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Samenvatting
Franciscus Antonius Josephus Carolus en Johannes Egidius Hendrik Balthasar van
Voorst tot Voorst stammen uit een adellijk en militair geslacht. Het gezin telt zeven
kinderen, allen zonen. Vader, Josephus Joannes Franciscus Antonius Mathias baron
van Voorst tot Voorst krijgt in 1820 de titel van baron en vecht vele veldslagen uit vóór
en tijdens de Napoleontische tijd. Hij beëindigt zijn militaire loopbaan in 1838 in de
rang van generaal-majoor. De beide hier besproken zonen worden ook militair.
Frans heeft 35 jaar, tussen 1818 en
1853, gediend. Hij is onder andere betrokken bij de aardappeloproer in Haarlem.
Voor zijn heldhaftig optreden ontvangt hij
diverse onderscheidingen. Hij eindigt zijn
loopbaan als luitenant-kolonel. Daarna
wordt hij een niet onverdienstelijk amateurschilder.
Johannes beëindigt zijn meer dan 40jarige militaire loopbaan in 1862 als majoor.
Zijn optreden tijdens de Belgische Opstand
van 1830 kost hem bijna het leven.
Familiewapen Van Voorst tot Voorst

Volledige versie
Ouderlijk gezin en loopbaan van vader
Franciscus Antonius Josephus Carolus en Johannes Egidius Hendrik Balthasar van
Voorst tot Voorst worden op 12 oktober 1801 respectievelijk 19 juli1805 te Zevenaar
geboren als tweede en vierde kind in een Rooms-Katholiek gezin met zeven jongens.
Hun vijf broers zijn: Louis Herman Joseph (1799-1867), Frederik Asweer Jacob
Margarethus (1803-1885), Augustus Everhardus Daniilis Fredericus (1807-1881),
Eduardus Ludovicus (1810-1891) en Ernest Carel Antoon Asweer (1812-1812).

Josephus van Voorst tot Voorst (midden) met zijn zes zonen, in anciënniteit van links naar rechts
(tweede van links Frans en derde van rechts Johannes)

Hun ouders zijn Josephus Joannes Franciscus Antonius Mathias baron van Voorst tot
Voorst, heer van Schadewijck (1767-1841) en Maria Anna Joanna Josepha van der
Schueren (1778-1813). Moeder Maria is betrekkelijk kort na de geboorte van haar
zevende zoon in 1813 op vijfendertigjarige leeftijd overleden.
Vader Josephus doorloopt een indrukwekkende militaire carrière. Al in 1779 treedt
hij als cadet in dienst bij het Eerste Regiment Infanterie van Willem Frederik Prins van
Oranje-Nassau. In 1783 wordt hij bevorderd tot vaandrig in het eerste bataljon van
genoemd regiment.

Tijdens de Brabantse patriottentijd rond 1789 is hij te Maastricht gelegerd en in de
Bataafse patriottentijd dient hij onder de Vorst van Waldeck. Op 17 januari 1791 wordt
hij bevorderd tot luitenant en in 1793 tot kapitein bij het Regiment Stuart.
Hij koopt voor ƒ 17.000,- een compagnie bij het bataljon Schotten van luitenantkolonel William Miln van genoemd regiment.
Hiermee bevindt hij zich in het leger van
Prins Frederik dat Heusden ontzet als
Dumouriez Holland met een inval bedreigt.
Van Voorst tot Voorst is ook bij de belegering van Maubeuge en Maastricht en in
juni 1794 bij de slag van Fleurus. Tijdens de
terugtocht uit België vecht hij bij Brussel en
Oosterhout en wordt door Pichegru tot over
de Maas bij Wijchen achtervolgd. Met zijn
compagnie Schotten wordt hij bij de ontruiming van Nijmegen (8 november 1794) ten
gevolge van het in brand schieten van de
brug over de Waal door de Fransen gevangen genomen, en als krijgsgevangene
afgevoerd naar Amiens.
Korte tijd later wordt hij aldaar ontslagen
en keert terug. In juni 1795 is hij “met honorabele demissie afgegaan” bij generaal Josephus Johannes Franciscus Antonius
Mathias baron van Voorst tot Voorst
Dumonceau
Hierna volgt hij in juli 1795 Prins Frederik naar Bremen. Daar en in Osnabrück
hebben zich 600 officieren en 1200 manschappen verzameld. Van dit “rassemblement”
[samenkomst] keert hij op advies van Zijne Hoogheid eind 1795 terug.
Op 18 juni 1797 huwt Josephus Johannes Franciscus Antonius Mathias van Voorst
tot Voorst in Zevenaar met Maria Anna Joanna Josepha van der Schueren. Nadat zijn
eerste zoon in 1799 is geboren, gaat Josephus naar het Engelse eiland Wight.
Tijdens de gevreesde landing van de Fransen ligt hij met zijn compagnie te Cork in
garnizoen. Daarna wordt de brigade ontbonden en gaat Josephus naar het dan nog
tot Pruissen behorende Zevenaar, waar hij zich met de landbouw gaat bezighouden.
Maar hij blijft zich militair voelen, want bij de doop van zijn vierde zoon in 1805 noemt
hij zich “Capitain in Koninklijke Engelsche Diensten”.
Intussen wordt Lodewijk Napoleon koning van Holland en wordt Zevenaar bij
Holland ingelijfd. De koning biedt hem allerlei functies aan die hij steeds weigert met
uitzondering van de functie jachtofficier. In deze functie moet Josephus de wildstand
bewaken. In de Lijmers, een deel van Gelderland, wordt hij hoofdingeland1 waardoor
hij in 1809 veel werk moet verzetten bij de doorbraak van de Lijmerse Dijk.
Hij verliest in de jaren 1812 en 1813 kort na elkaar een kind, zijn schoonmoeder en
zijn vrouw, wat de reden is dat hij bij de terugkeer van Willem I voor diens verzoek om
1

