
 1

Dagboek van Aalt van Hornsveld 
 
Inleiding :  
 
In de nalatenschap van mijn vader, Arris Albert van Leersum  † 2007, vond ik een dagboekje 
van een zekere Aalt van Hornsveld (1804-1895), van beroep dagloner(daghuurder) en later 
tuinman. Aalt van Hornsveld diende in het Nederlandse leger ten tijde van de oorlog in de 
zuidelijke Nederlanden in de jaren dertig van de 19e eeuw.  Zijn belevenissen tijdens die 
veldtocht schreef hij in zijn dagboek.  
Aalt trouwde na de veldtocht in 1841 met Niesje Hoogeveen (geb. 1807). Uit dit huwelijk 
werden drie dochters geboren en de oudste, Cornelia (Kee) van Hornsveld (1842-1912), 
trouwde met Arris van Leersum(1839-1927). Hij was mijn overgrootvader en woonde in 
Baarn. Het dagboek van Aalt is dus via Cornelia en mijn voorouders in mijn bezit gekomen.  
Het Militair Museum (binnenkort gevestigd in Soesterberg) heeft interesse in het dagboek en 
de bedoeling is dat het daar in de collectie wordt opgenomen.  
De digitale tekst van het dagboek zal ik mailen naar belangstellende leden van de families van 
Leersum en van Hornsveld.  
 
Aalt had een eenvoudig beroep en was soldaat in het leger. Het was voor die tijd bijzonder dat 
hij kon schrijven en dat  hij ons 180 jaar na dato in de gelegenheid stelt om te lezen wat hij 
meemaakte.  Hij had een goed en redelijk leesbaar handschrift maar door de jaren is de inkt 
op veel plaatsen vervaagd zodat ik een loep moest gebruiken om de tekst te kunnen lezen en 
begrijpen. Ik heb geprobeerd om dat wat hij geschreven heeft, zoveel mogelijk intact te laten.  
Aalt had de gewoonte om zijn verhaal achter elkaar door te schrijven zonder gebruik van 
hoofdletters en interpunctie. Vanwege de leesbaarheid heb ik zinnen gemaakt.  Verder heb ik 
zijn schrijfwijze zoveel mogelijk gerespecteerd. Zo krijg je als lezer de beste indruk van 
Aalts’ taalgebruik. Ik hoop dat ik zijn dagboek op deze wijze authentiek en leesbaar heb 
weergegeven.    
 
Albert van Leersum 
 
Ubbergen, april 2013 
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Door Aalt van Hornsveld  
 
Verslag van een veldtocht in 1830-1833 in de zuidelijke Nederlanden. 
 
 
Dit zijn de steden en dorpen waar en hoe lang ik in de zelfde stil geweest ben den 16 
December 1830. 
 
Op den 16 December ben ik van Zoest naar Amersfoort vertrokken om schutter te worden. 
Daar heb ik en Gernezoen gelegen tot zaterdag den 26 februari 1831 en op zaterdag den 16 
februari van Amersfoort vertrokken door de Bilt 3 uren tot Utrecht 1 uur en des snags in het 
pasantehuis geslapen.  
 
Den 27 februari van Utrecht door Jutvaas en naar de vaart 1 uur en toen over de Lek tot 
Vianen ¼ uur en door Lek-smond 1 uur  Meerkerk 1 uur en Erkendam 1 uur tot Gorkom 1 
uur. Hier werden we des snags ingekwerttierd bij de burgers. 
 
Van Gorkom over de Waal tot Geertruidenberg 8 uuren, tot Oosterhoud 2 uuren en 
gekwertierd bij de burgers.  
 
Den 1 maart van Oosterhoud door Tetering 1 uur Breda 1 uur Prinsehagen ½ uur naar Etten 
1 uur Hoeven 1 uur tot den Oudenbosch 1 uur en gekwertier bij de burgers. 
 
