
De Baronie in beroering; oorlogswoelingen
in stad en land van Breda tijdens de

Oostenrijkse Successieoorlog
I (1743-mei 1747)

door

ANIETA VAN GEERTRUY

De Baronie van Breda is in het verleden menigmaal het toneel geweest
van oorlogen. Hieraan is in de historiografie meermalen aandacht besteed.
De meeste schrijvers bepaalden zich echter tot de eigenlijke krijgsver
richtingen of de politieke oorzaken en gevolgen. Wat het oorlogsgeweld
veroorzaakte aan ontregeling van het dagelijks leven en schade aan mens
en bedrijf, is nauwelijks object van onderzoek geweest. Dit artikel tracht
enigszins in deze lacune te voorzien.

Gekozen is voor de tijd van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740
1748). De gebeurtenissen tijdens deze periode in ons gebied zijn in de
historische literatuur vrij stiefmoederlijk behandeld. I Van der Hoeven
wijdde in zijn nog steeds gezaghebbend werk over de militaire geschiede
nis van Breda hieraan slechts twee en een halve pagina. Ook de latere
auteurs doen deze periode met weinig woorden af, ofschoon Breda en
omgeving ruim vijf jaar in verhoogde staat van paraatheid waren en het
dagelijks leven geheel werd beheerst door deze oorlog, waarin de Repu
bliek tegen haar zin verzeild raakte. Het bronnenmateriaal bleek vrij
overvloedig voorhanden te zijn. Notulen, resolutiën en andere stukken
van de Landsvergadering van Breda, de magistraat van de stad en de
dorpsbesturen, die in de verschillende archieven zijn terug te vinden,
bleken ware "Fundgruben". Deze overvloed maakte het noodzakelijk het
opstel te splitsen in twee delen, waarvan het tweede en laatste in het
volgende jaarboek zal worden gepubliceerd. In dit artikel wordt de situa
tie beschreven tot 1747, het jaar waarin door de inval van de Fransen ons
gebied werkelijk oorlogsterrein werd. De voorafgaande dreiging ver
oorzaakte ernstige onrust in de Baronie, de repercussies ervan waren op
allerlei terrein merkbaar.
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De Oostenrijkse Successieoorlog

Zoals de naam al aangeeft was de aanleiding van de Oostenrijkse
Successieoorlog een erfopvolgingskwestie, die vele mogendheden in be
weging bracht. Karel VI volgde in 1711 zijn oudere broer Jozef 1(1705
1711) op in de Oostenrijkse erflanden onder voorwaarde, dat als er geen
mannelijke opvolger zou zijn de kroon bij zijn overlijden zou terugvallen
op de dochters van zijn voorganger. Deze huwden respectievelijk met de
koning van Polen en de keurvorst van Beieren. Tijdens zijn regering
trachtte Karel VI echter de opvolging van zijn eigen dochter, Maria
Theresia (1717-1780), veilig te stellen door zijn familie, de staten van de
Habsburgse monarchie en alle andere mogendheden de Pragmatieke
Sanctie te laten bevestigen. Hierin werd bepaald, dat de keizer door een
mannelijke nakomeling van hém, of bij ontstentenis daarvan door een
vrouwelijke, zou worden opgevolgd.

Enkele maanden voordat Maria Theresia haar vaders troon besteeg,
werd Frederik II koning van Pruisen (1740-1786). Hij veroverde nog in
hetzelfde jaar Silezië, verbond zich met Oostenrijks aartsvijand Frankrijk
en steunde de keizerskandidatuur van Maria Theresia's aangetrouwde
neef Karel van Beieren. Hij achtte zich blijkbaar niet gebonden aan de
Pragmatieke Sanctie. Filips V van Spanje sloot zich bij deze partij aan.
Voor hulp moest Maria Theresia zich wenden tot de andere onderteke
naars: Engeland, Rusland en de Republiek. Het laatste land verleende als
eerste geldelijke steun en weigerde een door Frankrijk aangeboden neutra
liteitsverdrag te sluiten voor de Zuidelijke Nederlanden. Engeland zond
in 1742 troepen over de Noordzee, die echter pas in juni 1743, onder
aanvoering van koning George II, tegen de Fransen werden ingezet bij
Dettingen aan de Main. In deze tijd werden ook door de Republiek
hulptroepen naar het oorlogsterrein gestuurd. Als gevolg van binnen
landse tegenstellingen geschiedde dit slechts node. Karel van Beieren werd
in 1742 op de Rijksdag te Frankfurt tot keizer gekozen, waarna Maria
Theresia met Frederik II vrede sloot en berustte in het verlies van Silezië.
De strijd in Midden-Europa werd beëindigd na de dood van Karel van
Beieren op 20 januari 1745: de echtgenoot van Maria Theresia, hertog
Frans van Lotharingen, kon nu als keizer worden aanvaard. In Italië, de
koloniën (Amerika en Indië) en in de Zuidelijke Nederlanden werd verder
gestreden.
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Na de succesvolle slag bij Dettingen sloten Oostenrijk, Engeland en
Savoie te Worms een verbond, met de bedoeling door een inval in Frank
rijk gebiedsafstand te verkrijgen. Maar zover zou het niet komen. Voor
jaar 1744 verklaarde Frankrijk zelf Oostenrijk en Engeland de oorlog. Op
23 april had Frankrijk ook voor de Staten-Generaal van de Republiek een
onheilsmare: de barrière in de Zuidelijke Nederlanden kon niet langer
worden ontzien. Het ging hier om de plaatsen Doornik, Ieper, Menen,
Namen, Veurne, Waasten, fort Knokke en Dendermonde waar Staatse
troepen gelegerd waren om Franse expansieneigingen in bedwang te
houden. Het bewind van de Republiek toonde zich weinig krachtdadig:
op grond van een defensief verbond uit 16782 werd Engeland wel ge
holpen, maar in plaats van de vijand eveneens de oorlog te verklaren
werden gezanten ingeschakeld, om het veroveren van de barrièresteden te
voorkomen. De Fransen kondigden drie jaar later, in 1747, op dezelfde
diplomatieke wijze de aanval op de Republiek aan, om de mogendheden
tot een vredesaccoord te dwingen, met de bekende gevolgen voor Staats
Vlaanderen, Bergen op Zoom en Maastricht.

