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Willem Kruijf en de Sint Helena – medaille 

Aanleiding :    
Er gaat een familie-verhaal dat de Kruf - en zouden afstammen van twee broers, gedeserteerde (Duitse) 
huursoldaten. Ook wordt wel melding gemaakt van 1 soldaat. Volgens tante Riet de Kort – Kruf zouden de      
2 broers op Fort Moermont, dat tot 1816 in functie was, hebben gediend. Onderzoek tot heden bracht nog 
geen opheldering. Alleen dat de Kruf - en uit (garnizoensstad) Nijmegen komen en dat een voorvader van 
geloof is gewijzigd: van Nederduits Hervormd naar Rooms Katholiek. Maar mogelijk zou onderstaand 
verhaal ook de aanleiding van het familie-verhaal kunnen zijn. 

 

De familiaire positionering van de gedecoreerde Willem Kruijf                                                                                            

Opsteller van dit verhaal Willem Kruf  >   vader Willem Kruf, geboren te Halsteren op 27 augustus 1909  >   

grootvader Cornelis Kruf, geboren te Halsteren op 5 maart 1881  >    overgrootvader Petrus Kruf,                  

geboren te Bergen op Zoom op 6 juni 1840  >   bedovergrootvader Joannes Kruf, gedoopt te                                           

Bergen op Zoom op 1 januari 1805 

 

 

en bedbedovergrootvader Jacobus Cruf                                                                                                                                                            

Geboren 26-2 om ± 20.00.  Datum document 27/2/1766.                                                                                                  

Bron Doopregister R.K. Statie der Augustijnen Nijmegen 1674-1811 
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Deze Jacobi/Jacobus had nog een zoon en wel de gedecoreerde Willem Kruijf, die vrijwel 14 jaar eerder 

geboren is dan bedovergrootvader Joannes.                                                                                                                                                       

                                  

 

Het huwelijk van Willem Kruijf vond plaats te Bergen op Zoom op 3 juli 1812 in de Franse tijd Guillaume 
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en zijn overlijden eveneens te Bergen op Zoom op 10 september 1860  

 

                      

 

Willem / Guillaume Kruijf in Franse krijgsdienst   

Van belang is te weten dat ons land deel van het Eerste Franse Keizerrijk was 1810 tot eind 1813. Door die 

inlijving werd Willem (lichting 1811) in januari 1813 net als andere ongehuwde en gehuwde land- en 

stadgenoten ingelijfd voor het aanvullen van het Franse leger, na de mislukte veldtocht in Rusland in 1812 die 

mede door kou en ontbering veel soldatenlevens kostte. Hij maakte eerst deel uit van 126e regiment en kort 

daarna van het 123e regiment. 

Korte geschiedenis van  
de twee regimenten van la Grande Armee de Napoleon 

Bron:   http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr rubriek PARCOURS INDIVIDUELS,  

Registres Matricules de la garde impériale et de l’infanterie de ligne pour la période 1802-1815  

126e régiment d'infanterie de ligne. 1810-1813. NB. Het depot van het regiment is Luik. 

Créé par décret du 18 août 1810, à partir du 5e rég Het depot van het regiment is Saint Omer (Noord 

Frankrijk).iment d'infanterie de ligne hollandais et du 1er bataillon du 8e régiment d'infanterie de ligne 

hollandais ; formé à Haarlem (Pays-Bas) le 6 octobre 1810. Les bataillons de guerre sont faits prisonniers 

en Russie (1812), et le dépôt est incorporé dans le 123e régiment d'infanterie de ligne le 9 mars 1813. 
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123e régiment d'infanterie de ligne. 1810-1813.  NB. Het depot van het regiment is in Saint Omer (Noord-Franrijk). 

Créé par décret du 18 août 1810, à partir du 2e régiment d'infanterie de ligne hollandais et du 2e bataillon 

du 6e régiment d'infanterie de ligne hollandais. Le 1er bataillon est incorporé dans le 17e de ligne le 7 juillet 

1814, et les 4e et 5e bataillons dans le 28e de ligne le 6 juillet 1814. 