Den 2 maart van de Oudenbosch door Roosendaal  1 uur en door Wouw 1 uur tot Bergen op 
Zoom.  En deze stad hebben wij het springen van het kruidmagazijn bijgewoond. 
Stoelle niet gekwartierd  op den 29 maart 1831 en op den 11 april hebben wij Patroilie 
Genraal : naar Ossendrecht, Hoogerheyden en Huibergen.  
Deze 3 dorpen leggen op de grenzen.  Van 2 maart tot den 17 april hebben wij in Bergen op 
Zoom en gernezoen gelegen ;  6 weken en 4 dagen en op zondag den 17 april  van Bergen op 
Zoom vertrokken.  Door Wouw 1 uur, Roosendaal 1 uur tot Kalsdenk 0,5 uur.  
Des nags engekwettier bij de burgers. Den 18 april van Kalsdenk de straadweg gepasseert 
door Etten 3 uur, Prinsenhagen 1 uur tot Breda 0,5 uur.  Des snag engekwarttierd bij de 
burgers.  Van Breda door Doorst 1 uur, Hulst 1 uur en door Tilburg 2 uren.  Enschot 1 uur tot 
Udenhout 1 uur en gekwerttier bij de burgers. 
Den 20 april van Udenhoud door Oosterwijk 1uur, Oorschot 2,5 uur tot Best 1 uur, Zon 1 uur, 
Breugelen 0,5 uur tot Nederwetten 0,5 uur en gekwerttier van woensdag den 20 tot dinsdag 
den 26 april te Nederwetten. 
Stil geweest en op den 26 van Nederwetten vertrokken door Nunen 1 uur en door Mierlo 1 uur 
tot Helmond 1 uur. Daar ingekwertierd.  Den 28 april enspektie gehad voor prins Frederik op 
de hijde tussen Mierlo en Geldrop.  Van donderdag den 26 april tot woensdag den 11 meij te 
Helmond stil geweest 15 dagen en op den 11 meij van Helmond vertrokken door Nunen 0,5 
uur tot Nederwetten 1 uur en gekwertier van woensdag den 11 meij tot vrijdag den 3 junij te 
Nederwetten stil geweest 23 dagen en op den 3 junij van Nederwetten vertrokken door Nunen 
1 uur tot Geldrop 1 uur en gekwertier van vrijdag den 3 junij tot maandag den 10 julij te 
Geldrop stil geweest 5 weken en 3 dagen en op maandag 11 julij van Geldrop vertrokken naar 
Stratum 1 uur en gekwerttierd. Toen ook geweest te Eindhoven, Tongeren, Gastel en 
Woensel.  Den 26 julij enspeksie gemaakt voor de Koning en zijn twee zoons op de hijde van 
Woensel. Van maandag 17 julij tot zaterdag den 30 julij te Stratum stil geweest 19 dagen en 
op zaterdag 30 julij van Stratum vertrokken naar Alst 1 uur.  
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Engekwertier van den  30 julij tot den 2 augustus te Alst stil geweest drie dagen en op 
diensdag den 2 augustus smorgens om 2 uur van Alst vertrokken door Waalre 0,5 uur, 
Velthoven 0,5 uur, Bergeijk 1uur. 
Des snags op de heijde gebivakkeerd. Op woensdag den 3 augustus van de Hollandsche 
grenzen afgemaseert door en stuk heij die onde de proviense Lemburg behoord en verder door 
Postel 3 uren. Dit is het eerste dorp onder de provensi Antwerpen. Tot Aarendonk 1 uur. 
Snags gebivakkiert. Donderdag den 4 augustus van Aarendonk door Nethy 1uur, Dessel 1 uur 
tot door Moll 2 uren. Gebivakkeert. Deze dorpen behooren onder de provensie Antwerpen.  
Op vrijdag den 5 augustus van Moll door Balen -dit is het eerste dorp onder de provensie 
Lemburg- 1 uur en door Oostham 1 uur, Olmen 1 uur tot door de stad Beringen 1 uur en deze 
stad hebben wij de eerste Belgen aangetroffen. Hier heeft ook nog enig geschut plaas gehad 
docht de Belgen zijn spoedig gaan vlugten en wij zijn door de stad getrokken en daar 
gebivakkeert en ieder maakte volgens gewoonte zijn slaapplaats gereed en gingen liggen 
rusten. Maar om half twaalf in de nacht kwam een geroep over het veld van “brand” en daar 
ontstond een hevige brand in de stad Beringen en in een ogeblik stond alles onder wapens 
want het gezegt was als of de hele stad afbranden zou.  
En er was niemand die west waar dat die brand uit voort kwam en ok niet welken de oorzaak 