Tussen dit politieke gekrakeel in het noorden en het militaire geweld
in het zuiden werd het leven van alledag in de Baronie danig verstoord. De
gebeurtenissen kunnen in drie stadia worden verdeeld: van de eerste
steunverlening tot de Franse oorlogsverklaring aan de Republiek; van het
vijandelijk verblijf in Staats-Brabant tot de vredesluiting en tenslotte de
demilitarisering en financiële afwikkeling. Aan de grote wapenfeiten,
zoals het beleg en de verovering van Bergen op Zoom, is in de literatuur
voldoende aandacht besteed. De daaraan voorafgaande opmars van de
Fransen in de Zuidelijke Nederlanden had heel wat consequenties voor de
Baronie, zoals in het vervolg zal blijken.

De eerste gevolgen in en om de Baronie

De Raad van State had in 1743 een leger van 20.000 man geformeerd,
om militaire steun te kunnen verlenen aan de bondgenoten. Voor deze
troepen moest ook de nodige geestelijke verzorging worden geregeld. Uit
het hele land werden predikanten opgeroepen, om het leger naar het front
te vergezellen. Ook de classis Breda diende een predikant aan te wijzen.
Het lot viel op Samuel François de Moraas, sinds 1740 dominee van de 68
lidmaten tellende Roosendaalse gemeente. De zondagsdienst zou door
collega's worden waargenomen. Volgens de lijst die hij hiervoor opstelde,
verwachtte hij tot midden november weg te blijven. 4 Samen met zijn
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17. Kaart van een gedeelte der Baronie van Breda ca. 1750.
Universiteitsbibliotheek Leiden,

collectie Bodel-Nijenhuis.

Dordtse en Friese ambtgenoten begaf hij zich naar het strijdgewoel, een
zwangere echtgenote achterlatend. Al na de tweede zondag bleken de
predikanten van de omliggende gemeenten niet bereid beide zondagsdien
sten voor hun rekening te nemen. Protesten van de kerkeraad en brieven
van de zorgzame legerpredikant haalden weinig uit. Ook de tijdsduur van
diens afwezigheid bleek een tegenvaller. Pas in het begin van december was
hij weer in zijn gemeente terug, waar hij op de derde van die maand een
kerkeraadsvergadering bijwoonde. Daarna moest hij echter weer naar het
winterkwartier van zijn garnizoen in Oudenaarde "midden in 't Paus
dom".5 Na zijn ontslag uit het leger was De Moraas nog enkele maanden
werkzaam in Roosendaal. Hij aanvaardde een beroep van de gerefor
meerde gemeente van Gouda en nam op 9 augustus 1744 afscheid.
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Samuel de Moraas was niet de enige predikant uit deze omgeving, die
zich bij de strijdende soldaten voegde. In 1745 kreeg de classis Bergen op
Zoom en Tholen dezelfde opdracht als die van Breda twee jaar eerder.
Hier viel het lot op de Oudenbossche dominee Antonius de Stoppelaer.
Hij moest zijn gemeente met 86 lidmaten vanaf 18 april, zijnde Paaszon
dag, aan collega's overlaten. Hetzelfde was het geval met de uit vier
lidmaten bestaande gereformeerde gemeente van Rucphen, die hij samen
met de Hoevense predikant bediende. Zijn legerdienst in Vlaanderen
duurde 30 weken, zodat hij eind november weer in Oudenbosch terug
keerde.

De Fransen vielen in het voorjaar van 1744 inderdaad de Zuidelijke
Nederlanden binnen en veroverden een aantal barrièrevestingen. Ze
konden in de veldtocht van dit jaar gemakkelijk hun gang gaan, omdat het
leger van de bondgenoten werd geleid door een besluiteloos, kibbelend
gezelschap van drie bevelhebbers: de hertog van Arenberg voor de Oos
tenrijkers, maarschalk Wade voor de Engelsen en graaf Willem Maurits
van Nassau-Ouwerkerk voor de Republiek. Waasten, Menen, Ieper,
Veurne en fort Knokke vielen in Franse handen.

Toen eind oktober de winterkwartieren werden betrokken, werd het
ook in Breda een drukte van belang. Van Rechteren met twee en een half
eskadron cavalerie en luitenant-generaal Van Aylva met zijn regiment
infanterie werden hier ingekwartierd. De magistraat nam het zekere voor
het onzekere bij de aankomst van twee eskadrons cavalerie onder brigadier
Schaegen "uyt de dispute stallen van Bergen op Zoom", die mogelijk een
besmettelijke ziekte zouden kunnen verwekken en dirigeerde deze naar
Teteringen waar ruime stallen en grote schuren waren.6

Erg veel ongeregeldheden schijnen zich tijdens deze winter niet te
hebben voorgedaan. Alleen predikant Fruijtier meende "dat hem (...) een
kleijnagting was aangedaan". De krijgsraad velde op 13 januari 1745 een
vonnis over soldaat Marijnis Cornelis Roeks uit het regiment van Aylva:
wegens zijn deserteren zou hij "met de koorde gestraft worden".7 De
ondermajoor werd naar de oudste predikant van Breda gestuurd om de
veroordeelde te laten bijstaan als hem die middag om drie uur de dood zou
worden aangezegd. Deze droeg die taak op aan predikant Fruijtier, die
echter enigszins verontwaardigd was dat hij dit moest vernemen van "de
meijd van sijn oudste collega". Hij wilde dit eerst niet accepteren en liet
tot de volgende avond tien uur op zich wachten. Daardoor kon de
executie van Marijnis Roeks eerst toen plaatsvinden. Dit is het enige geval
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van desertie in deze periode dat ons uit Breda bekend is. Blijkbaar kwam
het echter meer voor. Het zal niet zonder reden geweest zijn, dat de
Staten-Generaal op 8 februari 1746 een Generaal Pardon afkondigden
voor alle gedeserteerde ruiters, dragonders en soldaten die voor 1 mei van
dat jaar in het door hen verlaten legeronderdeel terugkeerden. Het regi
ment van luitenant-generaal Van Aylva vertrok half maart uit Breda
richting Ath in Henegouwen. Voor het vervoer van de bagage werden tien
karren meegegeven.