 Bron https://www.napoleon-series.org/military/organization/c_frenchinf13.html1810 :  

126e Regiment d'Infanterie de Ligne (formed from),  5e Regiment d'Infanterie Hollandaise 

1er bataillon, 8e Regiment d'Infanterie Hollandaise 

1813: Disbanded and incorporated into the 123e Regiment d'Infanterie de Ligne 

Regimental war record  (Battles and Combats)   1812: Smoliany, Borisow, and Beresina 

Battle Honours    Beresina 1812   

123e Regiment d'Infanterie de Ligne     

1810: 123e Regiment d'Infanterie de Ligne (formed from) 

2e Regiment d'Infanterie Holllandaise      2e bataillon, 6e Regiment d'Infanterie Hollandaise 

1814: Disbanded 

Regimental war record (Battles and Combats)  1812: Polotsk, Tchaniski, and Beresina 1813: Wittenberg,  

alwaar Napoleon op het adres Markt 22   tweemaal zijn hoofdkwartier had   ,   

and Wessel. Gelegen tussen de plaatsen Hoyerswerda en Bautzen, bij welke plaatsen op 4 juni 1813 

respectievelijk 20/21 mei 1813 slag werd geleverd. Genoemde plaatsen liggen ten noorden van Dresden en 

175 kilometer oostelijk van Leipzig.   

Battle Honours   Polotsk 1812, and Lutzen 1813. 

Het 123e regiment krijgt de aandacht van (de staf van) Napoleon 
Bron:  http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/grosdelettrez/livres  : 

Uit   LA CONSCRIPTION SOUS LE PREMIER EMPIRE   Auteur(s) : PIGEARD Alain onderstaande brief 

                        
94   Relative à l’organisation du 123e régiment - Lettre signée Np, adressée au Duc de Feltre (1/3 pp. in-4),               

adressée de Trianon le 17 mars 1813.                                                                

«Monsieur le Duc de Feltre, j’approuve que le 123e régiment soit réduit à 5 bataillons comme les autres, 

savoir : 4 de guerre et un de dépôt. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en Sa Sainte garde.» 
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Begin april is er opnieuw aandacht van (de staf van) Napoleon 

Bron:  http://napoleon-histoire.com/correspondance-de-napoleon-avril-1813/Paris, 2 avril 1813 : 

Au général Clarke, duc de Feltre, ministre de la guerre, à Paris31e DIVISION. 

Le 123e régiment aura à la division d’Erfurt ses 1er, 2e et 4e bataillons; total, trois bataillons 
Dan is het 123e regiment betrokken bij de veldslag van Lutzen  
Bron: https://warfarehistorynetwork.com/wp-content/uploads/napoleons-unlikely-comeback-at-lutzen 

MILITARY HISTORY 

Napoleon Bonaparte’s Unlikely Comeback at Lutzen     Datum 2 mei 1813  

Locatie Nabij Lützen en Großgörsche   Resultaat Franse overwinning 

Slag bij Lützen op 2 mei 1813, in Duitsland de Schlacht bei Großgörschen,,                                                        
NB.  Lutzen is gelegen iets ten zuidwesten van Leipzig. 
Maar later weet (de staf van) Napoleon niet meer waar 2 bataljons van het 123e  regiment zijn gebleven: in 
Wittenberg of Torgau??   Hij informeert bij maarschalk Berthier.   
Torgau ligt 49 kilometer zuidoostelijk van Wittenberg. 
Bron : https://liseuse-hachette.fr/sites/default/files/epub_content/491/9782213705491/OPS/chap1.xhtml 

35162 – AU MARÉCHAL BERTHIER, MAJOR-GÉNÉRAL DE LA GRANDE ARMÉE    

Dresde, 3 juillet 1813 

Mon cousin, les 2 bataillons du 123e et du 124e sont-ils à Wittenberg ou à Torgau ? Donnez ordre au 4e 

bataillon du 11e régiment de ligne de rejoindre la 13e demi-brigade à la 31e division. Il restera toujours à 

Wittenberg le 123e et le 124e. Il y aura en outre le régiment de la Vistule et le 4e régiment polonais. Nap 

Maar het 123e regiment wordt teruggevonden. Het is gelegerd in Wittenberg 
Bron: https://books.google.nl/books :                                                                                             

    
 

Maar de garnizoensstad Wittenberg wordt belegerd en flink onder vuur genomen 

Bron:  https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg 

General Lapoype, der am 20. März 1813 die Kommandantur in Wittenberg führte, ließ am 6. April die 

Häuser in den Vorstädten, die Bäume und Zäune, die die Festungsstadt umgaben, auf 900 Schritt 

niederreißen, um freies Schussfeld zu schaffen. Nach der Schlacht bei Wartenburg verstärkten sich die 

Angriffe der gegnerischen Verbündeten auf die Festung, so dass es am 25. September zum heftigsten 

Beschuss der Stadt durch die Preußen kam.  