of de rede daar van was en wij lijde naast de stad op het bivak maar wij moesten des snags om 
12 uren nog van ons bivak oprukken naar Koesel 1 uur, verder oprukken en toen het smorgens 
ligt wier zijn wij weer naar ons ouwe bivak teruggekeert want de brand was geblust.   
Verders zijn wij den 6 augustus op het bivak te Beringen rustig blijven leggen en op zondag 
den 7 augustus hebben wij het bivak verlaten en zijn gemasseert van Beringen door Limmen 1 
uur, Schielen 1 uur, Westhark 1 uur en daar bleven wij weer op het bivak leggen en een ieder 
deed zijn best om wat eeten te koken maar nu was alles gereed; het eeten was schoon 
gemaakt, de vuren die branden en onder dat was een lust om te zien. Den eenen was zijn 
verlangen al grooter naar het eeten als den ander nient (?)  Er was groot verlangen naar 
gekookte kost maar wat wil het geval…..men hoorde in het begin en telde geweerschoten 
dicht bij ons bivak en dat was van dat gevolg dat er in korte tijd een hevig gevecht veroorzaak 
want men hoorde niet anders dan een onophoudelijk veur en wij moesten de ketels waar ons 
eeten in was onderste boven schudden en dadelijk op rukken den vijand tegemoed en er wier 
om geen eeten gedagt en plaas van gedaan want de vijand was een half uur van ons af en het 
was op de namiddag om streek van half vier uren.    
Toen wij het eerste hoorde men niet anders dan een onophoudelijk geschut van geweer en 
kanon. Toen wij het eerste begon hoorde moesten wij dadelijk oprukken en wij zijn tot drie 
maal toe op weg geweest om onze vaderlanden de behulpzame hand toe te steken maar er 
kwam elken vijf order van de generaal dat wij er niet nodig waren maar daar wij waren 
moesten wij ook blijven.  Daar kwamen ook al de geblesseerde ons tegemoed op de kerren 
gelaaden om te vroeg getransporteerd te worden. Maar dat was een gekarm en geklaag dat wij 
hoorden. Van die menschen van onze kant was in het begin maar een klijn gedeelte volk want 
de belgiesche troepen lagen in een groot bos daar zij haar in verborgen hadden en haar 
stukken gezet om ons af te wachten. Zij hadden zelfs een stuk op de toren staan bij het naar 
aangelegen dorp dat op de weg gerecht was. De onze liepen haar boven op het lijf eer zij de 
vijand zagen zodat ons volk de volle op haar dak kregen eer zij gereed waren om tegenstand 
te doen. Maar er lag veel volk van ons in den omtrek die haar spoedig te hulp kwamen en dat 
geschut heeft geduurd van smiddags 4 uren tot savonds 8 uren toe. En den nagt was voor ons  
Z eer onrustig want een ieder op de stee daar hij stond moest hij blijven. Men kon gaan zitten 
of gaan leggen zoo dat men verkoos te doen. Eten hadden wij niet gehad en de tijd wier ons 
ook niet vergunt om wat te haalen schoon dat het ons ook niet geraden was om wat te gaan 
zoeken en van elkander weg te loopen want de Belgen waaren maar een kwertier van ons af. 
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En daar toen ook de slag voorgevallen maak der wert er die tijd om geen eten gedocht en 
entslag van gedaan. Maar dat bleef geweldig stil tot des snags twee uren toe. Toen hoorden 
men enkele geweerschoten. Toen was bij ons er in eens alles onder de wapens maar het 
geraakte weer in stilstand.  
Op zondagavond den 7 augustuszijn er nog verscheiden dooden en gekweste gevallen en 
verders is het rustig gebleven tot smaandags den 8 augustus. Toen kwam prins Willem en 
prins Frederik smorgens om 9 uren al bij ons en zij reizen ons voorbij tot aan het hooft toe 
vooruit op het vijandelijke leger aan. Toen trokken wij met de hele deviesie er op los tot 
Bennebroek toe daar Savoien. De slag was voorgevallen dat was een uur van Westhark af en 