De bondgenoten schenen lering te trekken uit de vruchteloze gang van
zaken in 1744. Ze zouden nu met 50.000 man troepen ten strijde trekken.
Het opperbevel werd opgedragen aan één man: de hertog van Cumber
land, 24 jaar oud en tweede zoon van George H, koning van Groot
Brittannië en Ierland en keurvorst van Hannover. De Staten-Generaal van
de Republiek hadden in 1742 drie vreemdelingen benoemd tot generaal.
Eén daarvan was Karel August Frederik, prins van Waldeck. Hij werd op
19 februari 1745 met het opperbevel over het Staatse leger belast. 8

De campagne begon met de slag bij Fontenoy, waarmee de bondgeno
ten hoopten Doornik uit handen van de vijand te houden. De Fransen
wonnen echter, veroverden daarna stad voor stad het graafschap Vlaande
ren en sloten de veldtocht af met de inname van Ath, begin oktober. De
Franse opperbevelhebber Maurits van Saksen betrok zijn winterkwartier
te Gent, waar hij een aanval op de hoofdstad Brussel voorbereidde. De
bondgenoten hadden hier een garnizoen van 9000 man.

De Engelsen boekten meer succes in de koloniën: op 25 juli veroverden
ze het eiland Cap Breton, in het mondingsgebied van de St. Laurensrivier.
Hiermee konden ze het Franse koloniale bezit in Canada dwarsbomen en
hadden ze een aardig ruilobject bij de vredesonderhandelingen. Binnens
lands zorgden invallen in Schotland van Karel Eduard Stuart, zoon van de
troonpretendent Jacobus IH, echter voor paniek en Franse steun werd
gevreesd. Eind augustus zond de Republiek troepen van Doornik en
Dendermonde naar Schotland, die volgens de overgavevoorwaarden tot 1
januari 1747 niet tegen Frankrijk mochten vechten. Tegen de jaarwisseling
volgden nog 6000 huurlingen onder leiding van prins Frederik van Hessen.

Kwamen de Engelse troepen in 1743 nog over de havens Oostende en
Nieuwpoort, nu moest de overtocht via noordelijke havens gemaakt
worden. Daarbij hielden de regimenten soms een rustdag in Oudenbosch.
Ook andere plaatsen kregen inkwartieringen. De Roosendaalse magi
straat gaf de troepen onderdak in de kerk, zodat de kerkeraad op 31
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oktober tot de conclusie moest komen dat de zondagsdienst niet kon
worden gehouden. Enkele dagen later kreeg het Ettense dorpsbestuur
bericht, dat er vier regimenten Engelse troepen tijdens hun mars van
Antwerpen over Wuustwezel naar \Villemstad in de gemeente rust
zouden houden. Ze zagen deze soldaten, waarbij "de siekte van de loop
sterk regeert"9liever niet komen en wilden dit met honderdvijftig gulden
afkopen. Het regiment van generaal Bleyd vond onderdak in Etten en dat
van Simple in Leur; de twee overige kwamen in Hoeven terecht. Het
Engelse regiment cavalerie van generaal Honywood, dat op 24 december
in Etten ariveerde, bleef langer dan twee dagen; het vertrok pas op 24
februari van het volgend jaar.

Last van epidemische ziekten als buikloop had men ook in Breda. De
magistraat nam effectieve maatregelen door het verkopen van pruimen,
druiven, witte kool "of andere onrijpe fruijten"IO te verbieden en het
huisvuil op een diepte van twee voet te laten begraven.

De Hessische troepen trokken eind januari over Oudenbosch en
Standdaarbuiten naar \Xlïllemstad met per regiment zo'n honderd
paarden. De aanhoudende vorst bemoeilijkte de aanvoer van levens
middelen. Prins Frederik scheen hiervoor begrip te kunnen opbrengen; hij
zou met zijn lijfregiment en hofhouding niet uit Antwerpen vertrekken
voordat de andere troepen ingescheept waren.

Maurits van Saksen wist munt te slaan uit de verminderde troepen
sterkte in de Zuidelijke Nederlanden. Ongehoord vroeg brak hij het
winterkwartier op en sloeg het beleg voor Brussel. Luitenant-generaal
Filip Willem van der Duyn, die later dit jaar benoemd zou worden tot
gouverneur van Breda, voerde hier het bevel over de troepen. De stad
moest echter op 20 februari 1746 tot capitulatie overgaan.

Het nieuwe jaar kon weinig goeds beloven. De vijand rukte op: Me
chelen en Lier moesten zich overgeven en op 1 juni moest ook Antwerpen
zijn overgave ondertekenen. Het leger van de bondgenoten wilde zich niet
laten verlokken tot een veldslag, maar trok zich terug in de Baronie van
Breda. Zou de vijand verder oprukken en Staats grondgebied betreden,
terwijl ons land nog steeds niet in oorlog was met Frankrijk? Moest er een
tegenaanval op Antwerpen worden voorbereid? In onze contreien nam de
spanning toe. Het leger deed een zwaar beroep op de plaatselijke overheid
en de bevolking.
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18. Prins Willem IV (1711-1751)
Gravure door P. Tanjé naar G. Sanders, 1750.

Stedelijk Museum, Breda.

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)



De Baronie in staat van verdediging

Voor de militaire zaken werd van 's landswege te Breda van oudsher een
gouverneur aangesteld. Deze hield zich in deze tijd vooral met de oorlog
voering bezig. De belangen van de vesting behartigde de groot-majoor of
wachtmeester over het krijgsvolk in garnizoen. De Staten-Generaal be
noemden op 4 april 1730 Pieter Coenraad van Leijden (1700-1758) in die
functie.!!

De heer of baron van Breda was in deze tijd Willem Karel Hendrik
Friso, die stadhouder was van Friesland, Groningen en Gelderland. De
overige gewesten, Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel, hadden na de
dood van Willem III in 1702 geen opvolger meer aangesteld. De aanhang
van de Oranjepartij groeide in deze crisisjaren ook in de laatst genoemde
gewesten sterk en het kon nauwelijks uitblijven of er zou door het volk of
de regenten een beroep gedaan worden op de Friese stadhouder. Als heer
van Breda was hij reeds op 13 september 1737 ingehuldigd. Hij benoemde
de drossaardY Sinds 1736 was dit Steven, graaf van Randwijk, heer van
Homoet en Gameren (1698-1769). Voor Gelderland was hij gedeputeerde
ter Staten-Generaal. Deze herbenoemde de op 8 maart 1735 aangestelde
stadhouder van zijn voorganger: Johan Hendrik Damisse (1692-1749),13
De magistraat van de stad Breda bestond uit negen schepenen, van wie één
president of binnenburgemeester werd genoemd, en een buitenburgemees
ter. Ze ontvingen hun aanstelling van de heer.