Een ingeland is iemand die eigendommen heeft binnen een waterschap.

weer militair te worden - met ook nog de belofte van een hogere rang - bedankt. Eind
1813 wordt hij naar de Vergadering van Notabelen afgezonden en bij de inhuldiging
van koning Willem I doet hij dienst als Opperstalmeester. Aan een tweede oproep geeft
hij wel gehoor met het gevolg dat hij op 8 februari 1814 weer in dienst treedt en wordt
bevorderd tot majoor van het Zesde Bataljon Infanterie Nationale Militie.
Nog voor het einde van dat jaar promoveert hij tot luitenant-kolonel. Zijn verzoek om
deel te mogen nemen aan de slag bij Waterloo (1815) wordt afgewezen. In 1826 wordt
Van Voorst tot Voorst kolonel-commandant. In deze functie treedt hij krachtig op tijdens
de Belgische revolutie in 1830.
Op 12 november 1835 wordt Josephus benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Zijn eerste verzoek om pensionering wordt afgewezen, maar in
december 1837 wordt hij onder toekenning van de rang van generaal-majoor op nonactief gesteld in afwachting van zijn pensionering. Op 9 maart 1838 gaat hij, 71 jaar
oud, daadwerkelijk met pensioen.
Na zijn pensionering trekt hij in bij zijn zoon Augustus op huize de Ploen in Duiven,
waar hij drie jaar later, op 24 maart 1841, omringd door al zijn kinderen en twee zusters,
overlijdt.

Overlijdensakte Josephus Johannes Franciscus Antonius Mathias baron van Voorst tot Voorst

Titel van baron
Bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1820, getekend op Het Loo, wordt aan het geslacht
Van Voorst tot Voorst de titel van baron toegekend. Het verzoek hiertoe is gedaan door
Josephus Joannes Franciscus Antonius Mathias van Voorst tot Voorst, luitenantkolonel en lid van het Ridderschap van Gelderland, en Godfried Alexander van Voorst
tot Voorst (1774-1826), oud-officier van het Regiment Hollandse Garde.