toen door Karmt ½ uur. Hier heeft een stuk op de toren gelegen. Hier lagen alle dooden die en 
sondagsavond gevallen waaren van de Belgen en van ons. Maar de Belgen waren van daar 
vertrokken en toen wij het dorp door waren moesten wij aan het tieljeuren door de bossen om 
te zoeken of zij zich daar ook nog verborgen hadden. Ons kompanie dat wert aan seksies 
verdeelt om in het rond de huizen af te zoeken. Er was ook een kasteel. Daar moest onse 
seksie naar toe maar daar was niets op te vinden. Zij hadden zicht daar wel op kunnen 
plaassen want de gelegenheid die was heel schoon met schietgaten door de muur die van 
buiten uit kwamen. Dat kasteel was zo groot dat er wel 20 duizend man op had kunnen zetten 
maar dat viel goed uit. En van daar door het dorp Kuringen ½ uur en door Spolbroek ½ uur.  
Daar hadden wij rust op het kerkhof tot dat ieder wier zo wat bij zich zelven kwam. Hier 
vonden wij er nog 5 die agter gebleven waaren: een boven uit de toren, een door zijn hand 
geschooten, een door zijn armen en twee anderen gevangen. Maar de grootste hoop was 
vooruit. Die waaren in de nagt al opgerukt. Zoo zijn wij eindelijk dien dag gekomen tot voor 
de stad Hasselt, ½ uur van het vorige dorp. Dát is een stad maar wij bleven er voor op het 
bivak liggen. De Belgen zijn gelopen tot door de stad Hasselt en toen kregen zij onze attellerie 
met de stukken en de kavelerie op haar dak. Die hebben haar altijd agter op gejaagt en dan 
geschoten met de stukken zoo lang tot dat zij alles van hun gevangen genomen hadden. Dat 
gebeurden op dien straat weg tusschen Hasselt en Tongeren. En gedeelte van het volk wert 
gevangen genomen en een gedeelte dood geschooten. En de anderen hebben alles in de loop 
gelaten en de vlugt genomen in de bosschen.  Wij ontroofde haar van 5 honderd stukken met 
kruidwagens en zij geheelen toebehoring en veel boegalie (bagage ?) wagens en de papieren 
die zij bij zich hadden tot de geldkisten toe. Haar ransel en geweren hadden zij weg gegooit 
en lieten alles in de loop.  Daar hebben wij wel voor honderdduizen guldens buitgemaakt en 
het geheele leger van de vijandelijke generaal Deinen is vernietigt geworden. Den 9 augustus 
zijn wij gemaarseert van het bivak de stad Hasselt tot door de stad en door Wemerdingen 1 
uur tot Ketterhooven 1 uur. Dezen dorpen leggen aan de straad weg tussen de stad Hasselt en 
de stad Tongeren. Hier hebben wij weer een bievak opgeslagen. Dat was voor ons een klijne 
marsch maar deze dag zijn wij de weg gepasseert daar daags te vooren de slag was voor 
gevallen. Maar wij hebben met verwondering op gezien zoo als de Belgen haar goed hadden 
weg gegooit. Want de weg lag wel anderhalf uren ver zoo vol al den hande goederen dat wij 
de weg met moeite moesten maseren. Dat was van boegasie (bagage ?) kerren van ransels en 
geweren, trommen en boeken en allerhande papieren, beschuitstonnen en kesten en wel zo 
veel kruid en patroonen als bij een hele baterij stukken nodig is. En nog zoo veel van alles wat 
ik niet noemen kan. Hier waren wij nog anderhalf uur van Tongeren af.  
Wij dogten den volgenden dag naar de stad Tongeren toe te gaan maar gaan is niet gebeurt.  
Op woensdag den 10 augustus van Kettenhoven door Posthoven 1 uur, Alken 1 uur, 
Kortenbosch 1 uur, Melveren 1 uur tot Suntruijen ½ uur. Hier werden wij voor het eerste 
ingekwerttierd bij de burgers. Det is de laaste stad die onder provensie Lemburg behoorde.  
Op donderdag den 11 augustus van St. truijen door Hal 1 uur. Det is het eerste dorp dat onder 
de provensie van Zuid Braband ……….en door Osemoe(?) 1 uur, Hakentoog(?) 1 uur tot de 
stad Thienen ½ uur. Hier werden wij ook engekwertierd bij de burgers.  
