PASPOORT.
Congé Définitif
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

Krachtens autorisatie van het DEPARTEMENT VAN OORLOG in dato den zesden januari
1800 acht en dertig, nº 1, verleent de ondergetekeende Johannes Christianus Büchner,
kapitein Kommanderende Het Korps Koninklijke Jagers, mits deze, PASPOORT aan den
Jager
Eijke Hendriks Groen
zoon van Hendrik en van Niesken Klaasjen; geboren te Heerenveen, op den 17en Augustus
1796; lang Een ellen, zes palmen, vier duimen, 6 strepen.; aangezigt smal, voorhoofd rond,
oogen bruin, neus spits, mond klein, kin spits, haar bruin, wenkbraauwen bruin, hebbende de
volgende merkbare teekenen Bij het regteroor een lidteken; en zulk uit hoofde van bijzondere
vergunning.
De gemelde persoon heeft bij genoemd Korps laatstelijk gediend als Jager (zonder handgeld)
om gedurende den tijd dat de thans plaats hebbende onlusten zouden duren het Vaderland te
dienen.
No 65 op het stamboek, gehuwd en drie kinderen.
Staat van vorigen diensten
In Nederland
aangekomen bij het batallon Infanterie Nationale Militie No 3. op 20 februari 1814.
gepasporteerd als hebbende aan zijne verpligting ten aanzien der wet op de Nationale militie
voldaan den 6 april 1816.
Den 27 november 1830 vrijwillig geengageerd als Jager zonder handgeld omgedurende den
tijd van de thans plaats hebbende onlusten het
Vaderland te dienen
Bekomene wonden, gedane veldtogten, bijzondere daden
1815 in Frankrijk
1831 Tiendaagse veldtocht in Belgie
1832 5 April Metalen kruis
1831 bij het mobiele leger bij gelegenheid van den opstand in Belgie.

Ingevolge de deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de Armée, is met
den bovengemelden persoon afgerekend, en nadat de waarde der gedeponeerde goederen in
zijn te goed is gebragt geworden, aan hem tot saldo van Rekening uitbetaald de som van -----welke hij verklaart te hebben ontvangen.
Alle Civile en Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelden E.H. Groen vrij en
ongehinderd te laten passeren, en , des noodig, hulp en bijstand te verleenen.

Handteekening van den gepasporteerden (handtekening IJ H. Groen)
Te Helmond den 14 januarij achttien honderd achtendertig (handtekening Büchner)