En de toestand van het 123e regiment is niet goed blijkt uit de samenvatting van voormeld boek  

LA CONSCRIPTION SOUS LE PREMIER EMPIRE    

https://books.google.nl/books
https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg
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Note 

(19) Le général commandant la 25e division militaire écrit au ministre de la Guerre, de Wesel, le 5 octobre 1813 : " 

Les 123e, 124e et 127e de ligne, entre autres ; ces misérables contingents fondaient en route. Il est rentré 992 hommes 

dans le 123e, et il ne s'en trouve de présents sous les armes que 513 ; 315 sont entrés aux hôpitaux et 134 sur le 

nombre des présents sont d'une constitution si faible que le colonel du régiment réclame leur réforme. "                           

(Quarré de Verneuil, Journal des Sciences militaires, 1881/262).                                                                                                                           
maar na de nodige gevechten en veldslagen met ook nog een korte wapenstilstand is er de grote Slag bij Leipzig ofwel 
de Volkerenslag,                                                                                             

 
en ontstaat op 20 november 1813  Nederland als land met terugkeer van prins Willem VI op 30 november 1813 uit 
England, aldus Opregte Haarlemsche Courant van 2 december 1813 meldt 

 
 

De samenvatting van voormeld boek LA CONSCRIPTION SOUS LE PREMIER EMPIRE  vermeldt ook: 
Le 4 novembre 1813, l'armée française, après la lourde défaite de Leipzig, repassait le Rhin et se concentrait vers 

Mayence.  (20) Journal Militaire, an XII/2, p.225. 

Echter het Franse garnizoen te Wittenberg geeft pas later op 

Bron:  https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg en /Fil:Erstürmung-Wittenberg 

 

                       Erstürmung Wittenbergs    

                        Es ist keine höhere Auflösung vorhanden. 
 

Nachdem dem Kommandeur am 12. Januar 1814 abermals die Kapitulation angeboten worden war, die er wiederum 

ablehnte, erfolgte ab 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts erneut ein intensiver Beschuss. Dabei wurden in diesem 

Zeitraum 2477 Kanonenschüsse auf die Stadt abgegeben. 

 

Eer de Fransen ons land uit zijn is het begin april 1814. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg
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Willem dan Guillaume’s verblijf in de Franse militaire dienst 

Zijn inschrijving bij het 126e regiment : register van 16 juli 1812 tot 22 februari 1813                                                                     

 

 

Zijn persoongegevens in het Nederlands : lengte 1 meter en 70 centimeter (voor die tijd boven het gemiddelde van             

1,65 meter), gezicht ovaal, voorhoofd bedekt, ogen blauw, neus gemiddeld, mond gemiddeld, kin harig  , haar blond ,  

wenkbrauwen blond, bijzondere kenmerken ”picoté” : opgewonden, geprikkeld,  beroep timmerman.  

en kort daarna geplaatst bij het 123e regiment:   
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Willem komt niet meer voor in de registers van 26 september 1813 en later 

Bron : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr                                                                                                               

123e régiment d'infanterie de ligne. 1810-1813. Intitulé de l'unité documentaire 123e régiment d'infanterie de ligne, 26 

septembre 1813-4 novembre 1813 (matricules 6 601 à 8 400).                                         

              

                                                

en de table des hommes van 4 november 1813 – 6 januari 1814 was nog korter 

     

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Vragen en conclusies 

Een vraag is behoorde Willem tot één van de vier bataljons “du guerre” of tot het bataljon “du depot” van het regiment. 