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Maar onder het avond-apel om 6 uuren wierd er buiten de stad al druk gevogten want de 
vijand lag er net buiten en daar waren enige troepen van ons de stad uitgetrokken en die 
troffen buitten de stad de Belgen aan.  
Het geschot heeft geduurt tot laat en de avond maar de onze kregen de overhand zoover dat zij 
buiten de stad een bivak kosten maken om des snags te rusten. Op het avond apel was de 
order voor ons ook om de stad uit te trekken en de vijand te gemoed te gaan. Maar er kwam 
wier uitstel voor ons want onze troepen hadden de overhand en wij gingen een ieder weer 
naar zijn kwertier en er wierd belast om op de eerste slag van alarm op de apel plaats prezend 
te zijn. Deze nagt van den 11 tot den 12 augustus hebben wij gerust kunnen slaapen en op den 
12 augustus smorgens om 5 uuren de stad Thienen uitgetrokken en toen wij buiten de stad 
waren kwamen onze prinsen de stad uit en voorbij rijden en trokken aan het hooft van het 
leger . En smorgens om 8 uren wierd het paart van onze kroonprins doodgeschooten.  Het 
wiert door een kanonskogel aan de voorbenen verpletterd doch het kon onze moedige in geen 
verwiering brengen. Thienen en Leuven legt 3 uren van elkander en een half uur buiten 
Thienen begost het vuren met geweer en kanon. Van smorgens vroeg tot des middags was  
Do-stond (???) alles heveigts docht met de middag begost het kanonveur te verfleuwen zoo 
dat de Belgen 3 maal perlementare hadden afgezonden tot onze kroonprins om stilstand van 
wapenen te versoeken. Maar hun zendi(n)g was telkens te vergeefs want de prins van Oranje 
Wilde dat zij Leuven zouden ontruimen maar dat verkoozen zij nog niet te doen.  
Zoo zijn wij dien dag gemaseert van Thienen de straatweg door Cumtig (?)  ½ uur, Roesbeek 
(?) ½ uur, Batsum (?) ½ uur tot voor Leuven. Hier waren wij des smiddags om de streek van 
half vier uren. Toen was het geschut in stilstand wamt het was voor twee uren stilstand van 
wapenen. En toen trokken wij achter een huis om dat naas de ijzerberg stond. Toen hadden 
wij het vlakke gezigt op de stad. Hier zetten wij de geweeren aan rotten en wij zouden rust 
houden. Voor ons stond een stuk land daar haver op stond en ook nog enkele huizen aan de 
straadweg. Hier hadden Belgen haar stukken agter staan die wij niet kosten zien.  
Zoo had bij ons den eenen zijn ransel af en den ander niet. Daar begosten de Belgen op ons te 
schieten zo sterk dat wij genootzaak waren onze plaas te verlaten want wij stonden vlak voor 
de stukken. Maar daar was nog een groot voorregt voor ons bij en dat was dat de Belgen haar 
stukken op ons te hoog gerigt hadden zoo dat de kogels over ons hooft gingen. 
Wij reteree(r)den van voor het huis tot eragter maar eer wij er agter waaren stonden haar 
stukken al lager gerigt want een tamboer van ons kreeg een kanonskogel door zijn trom die hij 
aan zijn arm had hangen.  Als haar stukken van het begin af lager hadden gesteld geweest had 
er van ons mogelijk heel weinig teregt gekomen want het was een onophoudelijk kanonsvuur 
op ons bateljon. Maar zoo dra als de Belgen begosten te vuren moesten onze stukken nog 
gesteld worden want de Belgens die begosten te vuren voor haar tijd dus dat is verraad en daar 
waren onze troepen niet op verdagt.  
Maar in een vijf menuten tijd stond alles in kanonsveur tegen elkander. Toen stonden wij 
agter het huis. Daar zijn wij een half uur stil geweest. Toen komt er order dat wij moesten met 
het 3 en 4 kompagnie tussen de stukken en trekken. De onze stonden agter ons op den ijzeren 
berg en de stukken van de vijant stonden voor ons en dat schoot zijn best tegen elkander. 