De dorpen in de Baronie hadden eigen bestuursorganen, die meestal
bestonden uit een schout, zeven schepenen en een aantal gezworenen. Hun
gezamenlijke belangen werden besproken in de Landsvergadering.!4 Deze
was in 1597 tijdens de Tachtigjarige Oorlog ingesteld door prins Maurits.
De stadhouder van de drossaard maakte de agenda van de te bespreken
punten op en belegde de vergaderingen. Ze werden gehouden in Breda en
bijgewoond door de schouten, die betiteld werden als "officieren". Beslui
ten namen ze met meerderheid van stemmen. Uit hun midden wezen ze
ieder jaar twee personen aan als commissarissen om de lopende zaken te
regelen en met de stadhouder vormden ze dus een soort dagelijks bestuur.
De Landsvergadering werd bijgestaan door een griffier. De dorpen droegen
voor tweederde bij in de kosten van het in 1707 opgerichte Tuchthuis in de
Halstraat te Breda, waarvan jaarlijks een rekening werd opgemaakt. De
overige gezamenlijke lasten werden twee keer per jaar omgeslagen in de
vorm van een repartitie. Deze bestonden voor een deel uit vaste bedragen.

79

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box



19. Steven, graaf van Randwijck (1698-1769), drossaard van stad en land van Breda vanaf 1736.

Foto Artipress Haarlem Collectie L. R. gravin van
Randwijek, Aerdenhout.
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Zo ontving de stadhouder jaarlijks 900 gulden en de commissarissen ieder
100 gulden. Voor het maken van de repartitie kregen ze elk nog 20 gulden.
Aan drie functionarissen werd een tractement betaald: aan de griffier
500 gulden, aan de agent in 's-Gravenhage 600 gulden en aan de jager in de
Baronie 160 gulden. Daarnaast waren er variabele posten, zoals administra
tiekosten, kledij vOor dragers van de rode roede, reis- en verblijfkosten van
stadhouder en schouten en declaraties van advocaten en notarissen. De
agent, een Hagenaar die de weg op het Binnenhof en omgeving goed kende,
had als taak voor de Landsvergadering te bemiddelen bij de Nassause
Domeinraad, de Raad van State en de Staten-Generaal. Een dag nadat de
opgemaakte repartitie in de vergadering was gebracht, kwamen twee sche
penen per dorp naar Breda om hun goedkeuring eraan te hechten. De
samenstelling van de Landsvergadering en een overzicht van de repartities
in deze jaren zijn uiteengezet in een bijlage.

De Bredase fortificatiewerken en bruggen kregen in 1744 een grote
onderhoudsbeurt. IS Niet dat de vesting een Franse inval echt zou kunnen
weerstaan, maar het was er toch beter mee gesteld dan in het onder Holland
ressorterende Klundert. Hier uitte het bestuur op 29 april zijn verontrus
ting over de weerbaarheid van het onderbezette garnizoen en de vervallen
staat van de poorten, bruggen, wallen en grachten. 16 Met het treffen van
voorbereidingen voor het stellen van inundaties waren verschillende jaren
gemoeid. In Bergen op Zoom begon men in 1743 al met het opwerpen van
dijken en dammen, waarna op 1 augustus 1745 de landerijen werden ge
inundeerd. Omdat men in deze plaatsen handelde in opdracht van de Raad
van State, die belast was met militaire aangelegenheden, zullen dergelijke
maatregelen ook in Breda genomen zijn. In het begin van de achttiende
eeuw was er onder leiding van Menno van Coehoorn een zuidelijke verde
digingslinie in de Republiek aangebracht. Het gebied tussen de twee ves
tingsteden langs de Steenbergse Vliet, de Dintel en de Mark kon onder
water gezet worden. Waar de waterlinie onderbroken was, lagen bij Bergen
op Zoom wallen en forten. Ten noorden van Breda kende men de linies van
de Munnikenhof en Den Hout. Ook voor de bewapening moest gezorgd
worden. Hieronder behoorde de munitie, die schepen uit Amsterdam en
Veendam op 28 en 29 oktober 1745 in de Bredase haven losten.

Breda telde in deze tijd naar schatting van de magistraat 10.000 inwo
ners en 1300 woningen. I? Na de inkwartieringen tijdens het winterseizoen
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liep de stad kans, dat bij het opbreken van de troepen achterblijvende
soldatenvrouwen en -kinderen een beroep zouden doen op de armenkas
sen. 's Nachts werden de poorten angstvallig dicht gehouden, zelfs voor
brieven. Om het postverkeer toch doorgang te laten vinden verzocht
brigadier Pieter van Leijden de magistraat begin februari 1746 de benodigde
materialen voor het maken van een hijsinstallatie bij de Haagse poort,
waarmee de brieven toch de stad konden bereiken. Een maand later wilde
Van Leijden burgers inschakelen als wachtposten bij de Ginnekense poort.
Dit verzoek bracht stadhouder Damisse hoogst persoonlijk in de vergade
ring van de magistraat en hij verkreeg diens medewerking. 18

De situatie werd ernstiger toen in mei 1746 het Staatse leger onder
leiding van generaal Waldeck bij Terheijden kwam te liggen. Ook troepen
van de Oostenrijkse bondgenoot verbleven in deze omgeving. Met een
vijandelijke inval moest nu terdege rekening gehouden worden. De inunda
tie was al geruime tijd gesteld. Buiten de stadspoorten werden de bomen
omgehakt. Van Leijden wenste een overzicht van de graanvoorraad binnen
de stad. De molens maalden alleen nog voor militairen en werden bewaakt
door schildwachten. Bij de bakkers was nauwelijks nog brood te verkrijgen.
Op bezwaren hiertegen van de magistraat stelde Van Leijden op 23 mei de
korenmolen de Vier Winden bij de Ginnekense poort enkele uren ter
beschikking van de burgers. Dit hielp echter weinig, omdat het windstil
was. Een hongersnood werd gevreesd. Ook zorgden de Oostenrijkse
troepen dagelijks voor wanordelijkheden. Met het verzoek om in noodge
vallen over 200 tot 300 "pioniers" voor het verrichten van hand- en
spandiensten te mogen beschikken klopte Van Leijden bij het stadsbestuur
aan. Maar dit vond "de burgerij tot diergelijk werk onbequaam. 19 Boven
dien werd in voorgaande tijden dit werk aan de plattelandsbewoners over
gelaten. De Haagse agent Carel van Meerlo kreeg opdracht drossaard
Steven van Randwijk op de hoogte te stellen nu "wij in een erger situatie als
een belegerde stad"20 zijn geraakt.

