
Russische en Engelse 
krijgsgevangenen 

Vreemdelingen was men in Den Bosch wel 
gewend. maar in de herfst van het jaar 1799 
kregen de Bosschenaren iets te zien, wat zij 
nog nooit hadden aanschouwd, namelijk 
Russen Op 24 september arriveerde vanuit 
Utrecht een konvooi met Engelse en Russi- 
sche krijgsgevangenen Enkele van hen wa- 
ren er zo slecht aan toe dat ze meteen door- 
gestuurd werden naar het Groot Ziekengast- 
huis Dankzij het feit dat de administratie 
van het gasthuis feilloos werkte, weten we 
om wie het ging en wat er met hen gebeur- 
de.' 
Hoe kwamen deze Russen in Nederland te- 
recht ? Na de inval van de Fransen in 1794 
was de Bataafse Republiek gesticht en deze 
had met de Franse Republiek een bondge- 
nootschap gesloten Dat betekende auto- 
matisch oorlog met Frankrijk's erfvijand, 
Groot Brittannië. Deze oorlog zou, met een 
hele korte onderbreking in 1802, voortduren 
tot 1815. Bijna alle Europese mogendheden 
kozen partij in deze strijd die zou eindigen 
met de slag bij Waterloo in 1815 De Russi- 
sche tsaar (keizer) was meestal de bondge- 
noot van Engeland. AL spoedig versloegen 
de Engelsen de Bataafse vloot bij Camper- 
duin. De weg lag vrij voor een landing van 
Engelse troepen die op 27 augustus 1799 
bij Callantsoog, even ten zuiden van Den 
Helder, werd uitgevoerd Twee weken later 
volgde ter versterking een contingent Rus- 
sen Doel van de expeditie, waaraan 33 000 
soldaten deelnamen, was de vlootbasis Den 
Helder waarna men wilde oprukken naar 

Amsterdam. Een maand lang werd er in 
Noord-Holland hevig gevochten.2~et Ba- 
taafse leger kon het niet aan, de restanten 
van de Bataafse vloot weigerden zelfs te 
vechten en gaven zich al spoedig over. Met 
behulp van Franse troepen werden de inval- 
lers echter al spoedig verslagen. Op 19 ok- 
tober 1799 eindigde alles met een capitula- 
tie en inscheping van de vijandelijke legers. 
De krijgsgevangenen werden, zoals gebrui- 
kelijk, afgevoerd naar plaatsen ver achter de 
linies en zo kwam een klein contingent in 's- 
Hertogenbosch terecht. 
In totaal werden er 28 Engelse en 27 Russi- 
sche soldaten in het gasthuis opgenomen. 
Acht van hen overleden en werden op het 
eigen kerkhof van het ziekenhuis begraven. 
Op de namenlijst komen we echt Russische 
namen tegen als Wasjulie, Sergii, Alexie, 
Lokinski, Prognoski en Aszenaszi. De laatste 
krijgsgevangenen verlieten eind december 
1799 het gasthuis. 
Het jaar daarop gaven de regenten de rent- 
meester opdracht de rekening op te maken. 
Deze beliep de voor die tijd grote som van f .  
2.096,-. Op een totaal van 1061 verpleegda- 
gen komt dat neer op ongeveer twee gulden 
per dag. Tegenwoordig wordt al gauw dui- 
zend gulden per verpleegdag gerekend. En- 
kele patiënten hadden zo weinig kleding bij 
zich dat er voor hen hemden, kousen en 
mutsen werden aangeschaft. Aan medica- 
menten was f .  527,- besteed, een hoog be- 
drag. maar dat was toen normaal. De uitga- 
ven aan geneesmiddelen lagen doorgaans 



erg hoog. Zowel de medisch doktoren J.B. 
Goijarts en F. Verster als de chirurgijn lan 
Bolsius brachten de zieken tenminste dage- 
lijks een visite Daarvoor kregen ze zes stui- 
ver per bezoek uitbetaald Bolsius was een 
leerling van de beroemde chirurgijn Jacob 
van der Haar die in 1799 stierf. De rekening 
vermeldt jammer genoeg niet waaraan de 
patiënten leden De staat bleek een slechte 
debiteur. de autoriteiten in Den Haag hal- 
veerden de rekening en betaalden pas in 
november 1800 uit. De opbrengst werd ver- 
deeld onder de artsen, gasthuis en perso- 
neel 
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gemaakt Deze zijn in de studiezaal ter inzage 
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Utrecht tussen Pruis en Fransoos 1780- 1800 
(Utrecht, 1975) 110  + noot 6 4  Met dank aan 
drs Aart Vos voor de tip 

2 Paul van 't Veer, Daendels Maarschalk van 
Holland ( Zeist-Antwerpen, 1963),  Zeer lezens- 
waardig voor deze periode IS ook A Alberts. 
De Huzaren van Castricum Een geschiedenis 
van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 
1800 (Amsterdam, 1973) 

3 Notulen regenten Groot Gasthuis, 6 november 
en I l december 1800 
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Onze eigen Rabobank is een leden en dienten alieen ten goede. 

zelfstandige bank, die zelfstandig We kennen onze klanten dan 

kan beslissen. ook meestal gord. 
Over rente, over leningen, En mensen die Je gord kent, 

over aan te nemen personeel, ja, blqf Je nu eenmaal langer 

over praktisch alles steunen, ook als 't erns vat minder 

Het belang van de  ~laatse- met 7e gaat. 

Iijke leden (onze bank is een Het verschil merk je ook in 

cooperatie) en dienten staat Iiierbij on7e betrokkenheid bij tal van 

voorop En niet een 70 hoog artiviteiten in het bednjfclevcn, van 

mogelijke winst. verenigingenenopscholen. 

Dat maakt 'n p o t  versclul Kortom, bij alles nst er om - 
met andere banken. Een groot 

venchil vooral in mentaliteit en 

betrokkenheid bij de plaatselijke 

gemeenschap 
Het verschil merk je al snel 

in het persoonlíjkr contact 

Onze mensen zijn ~ITPCZ aanspreek- 

baar en kunnrn ~ n r l  bcslivrii 
Dat komt <Ie relatir met 

ons heen gebeurt. 

We weten wat e r  lcek en we 

helpen dan ook graag mrt  advielen, 

bemiddeling of faciliteiten 

Ook al.; het niet oin bank7akrn gaat 

h o r  de band die we 

hebben mr t  de plaatselqkr geniern- 

schap vinden we <lat r r n  ian7<.ll- 

?prekende zaak hhbOlk 5 

Rabobank. Aangenaam. 
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