Aan de vijantkant stond een stuk haven (?) te velt en daar zaten de Belgen in en schooten op 
onze stukke-rijders die bij de stukken stonden te laden.  Uit die reden moesten wij ook 
tusschen het zwaar geschut in om de tieroeljeurs van de Belgen en haar voornemen te stuiten.  
Maar dat was voor ons een benoud ogenblik. Wij moesten gaan leggen tegen de grond en 
hoorde anders niet dan een onophoudelijk geluit van kanon en geweerkogels die over ons 
hooft gingen. Het gekarm en gejammer van de geblesseerde was niet om aan te hooren.  
Dat oogenblik gebeurde want den een man was hier geblesseert en den ander. Daar den eenen 
was half dood en den ander.  
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Heel zoo hebben wij tussen de gesneuvelde en geblesseerde in geleege maar of zij klaagde dat 
holp niet want wij mogten en kosten haar niet tot hulpkomen voor dat de boel in stilstand was. 
Toen komt er order dat wij op de been moesten om te vuren.  
Daar waren wij aan doende toen komt er weer een parlementaar van de Belgen. Dat was een 
Fransche generaal met een trompetter van de huzaren met een witte vlag zoals wij die aan 
zagen komen. Komandeerde de kroonprins : ophouden van veuren. Deze parlementaar kwam 
de tijdi(n)g brengen dat zij Leuven overgaven mest kondiesie dat wij er niet mogen trekken 
ven den 13 augustus smiddags om 12 uren en dat wierd door de kroonprins toegestaan. 
Zij zouden de stad mogelijk nog zoo gauw niet overgegeven hebben maar de prins van 
Saksen-Wijmer kwam met de twede deviesie aan de andere kant van de stad trekken en die 
had 80 stukken bij hem en dat hadden zij ook gezien, dus zijn zij mogelijk bevreest geworden. 
Toen kwam de kroonprins bij ons rijden en bragt ons de boodschap dat de Belgen de stad 
Leuven hadden overgegeven. Toen was er een grooten blijdschap door het gansge leger van 
Oranje.  . 
Zoo zijn wij op den avond van den 12 augustus op het bievak voor de stad blijven leggen tot 
smorgens den 13 augustus en toen maakte wij smorgens om 8 uren een begin om Leuven en 
den omtrek te bezetten en smiddags om 12 uren trokken wij de poorten van de stad Leuven 
binnen en wij bezetten de posten en de belzen troepen waren verdweennen. 
Toen wij en de stad kwamen vonden wij op veel plaassen de straaten opgebroken. Voor het 
stadhuis hebben wij zo lang stiel gestaan dat de prins van Sakse Wijmer met zijn deviesie ons 
voor bij trok.  Zijn wij voort gemacheert door de stad tot aan de Brusselse poort toe. Daar 
hebben wij binnen de stad op een hoogt gebivakeert tot zondags den 14 augustus.  
Hier waren wij nog 4 uren van Brussel af en op zondag den 14 augustus zijn wij terug 
getrokken door Leuven en van hier door Hunbeek ½ uur Louenson(?) ½ uur, Batsum (?)  
½ uur tot Neervulp 1uur (en) gebivakkeert.  Hier is ons op het bivak een moeije order voor 
gelezen dat wij bij de roemelijke overwinning veel roem en eer behaalt hadden in den strijd en 
dat wij met kleine marsjes terug zouden trekken tot den oud hollandsche boodem.  
Op dat bivak zijn de fransche troepen bij ons heen gemaseert.   
Op maandag den 15 augustus van Neervulp door Vertrijk ½ uur, Roesbeek ½ uur, Cumtig (?) 
½ uur door de stad Thienen 1 uur. Gebivakkeert buiten de stad.  
Dinsdag den 16 augustus van Thienen door Hakentogen ½ uur, Osemoe 1 uur, Hal 1 uur tot 
St. Truijen 1 uur.  Snags engekwertierd bij de burgers. Dit is van die de eerste stad onder de 
provinsie Lemburg en Hal is het laaste dorp onder provensie Zuid Braband. Op woensdag den 
17 augustus van St. Truijen door Melveren ½ uur, Kortenbosch 1 uur en door de stad Hasselt  