Kijkende naar de eerste inschrijving bij bataljon 5 zou kunnen worden gedacht aan “du depot”. Dit mede door zijn 

beroep van timmerman.                                                                                                                                                                                         

Willem is in dienst gekomen op 10 januari 1813. De datum waarop hij de dienst heeft verlaten staat niet geregistreerd,  

Dus is de vraag wanneer heeft Willem dienst verlaten. Kijkende naar de beschieting van Wittenberg op 25 september 

1813 en het bericht van 5 oktober 1813 over de slechte toestand van het 123e regiment is het maar de vraag of hij op 

dat moment nog inzetbaar was. Hij staat niet meer op de tabel met soldaten per 26 september 1813 die is opgemaakt 

na de slag bij Leipzig, terwijl op dat moment Wittenberg nog was bezet. Ongeacht het waarom (bijv. niet meer 

inzetbaar) en precies  wanneer (bijv. na de beschieting op 25 september of na de slag bij Leipzig op 18 en 19 oktober) 

Willem de dienst heeft verlaten, heeft hij wel de hierna vermelde Sint Helena medaille gekregen. Dit zo kan worden 

verondersteld op grond van zijn deelname aan de Slag bij Lutzen.      

Overigens was er voor Willem reden om snel thuis te zijn. Hij was vóór zijn vertrek uit Bergen op Zoom op 27 december 

1812 vader van een zoon geworden. 

 

Willem en de Sint Helena medaille                                                                                                                                

De website van het Nationaal Militair Museum meldt over de medaille:                                                          

                 
De opbergdoos 

“Sint Helena medaille  De Sint-Helenamedaille was een in een decreet 
van 12 augustus 1857 door Napoleon III ingestelde medaille die werd 
toegekend aan alle nog levende veteranen die tijdens de Napoleontische 
oorlogen tussen 1792 en 1815 in Franse dienst hadden gevochten.                                                                                                                          
Deze neef van Napoleon, zoon van diens broer Lodewijk, koning van 
Holland, en Napoleons stiefdochter Hortense de Beauharnais, deed 
daarmee een belofte die in het op 15 april 1821 op Sint-Helena 
opgestelde testament werd gedaan gestand.” De afbeelding op de 
voorzijde zou een portret van Napoleon I zijn terwijl op de keerzijde de 
woorden "Campagnes de 1792 à 1815. À ses compagnons de gloire, sa 
dernière pensée, 5 mai 1821" moesten staan. 
Op de doos waarin de medaille werd gepresenteerd stond in reliëf een 
Napoleontische adelaar met daaronder de woorden "Aux compagnons de 
gloire de Napoléon 1er- Décret du 12 août 1857.».". Er werd ook een 
genummerd en op naam gesteld diploma uitgereikt. 
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Echter tegen de ingestelde medaille waren bedenkingen  

Bron: website Delpher, kranten 

          

    

maar er kwam ook geen absoluut verbod om de medaille te dragen, er diende wel een vergunning te worden 

aangevraagd. 

    

en vergunningen werden er verleend 

   

 

en dat Willem een medaille had gekregen stond al eerder in de krant 

  

  

en een dag later kwam de begiftiging met de medaille ook in de lokale krant. Deze zelfde krant die daarna ook verslag 

deed over de toegekende medailles.      

Bron : microfiches in de studiezaal van de West-Brabants Archief 



11 
 

                                     

 

Echter geen krantenbericht over de medaille-uitreiking in Bergen op Zoom. Wel een bericht van de medaille-ontvangers 

in de gemeente Halsteren                                                                                              

 

en de medaille was in trek                                                                                                  

          

wel werd in Bergen op Zoom de slag bij Waterloo herdacht.                                                                

                 

en in Frankrijk werden nadere maatregelen getroffen voor medailledragers                                  

 

en oud-soldaten In Bergen op Zoom werden nog steeds onderscheiden
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en wat in Halsteren geschiedde op zondag 16 mei 1858 vond in Bergen op Zoom op zondag 15 augustus 1858.                   

De bijeenkomst van de oud-gedienden vond echter in besloten kring plaats. Dus de vraag is of de burgemeester hier wel 

aanwezig was. Mogelijk lag het Franse geweld bij de stadsinname in 1747 en het optreden van de Fransen bij het 

kortstondige beleg en de Britse bestorming van Bergen op Zoom in de nacht van 8 op 9 maart 1814 nog steeds gevoelig. 

Ook is de vraag of Guillaume ofwel Willem Kruijf bij de bijeenkomst aanwezig was.      

In de krant werd echter wel uitvoerig verslag gedaan van de bijeenkomst.                                       

                                                                                   

                      

 

Versie van zondag 11 november 2018              

Willem Kruf   

met dank aan Saskia van Bavel van de West-Brabants Archief voor het meedenken   