In de eerste dagen van juni moest ook de graanvoorraad van de 17 of 18
jenever- en brandewijnstokerijen worden genoteerd. Maar daar bleef het
niet bij. De bakkers werden gesommeerd zich van zoveel mogelijk graan te
voorzien, de burgers moesten een mondvoorraad voor drie maanden in
slaan en aan de Raad van State zou toestemming worden gevraagd tot het
aanleggen van een magazijn voor rogge. De groot-majoor wilde het juiste
aantal wagenmakers en smeden weten, die ten tijde van een belegering
onderstellen voor kanonnen konden vervaardigen. 21 Tevens maakte hij de
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20. Breda: gezicht op de stad vanuit het noord-westen, tweede helft
18de eeuw. Gravure door K. F. Bendorp.

Gemeentearchief, Breda.

magistraat erop attent, dat er een verzorgingsplaats voor gewonden diende
te worden aangewezen. Het was zeker geen tijd voor vermakelijkheden: de
voorjaarskermis werd eerst tot 2 juli uitgesteld, vervolgens tot 6 augustus.
Zolang er geen duidelijkheid omtrent de activiteiten van de vijand was,
bleef de noodtoestand van kracht.

De problemen op het platteland waren anders van aard. Dat het er
economisch niet al te best voorstond moge blijken uit de resolutie van de
Raad van State van 9 juni 1746. Een reeds eerder toegestane belastingver
lichting werd voor tien jaar verlengd. In Staats-Brabant was namelijk de
afgelopen 23 jaar geen verbruiksbelasting of accijns geheven op zout, zeep,
azijn, ronde maat, turf, kolen, brandhout, paardegeld en laken, die tezamen
ook wel de kleine speciën genoemd werden. Het gemaal- of hoofdgeld was
voor drievierde verminderd in het kwartier van Oisterwijk, de Meierij van
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's-Hertogenbosch, de Baronie van Breda, Steenbergen en Princeland en in
de overige gebieden voor de helft. Vanuit Vlaanderen kwam in 1744
runderpest over naar de Republiek, die tot 1759 zou heersen. Alleen al in
Etten, Leur en Sprundel kostte dit 4243 beesten het leven. Begin mei 1746
hadden de eigenaars van de onder water gezette landerijen nog de hoop dat
de inundaties spoedig ongedaan gemaakt zouden worden. Er kon dan nog
gezaaid worden, al was het de vraag hoeveel schade er was aangericht aan de
grond. Door de veranderende oorlogssituatie bleven ze echter gehand
haafd. Velen trachtten hun goederen veilig te stellen in vestingsteden.
Mogelijk namen sommigen ook zelf de wijk. 22

Bij Terheijden bevond zich aan de Mark een vervallen schans uit de
Tachtigjarige Oorlog, de zogenaamde Kleine Schans. Hier vestigde het
Staatse leger zijn hoofdkwartier en legde er een campement aan. De verde
digingslinies in deze omgeving werden versterkt. Het Oostenrijkse leger en
een legerhospitaal kregen een plaats in Oosterhout.

De voorzorgsmaatregelen die een stad kon nemen in deze benarde
omstandigheden waren duidelijker dan op het platteland. Juist nu bewees
de samenwerking van de dorpen in de Landsvergadering haar nut. Bij een
beroep van het leger op de bevolking werd dit orgaan benaderd. Het
verdeelde de lasten zo evenwichtig mogelijk over de onderscheiden plaat
sen. De Landsvergadering stelde wel de eis, dat ook de andere districten,
zoals het Markiezaat van Bergen op Zoom en de Meierij van
's-Hertogenbosch hun bijdrage zouden leveren. Het aantal buitengewone
vergaderingen steeg van minstens 13 in 1746 naar 38 in het volgende jaarY
De agenda beperkte zich steeds meer tot zaken betreffende de oorlogs
dreiging.

In de vergadering van 3 mei 1746 besloot men de commissarissen
Lubertus Stuerman en Floris van Gils met verschillende orders richting
Den Haag te sturen. Eén daarvan luidde: "aldaer te verneemen hoe de
Baronnie haer soude gedragen in cas van zaaken (het) tot een oorlogh
mogten komen uijt te vallen en men gedreijgt of door den vijand overvallen
wierd".24 Ze zouden pas op 24 juni hun verslag uitbrengen. De grootste
zorg draaide om het tijdig beschikbaar hebben van voldoende geld
middelen bij een Franse inval. Uit de jaren 1672 tot 1678 wist men dat
oorlogstoestanden als deze gepaard gingen met "branden, roven, plunde
ren en moorden, mitsgaders (het) wegvoeren van de regenten uit de respec
tive dorpen en districten". 25 Er moest dan snel gehandeld kunnen worden.
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21. Sprundel: de Dorpsstraat met de kerk vanuit het westen, tweede helft
18de eeuw. Gravure door K. F. Bendorp.

Gemeentearchief, Breda.

~T D OR JE" (() (\}) S T EB H (() U T.

22. Oosterhout: het slotje Limburg met op de achtergrond de kerk vanuit
het zuid-westen, tweede helft 18de eeuw. Gravure door K. F. Bendorp.

Gemeentearchief, Breda.
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Volgens de Domeinraad moesten ze gezamenlijk een lening afsluiten,
waarop in moeilijkheden verkerende dorpen konden temgvallen. Hiermee
kon de Landsvergadering echter niet instemmen; deze zaak bleek voor
ieder dorp anders te liggen. Zo hield Etten zich er buiten, omdat het geen
geld nodig dacht te hebben. De Raad van State gaf als oplossing het
doorberekenen van dit bedrag in de jaarlijks door ieder dorp te incasseren
hoofdelijke omslag bij de inwoners. In de meeste dorpen zou dit wel
kunnen, behalve in Ginneken, Dongen en Terheijden, omdat de bevolking
hier het meest te lijden had tijdens het voorjaar van 1746 en er lastenverho
ging vrijwel onmogelijk was. Voor hen zou het aangaan van een lening het
beste uitkomen. Ook Roosendaal voelde daarvoor het meest. 26

Ook het in veiligheid brengen van bezittingen naar noordelijker ge
legen plaatsen vergde maatregelen. Toestemming daartoe werd van de
Raad van State verkregen op 1 maart 1746. Een belemmering vormde nog
de tollen, zoals die van Geervliet. Hiervoor werd door de Gecommitteerde
Raden ter Admiraliteit op de Maze te Rotterdam op 17 mei vrijstelling
verleend. Men moest dan wel een binnenlands paspoort hebben en er zou
bij alle posten toch een controle plaatsvinden opdat "geene coopman
schappen werden vervoert"Y

De commissarissen brachten uit Den Haag ook nieuws mee. De gou
verneursplaats in 's-Hertogenbosch zou, nu de prins van Hessen
Homburg overleden was, worden bezet door Reynard Baron van Rede tot
Ghinkel, die deze functie in Breda bekleedde. Hij werd hier op 19 juni 1746
opgevolgd door de gouverneur van Bergen op Zoom, Filip Willem van der
Duyn. Van de Baroniedorpen werd verwacht, dat ze de nieuwe functionaris
een geldbedrag zouden aanbieden, het zogenaamde "bienvenue". Twee
jaar eerder, bij de benoeming van Van Rede, had de Landsvergadering zich
hierover al beklaagd, - zonder resultaat. Het enige wat de in de arm
genomen drossaard kon bewerkstelligen was, dat het bedrag in drie jaar
lijkse termijnen mocht worden betaald. Het ging om een totale som van
duizend zilveren ducaten, die door Van der Duyn in januari 1747 werden
geëist.