1 uur, Zonhoven ½ uur, Geenk ½ uur tot Winterslag ½ uur. Engekwerttierd bij een boer en op 
donderdag den 18 augustus en vrijdag den 19 augustus te Winterslag rust gehat. 
En op zaterdag de 20 augustus van Winterslag door Peer 4 uren, Kleinbrogel 1 uur, Overpelt 
½ uur tot Neerpelt 1uur. Engekwertierd bij de burgers. Op zondag de 21 augustus van 
Neerpelt door Achgel 1 uur - dit is het laaste dorp onder provensie Lemburg – en door Leende 
2 ½ uur - dit is het eerste dorp onder provensie Noordbraband en verder tot Heze 1 uur.  
Van den 21 augustus tot den 21 september te Heze stil geweest. Op den 2 september 
enspeksie gemaakt voor het geheelen Huis van Oranje. Toen is het ons bekent gemaakt dat 
wij eerpenningen zouden krijgen van de overwonnen stukken - die bij de stad Hasselt 
gevangen zijn genomen - tot aandenking en eerbewijs van de tiendaagsche velttocht in Belgie.  
Den 21 september van Heze vertrokken naar Leende 1 uur. Van den 21 september tot den 15 
october te Leende stil geweest en op zaterdag den 15 (oktober) met verlof gegaan op 
Eindhoven, op Boksel en toen op Sartogenbosch.  Van daar op Gorkom en dan daar op 
Utrecht. Van daar tot Zoest. Van den 15 tot den 24 toe.   
Ben ik te Soerendoenk weer gekomen den 25 october tot den 10 dezember. In Helmond stil 
geweest.  
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Op den 10 dezember van Helmond vertrokken door Aarlereksel ½ uur tot Lieshout 1 uur. Van 
zaterdag den 10 dezember tot donderdag den 12 januari stil geweest. Van waar (van daar)  op 
Aarleriksel 1 uur, op Helmond ½ uur tot Deurne 2 uren. Daar stil geweest van den 12 january 
tot den 1 februari.   
Met verlof gegaan : van Deurne op Bakel 1 uur tot Gemert, Boekel, Uden, Nesselrooi, 
Heesch, Lettooi, Leth, op Dreumel, op Tiel, op Amerongen, Leersum, op Woudenberg, op 
Amersfoort, op Zoest.  Den 15 february van verlof weer terug de zelfde weg weer gegaan tot 
Bakel. Van 15 february tot den 1 maart te Bakel stil geweest. Van daar naar Deurne van 
donderdag den 9 maart tot zaterdag den 31 maart te Deurne.  Stil geweest en  en op zaterdag 
den 31 maart van Deurne vertrokken door Vlierden ½ uur en door Asten 1 uur. Aan No. 11 
over de brug van het Hoornaar (?) en door Zoomeren 1 uur, Heze 1 ½ uur tot Eindhoven 2 
uren.  Van den 31 maart tot den 1 april te Eindhoven engekwerttierd en op zondag den 1 april 
van Eindhoven door Straatum ¼ uur en door Aalst ¾ uur tot Valkenswaart 1 ½ uur. Van den 
slot (tenslotte ?) den 16 april te Valkenswaart stil geweest. Den 16 april van Valkenswaart 
vertrokken naar Leende. Van den 16 tot 18 april te Leende stil geweest. Toen weer vertrokken 
naar Valkenswaart. Van den 18 tot den 21 april te Valkenswaart stil geweest en op den 27 
april van Valkenswaart vertrokken naar het hospitaal met de koor(t)s en op den 28 van 
Eindhoven naar de Schartogen Bosch en op den eerste mei van den Bosch naar Utrecht in het 
rijks hospitaal en op den 16 mei weer van Utrecht vertrokken naar mijn bateljon. En op de 19 
mei ben ik te Helmond weer bij mijn volk gekomen. Van den 19 mei tot den 30 mei te 
Helmond  stil geweest en op den 31 mei van Helmond vertrokken naar den Bosch. Weer naar 
het hospitaal . Op den 10 juny van den Bosch vertrokken naar Utrecht van den 10 tot den 18 
juny in Utrecht  in het rijks hospitaal stil geweest. En op den 18 juny vertrokken naar 
Amsterdam naar het huis van justiesie. Van den 18 juny tot den 5 july te Amsterdam stil 
geweest. Toen ben ik met verlof gegaan naar Zoest. Van den 5 july tot den 9 augustus te Zoest 
stil geweest en op den 12 augustus ben ik weer bij mijn volk gekomen in de kamp bij 
Oorschot.  
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Gebed. 
 