Franciscus Antonius Josephus Carolus van Voorst tot Voorst
Franciscus (Frans) Antonius Josephus Carolus van Voorst tot Voorst wordt op 12
oktober 1801 in Zevenaar geboren. Hij volgt de familietraditie en gaat al vroeg, op
veertienjarige leeftijd in militaire dienst.
Op 19 augustus 1818 wordt Franciscus tweede
luitenant van de cavalerie en op 28 december 1826
eerste luitenant bij de Afdeling Kurassiers nr. 9. Hij
klimt gestaag op: op 30 april 1832 ritmeester, op 7
oktober 1849 majoor en op 15 januari 1852
luitenant-kolonel. Niet heel veel later, op 7 augustus
1853, op 51-jarige leeftijd, verlaat hij de militaire
wereld.
In 1845 tijdens het aardappeloproer te Haarlem
staat hij met een eskadron dragonders op de markt
ter plaatse en weet hij de opdringende menigte met
een indrukwekkende toespraak zo te kalmeren, dat
de rel zonder bloedvergieten afloopt.
Zijn plotseling verschijnen op de Dam met zijn
Frans van Voorst tot Voorst
in allerijl uit Haarlem ontboden eskadron, draagt er
in belangrijke mate toe bij dat een soortgelijk oproer in Amsterdam ook vreedzaam
verloopt.
Franciscus ontvangt diverse onderscheidingen:
- De Willemsorde ontvangt hij in 1831 omdat hij met zijn peloton Kurassiers een
peloton Belgen op de Wernhoutse heide niet ver van Zundert heldhaftig buiten
gevecht stelde, waarbij de aanvoerder van de Belgen, de luitenant van Dillen,
daarbij het leven liet;
- Op 13 juli 1832 wordt hij geëerd met het Metalen Kruis; deze onderscheiding is
toegekend voor zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen;
- Daarnaast ontvangt Van Voorst tot Voorst Ridder de versierselen van de Orde van
de Nederlandse Leeuw (1847) en de Orde van de Eikenkroon (1849).
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Frans van Voorst tot Voorst is een uitstekende militair en een voortreffelijk jager. De
politiek ligt hem echter helemaal niet. Daarom neemt hij in 1853 op eigen verzoek
ontslag als hem door een kolonel opdracht wordt gegeven tot een actie waar hij het politiek gezien - totaal mee oneens is. Het is voor hem geen “Befehl ist Befehl” en hij
weigert tegen zijn eigen inzicht en principes te handelen.
Als éénenvijftigjarige
en nog kerngezond, zoekt
hij andere bezigheden om
invulling aan zijn leven te
geven. Deze vindt Frans
vooral in de schilderkunst. Hij volgt lessen bij
Paul Constantin Tétar van
Elven en ontpopt zich tot
een zeer verdienstelijk
amateurschilder. Hij schildert vooral portretten en
binnen de familie Van
Voorst tot Voorst zijn er
Frans van Voorst tot Voorst
Handboek voor de Jager
achter de schildersezel
vele bewaard gebleven.
Daarnaast legt Frans zijn veertigjarige ervaring op het gebied van de jacht vast in
het ruim 220 pagina’s tellend Handboek voor den jager, dat in 1876 is uitgegeven.
Op 1 maart 1883 komt hij te ’s-Gravenhage te overlijden. Vier dagen later wordt hij
bij zijn geliefde broer en lotgenoot Johannes bijgezet in keldergraf 249 op de begraafplaats Groenesteeg in Leiden.

Overlijdensakte Franciscus Antonius Josephus Carolus van Voorst tot Voorst

De Amsterdammer (4 maart 1883)

Johannes Egidius Hendrik Balthasar van Voorst tot Voorst
Johannes Egidius Hendrik Balthasar van Voorst tot Voorst wordt op 19 juni 1805 in
Zevenaar geboren. Ook hij volgt de familietraditie en gaat in 1821 in militaire dienst.
Johannes heeft een hechte band met zijn oudere broer Frans, die een inspirerend
voorbeeld voor hem is. Deze band is na hun overlijden nog zichtbaar in het gezamenlijke graf.
Johannes begint zijn militaire loopbaan als cadet op de Artillerie- en Genieschool te
Delft en wordt op 12 maart 1825 bevorderd tot tweede luitenant der Genie bij het Korps
Ingenieurs.
Bij het uitbreken van de Belgische Revolutie
in 1830 ligt hij in garnizoen te Ostende, waarvandaan hij met groot gevaar ontsnapt. Op 28 maart
1832 wordt hij geëerd met het Metalen Kruis voor
zijn moedige deelname aan deze veldtocht tegen
de Belgen.
Vervolgens klimt Johannes verder op: hij
wordt op 20 maart 1831 eerste luitenant en op 3
november 1843 volgt een benoeming tot kapitein.
Hij blijft deze rang ongeveer twintig jaar houden
en zijn standplaatsen zijn achtereenvolgens:
‘s-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Breskens en
Deventer.
Op 31 juli 1862 promoveert hij tot majoor met
Johannes van Voorst tot Voorst
als standplaats de zo belangrijke Stelling van Den
Helder en op 2 augustus1864 wordt Johannes luitenant-kolonel. In 1867 gaat hij met
pensioen met de rang van kolonel. Na zijn pensioen vestigt hij zich in Huize Concordia
in de gemeente Zoeterwoude.
Op 16 augustus 1879 komt Johannes van Voorst tot Voorst in zijn eigen woning te
overlijden. Drie dagen later wordt hij begraven in keldergraf 249 op de begraafplaats
Groenesteeg.

Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 20 augustus 1879)
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Op 13 oktober 1879 is op dit graf een
zerk geplaatst met daarop in reliëf uitgehouwen het familiewapen en in plaats van
een uitgehouwen inscriptie een steen waarin zijn naam, geboortedatum en datum van
overlijden is uitgebeiteld.
. Dit is bekwaam gedaan door de Leidse
steenhouwer de Vink, zoals in onderstaand
krantenbericht is te lezen en op bijgaande
foto is te zien.
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