Generaal Waldeck belegde in zijn hoofdkwartier te Terheijden op 22
mei 1746 en bijeenkomst met stadhouder Damisse, burgemeester Andreas
de Bons als afgevaardigde van de Bredase magistraat en de Princenhaagse
schout Stuerman. Het betrof vooral een aangelegenheid voor de dorpen.
Van de Raad van State had hij toestemming gekregen tot het vragen van
leveranties voor zijn leger. Zo had hij behoefte aan 27.300 bossen stro
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ineens en daarna nog wekelijks de helft. De Oostenrijkse generaal, graaf
Bateani, had blijkbaar dezelfde behoefte, want in de Landsvergadering
werd twee dagen later een verdeling opgemaakt voor 49.900 bossen stro.
Ook de Terheijdense schout werd benaderd voor het dagelijks bezorgen
van twee wagens hout voor de generaals. Verder eiste Waldeck in de
komende weken verschillende keren 60 karren voor het vervoeren van
houten palen, maar ook voor het brengen van levensmiddelen naar de
troepen bij Hoogstraten. In Oostenrijks-Brabant konden onvoldoende
karren voor dit laatste karwei bijeengebracht worden. Stadhouder Damisse
zag de gevaarlijke kant hiervan in en stelde een opzichter, commissaris
genoemd, aan, de Bredase deurwaarder Chrystie. Met officier Abraham van
Santvoort bepleitte hij in Terheijden een behoorlijke escorte en schade
loosstelling indien de karren en paarden in Franse handen mochten vallen.
In de vergadering van 13 juni bracht hij zijn verslag hierover uit. De
Landsvergadering vond het nu wel genoeg: Zwaluwe, Zevenbergen, Klun
dert, het Markiezaat en de Meierij waren er ook nog. 28 Dit bleek succes te
hebben: een week later moesten er op maandagmorgen om vijf uur honderd
karren uit het Markiezaat van Bergen op Zoom op de Bredase markt
verschijnen.

De zorg van de Staten-Generaal en de Raad van State ging vooral uit
naar het leger zelf. Ze droegen het volk op levensmiddelen te brengen naar
de militairen in de Baronie en verleenden hiervoor tolvrijdom.

Voor de leveranties van hooi, stro en hout meldden zich al gauw
aannemers, zoals de Bredase koopman J acob Jamez. Ze kochten het beno
digde op bij de boeren in deze omgeving en verder weg. Met schepen kwam
het over de Mark in Breda aan. Omdat deze voorrang kregen, waren de
overige schepen met koopwaar regelmatig genoodzaakt drie tot vier dagen
nutteloos op de rivier ter hoogte van Terheijden te blijven wachten voor ze
hun lading konden lossen. Hoewel de Landsvergadering met deze leveran
ties geen bemoeienis had, bereikten klachten van de boeren haar wel.
Schout Simon Adriaan de Vries deelde op 16 juni mee, dat Jacob Jamez in
Oosterhout stro vorderde met dreigementen zonder eerst tot overeen
stemming te komen over de prijs. Volgens Waldeck waren de boeren alles
behalve redelijk in hun vraagprijs en waren er concurrerende opkopers aan
het werk waarmee de boeren liever onderhandelden. Het hooi, stro en hout
werd opgeslagen in magazijnen bij Terheijden en Gilze, waar zich eveneens
moeilijkheden voordeden. Zo verklaarde Benedictus Daniël de Radom,
commissaris in het Hollandse leger, op 22 juli voor notaris Jacobus Johan-
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nes van de Laar, dat verschillende regimenten, vooral dat van Saksen
Gotha, bij Gilze, ondanks de bewaking, zoveel stro en hout hadden wegge
nomen als ze maar dragen konden en door plattrappen veel vernielingen
hadden aangericht. 29

Het enige wat de dorpen aan veiligheidsmaatregelen konden nemen was
het instellen van nachtwachten. In Etten gebeurde dit voor de periode van
24 mei tot 5 augustus. Wanordelijkheden door soldaten veroorzaakt moes
ten aan generaal Waldeck worden doorgegeven en hij beloofde een patrou
ille hiertegen in te stellen. Aangifte doen was evenwel niet zo gemakkelijk,
zoals bleek in Oosterhout en Terheijden waar"haere ingeseetenen door de
swaere inquartieringe niet uijt haere huijsen durven koomen".3o

Na de overgave van Antwerpen werd deze stad op 4 juni 1746 vereerd
met een bezoek van de Franse koning Lodewijk XV. In navolging van
andere Zuidnederlandse steden bracht men allerlei versierselen aan en een
fraaie verlichting, vooral in de Onze Lieve Vrouwetoren, "waarvan men
later verhaalde dat men ze van uit Bergen-op-Zoom, Breda en zelfs Middel
burg, had gezien"Y Geen wonder dat er ongerustheid heerste in deze
streken. De Franse legeractiviteiten beperkten zich echter enkele maanden
tot het neerhalen van de fortificatiewerken in de barriêresteden en het
opbouwen van versterkingen bij Antwerpen. Daarnaast werd op verschil
lende manieren poolshoogte genomen, om de haalbaarheid van een aanval
op de Republiek te kunnen taxeren.

