dadelijk door de Keizerlijke troepen bezet werd , geschiedde in de
grootste wanorde ; naauwelijks konde het den Franschen generaals
(liet vervofg in een volgend nummer.)
gelukken, hunne troepen, op den Brusselschen weg bij Corlenberg, bij een te krijgen. De beide kommanderende generaals
hadden daarna eene zamenkomst op den Yzeren berg.
1794. Door de veldslagen bij Hondscoote en Fleurus vlag
België
voor de Fransche legers open. De generaal Kleber drong
KRIJGSKUNDIGE A A N T E E K K W I N G E N
toe aan den voet van den ijzerberg door, nain de vijandeBBTBEIÏENDE DX STAD
lijke versterkingen in, en jaagde de Keizerlijke troepen in Verwarring door de stad , waarvan hij zich meester inaak te.
' In de elfde eeuw ondernam Godefridus , hertog van Lotha1814. iWerden de Franschen door de geallieerden gedwonringen , door medewerking der hulptroepen van keizer Henricus gen , om Leuven te ontruimen.
den heiligen, de belegering van Leuven, maar werd door den
IETS OVER HET BELANG DER IJZEREN WEGEN, OOK
graaf Larnbertus gedwongen het beleg op te breken.
VOOR HET OORLOGEN.
In 1572 ondernam de Prins van Oranje renen aanval op
Leuven, doch werd door overmagt gedwongen terug te trekken.
In het Polytechnische s Journal VOM DlNGLER. Band XLf
In 1635 vatten de Hollanders en Franschen het voornemen op , heft 3 , leest men :
om Leuven te belegeren; doch werden door gebrek aan levens«Van welk een belang de invloed der ijzeren wegen op de
middelen genoodzaakt hetzelve te laten varen.
maatregelen der regering is, wanneer deze wegen algemeen ingeIn 1746 rukten de Franschen Leuven binnen.
voerd worden , zal men uit de navolgende voorbeelden kunnen
In 1789 deden de patriotten onder het bevel van den gene- opmaken. Bij de onrustige bewegingen , welke Ierland bedreigraal van der Mersch hunnen intogt in Leuven.
den, werd in den afgeloopen winter , een bataillon infanterie
1792. De Keizerlijke troepen waren , in het laatst van dit
van 800 man, met al deszelfs bagagie in 2 uren van Manchesjaar, uit Champagne gedrongen. Nog andere tegenspoeden
ter naar Liverpool, langs den ijzeren weg, vervoerd, zijnde
waren hen in België wachtende. Dumouriez drong hen van de
een afstand van 31 Engelsche mijlen ; en ee'n uur na deszelfs
eene stelling in de andere en ontnam hun zelfs, in de maand
aankomst in Liverpool, was het ook reeds voor den overtogt
November van dat jaar, Leuven.
naar Ierland ingescheept! Eveneens wordt het reeds afgewerkte
1793. Dumouriez wist weinig partij van zijne behaalde voorgedeelte der Baltimore- en Ohio-ijzerbaan , in Amerika, ,gedeelen te trekken: hij stelde zich achter de Roer op, in plaats bruikt, om de arbeiders aan dezen weg, wanneer zij opvan zijn goed fortuin te volgen. Weldra werd hij door de
roerig worden, door de militaire magt te doen overvallen.
geallieerden uit zijne positien verdrongen en genoodzaakt de
BRIEFWISSELING»
blokkade van Maastricht op te geven. Van alle kanten overSpectator, heeft met dankerkentenis ontvangen twee bijdravallen moesten de Franschen in wanorde terug trekken, om
zich onder Leuven te verzamelen. Dumouriez kwam, en de jen voor het wapen der kavallerie, van eenen ijverigen medeslag bij Nerwinden was verloren ! Daarop nam hij ecne stelling op werker , die zich M. teekent. Dezelve zullen in volgende numden Pellenberg om Leuven en Brussel te dekken, en werd in, mers worden opgenomen
Verder , eene opgave der sterkte en zamenstelling van het Pruisdeze stelling door de Keizerlijke troepen aangevallen. Den geische leger. Daar S, in zijn n°. 18, de laatste opgave dier sterkte
heelen dag door moest de generaal Champmorin, de gedurig
herhaalde aanvallen der Keizerlijke troepen doorstaan , welke reeds heeft opgenomen-zoo heeft hij deze opgave moeten ter
telkens werden afgeslagen. Dit had eveneens plaats op de hoog- zijde leggen. Ook heeft de schrijver zich vergist, met den veldtens van Mariendael, alwaar de generaal Leoeneur met achttien maarschalk Gneisen.au nog onder de levende Pruïssische bebataillons van het leger der Ardennes post gevat had. De kloek- 'elvoerders op te nemen. Deze beroemde krijgsman is reeds
moedige tegenstand der Fransche troepen deed onderhandelin- ,edert een jaar overleden.
Een brief, geleekend: een artillerie onderofficier, gedaggen aanknoopen , waarbij het de Fransche troepen vergund werd
eekend van den 2den October , was wel ontvangen. Het onvrij af te trekken. Den dag na het gevecht van Leuven, hadden
de republikeinen eenen hevigen aanval op den Pellenberg van de lerwerp van ondergeschikt en zelfs meer persoonlijk belang
Oostenrijkers door te slaan hielden echter zich staande , doch zijnde, is dit tot nog toe niet kunnen worden opgenomcnwerden door den snellen terugtogt van den generaal Lamarche Spectator zal echter gelegenheid vinden, bedoeld onderwerp
i n wanorde mcdegesleept. Den volgenden morgen zond de gene- in een artikel intekleeden.
Tevens is bij S. ontvangen een brief, geteekend f enige gearaal Dumouriez , onder voorwendsel van over de uitlevering der
krijgsgevangenen te onderhandelen, den kelonel Montjoie naar bonneerden , zijnde een vervolg op dezen brief, geplaatst in zijn
het vijandelijke leger. Daarop kwam de kolonel Mach dien- n°. 18. Dit onderwerp zal in een te verwachten artikel worden
zelfden avond te Leuven , om mondelings den vrijen aftogt der behandeld.
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