Als ik het dagboek vanaf de andere kant open dan staat er: 
 
“Aalt Hornsveld is als Schutter uit getrokken voor Zoest. De 16e dezember 1830 naar 
Amersfoort en van daar vertrokken den 26 february 1831”  
 
Vervolgens komt er een lange opsomming van alle dorpen en steden die hij gezien heeft 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van de veldtocht in België. 
 
Na deze opsomming volgt een paar lege bladzijden en daarna komt een gebed met de 
volgende, zeer persoonlijke inhoud: 
 
“Heer der heererscharen die met uwen knegt Josua en met meer ander krijgshelden waart en u    
  volk heerlijker overwinningen gaaft…….zij ook met mij in mijn beroep. 
  Ik weet wel dat het zelve vele verzoekingen en gevaren onderworpen is maar ik weet ook dat    
  gij een machtiger beschermheer zijt die zelf in de allergrootste gevaren ons kunt bijstaan,   
  beschermen en wonderlijk behouden.   
  Bewaar mij heer voor de zonden die in ons beroep meer dan in andere in zwang gaan. 
  Laat ik zoo verre niet vervoert worden om samen te spannen met die kwaat doen en zoo 
  grovelijk tegen den Hemel zondige in wellust en dertelheid, vloeken, zweeren,  
  ongeregeldheid en weldadigheid.  Laat ik uwe vrezen noit verre uit mijne zin zetten en laat  
  verre van mijn zijn dat ik tegen u mijne God moedwillig zondige zou op dat uwe regt  
  vaardige hand mij niet in toorne met andere in ’t midden der zonden wegrukken.  
  Mijn staat is zeekerlijk vol aanlokselen en gelegenheden om kwaad te doen. 
  Daarom bewaar mij heer dat ik geen oorlog tegen den Hemel voeren maar mijne ziel als in  
  de handen dragen: opdat ik onder zoo vele verzoekingen niet……..” 
 
En hier eindigt het abrupt.    
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