Vrijdag 27 mei verscheen korporaal Johannis Snelle op last van zijn
luitenant in de Landsvergadering en vroeg enkele bestuurders van Gin
neken, waar zijn detachement van 20 man gelegerd was, mee te gaan voor
het afhalen van sauvegardebrieven. Met deze brieven beloofden de Franse
militairen geen schade te veroorzaken, maar er moest wel voor betaald
worden. 32 Op deze wijze konden de dorpsbesturen zich vrijkopen van
"desordres, insolentien, roverijen, brandstigtingen ende andere ruineuse
rescontres en verwoestingen", die hen met de komst van de Fransen te
wachten stonden. 33 Blijkbaar kwamen ze in de Baronie erg laat met deze
sauvegardes, want in het Markiezaat en de Hoge en Lage Zwaluwe was
door de respectievelijke heren al toestemming verleend tot het kopen
ervan. Deze heren hadden uit anderen hoofde goede contacten met Frank
rijk. Voor Bergen op Zoom was het Karel Philip Theodoor van Sulzbach
(1724-1799), die in 1742 paltsgraaf van de Rijn geworden was en daarmee
één van de Duitse keurvorsten. De heerlijkheid Zwaluwe was toen in het
bezit van Frederik H, koning van Pruisen. Beiden stonden in deze oorlog
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23. Terheijden: de kerk vanuit het zuid-oosten, 1732.
Gravure door H. Spilman naar C. Pronk.

Gemeentearchief, Breda.

24. Teteringen: de kerk vanuit het westen, 1732.
Gravure door H. Spilman naar C. Pronk.

Gemeentearcbief, Breda.
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aan de Franse zijde, al had Frederik II dan in 1745 vrede gesloten met
Oostenrijk. 34 In een rekest aan de Domeinraad werd een beroep gedaan op
prins Willem IV, die "mede een rijksvorstenprins van het Duitse Rijk is, en
ook heer en baron, en gevolgelijk grondheer is van dese Baronnie"33 om
zich zo snel mogelijk van Franse sauvegardes te verzekeren. De Domein
raad wilde eerst de archiefbescheiden betreffende de inval van 1672 erop
naslaan alvorens een besluit hierover te nemen. De zaak was snel van tafel
toen bleek dat bij de Staten-Generaal de houding van het Markiezaat ten
aanzien van de sauvegardes "gans niet wel was opgenomen".lS

Breda kreeg op 8 juni 1746 een Franse gast, die voor de nodige opschud
ding zorgde. Schoenmaker Frans van Vuren en vele anderen waren er
getuigen van en magistraat en drossaard werden op de hoogte gesteld. Het
gebeurde in de Veemarktstraat. De Fransman kwam het huis van Andries
Westerman binnen. Omdat hij de militaire uitrusting van trompetter
droeg, lag het gespreksonderwerp voor de hand. Tussen beide mannen
ontstond een dispuut over het krijgsverloop, "waarop den trompetter met
schimpagtige woorden seijde, de Hollandse sijn sulke groote mannen en de
Fransche sulke kleijne mannekens". Westerman antwoordde "dat de re
trete van onse armé niet te verwonderen was, wegens die overmagt van de
Franschen, welke met ons egaal sijnde, seekerlijk niet soude geretireert
hebben". De trompetter bood zijn snuifdoos aan. Toen Westerman die
echter wilde aannemen, duwde de Fransman het doosje onder zijn neus en
knipte hem dicht. Door deze onbeschaamdheid dreigde de Bredanaar de
commandant Pieter van Leijden, die recht tegenover hem woonde, in het
huidige bisschopshuis, te hulp te roepen. De Fransman nam daarop zijn
ruitersabel en trompet en verliet het huis om even later met een zekere
officier Daulius terug te komen. Nauwelijks had Westerman de hem
aangedane belediging uitgelegd of hij kreeg een pak slaag waarbij "sijn muts
en pruijk van sijn hooft vloogh". Ook Daulius dreigde hem te "ranchelen,
ik soude uw hondert duijsent stokslagen geeven". Westerman moest mee
naar het commandantshuis, waar Van Leijden hem weer liet gaan. 36

Het zou nog een maand duren eer het duidelijk werd wat de bedoe
lingen van de Fransen waren. Op 8 juli trokken hun troepen richting Lier
en Leuven. Ruim een week later slaakten de inwoners van de Baronie een
zucht van verlichting toen de hier gelegerde militairen richting Oost
Brabant trokken. Voor Breda en omgeving was het directe oorlogsgevaar
afgewend. Uiteindelijk zou op 11 oktober een treffen plaatshebben bij
ROCOllrt in het Luikse.
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De voorbereidingen tot deze aftocht bezorgden de Baronie wel weer
veel overlast. Op 12 juli vorderde de prins van Waldeck 110 bespannen
karren voor het transport van proviand en de volgende dag nog eens 250.
Dat waren de eerste signalen voor het komende vertrek van het leger. 37 De
voerlieden die nu aan de beurt waren hun diensten voor het land te leveren,
wachtte een spannend avontuur. Op hun aandringen dacht stadhouder
Damisse er goed aan te doen weer een commissaris namens de Baronie aan
te stellen. Het werd een schepen van Ginneken, Gommerus Josephus
Soetens. Met deze beslissing konden de schouten in de Landsvergadering
van 19 juli wel instemmen, behalve Marinus Ruijghaver van Terheijden,
maar bij stemming bleek de meerderheid toch tegen betaling van de com
missaris te zijn. Hij kreeg niet meer dan 30 gulden. Elk dorpsbestuur had
zelf uit zijn midden iemand aangesteld om toezicht te houden tijdens de
reis. Schepen Anselmus Zegers kreeg deze taak in Etten opgedragen en
ontving hiervoor vier gulden per dag. Na zijn overhaast vertrek op 16 juli
keerde hij vanuit Hogeloon huiswaarts om de hem toegezegde 600 gulden
voor vertering, onkosten en noodgevallen op te halen. Bij de achterblijvers
groeide ongerustheid toen ze na enkele weken nog geen nieuws hadden
ontvangen en enkele stapten op 5 augustus de vergadering van schout en
schepenen van Etten binnen. Schout Cornelis Cornkoper kon de volgende
dag al wel enig bericht doorgeven: 'het leger bevond zich bij Namen, er was
een zwaar gevecht op komst en ook uit Princenhage waren nog karren niet
teruggekeerd. Anselmus Zegers bleef tot 13 augustus weg en had inderdaad
tot Namen het leger vergezeld. Hij kwam 208 gulden en13 stuivers te kort.
Daarnaast had men hem beroofd van een tas met inhoud ter waarde van 15
gulden.

De Oosterhoutse schout Simon Adriaan de Vries alarmeerde op 28 juli
de Landsvergadering. In zijn dorp waren nog 1200 militairen achtergeble
ven, waaronder zo'n 800 zieken in het hospitaal, die volgens horen zeggen
binnenkort naar Stevensweert vervoerd zouden worden. Als hiervoor op
nieuw karren geëist werden, verwachtte hij de hulp van de overigen.
Werden voorheen rekesten ingediend, nu zou er een bezwaarschrift voor
de Raad van State worden opgesteld. Het liefst zag men de zieken per schip
weggevoerd; moest het over land gebeuren, dan toch niet verder dan de
grenzen van de Baronie. Stadhouder Jan Hendrik Damisse voerde ook
onderhandelingen met zijn ambtgenoot in de Meierij van 's-Hertogen
bosch, Otto Juijn. Maandagavond 22 augustus werden zo'n 225 karren met
huif uit de Baronie in Oosterhout verwacht. De reis ging niet verder dan tot
Moergestel.
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De vredesbesprekingen te Breda

Langzaam maar zeker veroverde Frankrijk de hele Zuidelijke Nederlanden
en het was de grote vraag wat er daarna zou geschieden. De laatste nog niet
genomen barrièrevesting, Namen, capituleerde op 26 september 1746. Het
Staatse bewind uit dit Tweede Stadhouderloze Tijdperk kon niet besluiten
de hulpverlening aan de Engelse bondgenoot te staken, al kon daarmee
misschien de oprukkende vijand worden geweerd. De onvrede hierover zou
immers de groeiende Oranjebeweging ten gunste van de Friese stadhouder
Willem Karel Hendrik Friso aanwakkeren. Van hem verwachtte men een
krachtiger oorlogvoering. Tot nu toe en wel in 1742 was hem slechts een
ondergeschikte functie van luitenant-generaal aangeboden. Die had hij
begrijpelijkerwijs niet geaccepteerd. De Engelse regering begon in te zien
dat haar belangen meer met de zijne zouden accorderen en trad in de zomer
van 1746 rechtstreeks met hem in contact. Met het voeren van geheime
onderhandelingen trachtte de Republiek de in oorlog verkerende mogend
heden rondom de vredestafel te brengen. Toen er eindelijk over
eenstemming werd bereikt in de te bespreken punten, voelde ook Engeland
voor een conferentie.

Breda werd de stad waar de afgevaardigde,n bijeen zouden komen en de
magistraat werd hiervan op 1 september op de hoogte gesteld. Op het
stadhuis werden de "vergaderkamer, spreekkamer en groote agterzaal
zijnde onse eenigste bequaeme vertrecken"38 voor de bijeenkomst in ge
reedheid gebracht. Uit Frankrijk arriveerde markies De Puysieux en uit
Engeland de graaf van Sandwich. Beider instructie hield slechts in het hoe
dan ook aan de gang houden van de besprekingen, die op 4 oktober 1746
aanvingen. De vertegenwoordigers van de Republiek, raadpensionaris Ja
cob Gilles en Unico Willem, graaf van Wassenaer, konden geen spelbrekers
zijn, omdat ze dan de keuze moesten maken tussen het in de steek laten van
de bondgenoten en oorlog met Frankrijk. Anderhalve maand discussieerde
men over het Engelse voorstel tot toelating van Oostenrijkse en Sardini
sche afgevaardigden. Ze zouden op de hoogte gehouden worden en af en
toe geraadpleegd. De Puysieux werd na zijn benoeming tot minister van
buitenlandse zaken vervangen. Ook een meningsverschil over toelating van
een Spaanse afgevaardigde in de persoon van Don Melchior de Macconnas
vertraagde de onderhandelingen zeer. Inmiddels was het april 1747 en er
was nog weinig bereikt. Uiteindelijk, op de zeventiende van die maand,
verklaarde Frankrijk de Republiek de oorlog vooral met de bedoeling om
zijn onderhandelingspositie te versterken.
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25. Enen: de kerk met links de achterzijde van het raadhuis, 1732.
Gravure door H. Spilman naar C. Pronk.

Gemeentearchief, Breda.

26. Princenhage: de Markt vanuit het westen, 1732.
Gravure door H. Spilman naar C. Pronk.

Gemeentearchief, Breda.
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De Republiek in oorlog

N adat de troepen zich naar het slagveld begeven hadden en ten tijde van
de vredesbesprekingen in Breda maakten de Baroniedorpen een balans van
de oorlogsschade op. De leveranties aan hout, stro, karren en paarden
werden, voorzover dit nog niet gebeurd was, met de inwoners verrekend.
Rapporten werden opgemaakt van de schade veroorzaakt door militairen
en doorde inundaties. De Bredase magistraat gaf op 12 september 1746 zijn
goedkeuring voor het herplanten van wilgen op de weg naar Terheijden.
Het uitbaggeren van de Leurse haven ging alsnog door. In zijn vergadering
van 12 juni had het dorpsbestuur in meerderheid tot stopzetting van dit
werk besloten. Schepenen Marijnis Gelijns en Anselmus Zegers waren het
hiermee niet eens evenals schout Cornelis Cornkoper, die meende dat "de
gansche negotie die er nog op de Leur is van daar verbannen sal worden". 39

Aan feestelijkheden kon nu ook weer aandacht worden besteed, zoals
de verjaardag van de heer van Breda, prins Willem IV. De magistraat van
Breda verzocht op 1 augustus burgemeester De Bons de benodigde pek
tonnen en illuminaties te laten vervaardigen, zodat op de eerste september
bij een feestelijke verlichting een fraai vuurwerk kon worden afgestoken.
Blijkbaar was het niet gebruikelijk dat hieraan in de omliggende dorpen
aandacht werd besteed, want in de Ettense archiefstukken wordt er geen
gewag van gemaakt. Wel werd er half augustus bekend gemaakt, dat prinses
Anna in verwachting was. De predikanten kregen een aanschrijving om
voor een spoedige bevalling te bidden. Die vond plaats op 15 november.
Drie dagen later werd het nieuws in Breda bekend, maar de magistraat wilde
eerst de officiële aankondiging van de Domeinraad afwachten alvorens een
besluit te nemen over de viering van dit heugelijke feit. Toen die binnen
was, deed men echter niet meer dan het bericht doorgeven aan de kerke
raden. Op 27 november deed de schout in de vergadering van het dorpsbe
stuur van Etten, Leur en Sprundel een voorstel tot het houden van een
feest ter ere van de prinselijke boreling. De schepenen Hendrik Wassen
berg, Jacobus van Eekelen, Adriaen Verhoeven en Anselmus Zegers
stemden ermee in evenals de schout. Johannis Boon, Jacobus van den Broek
en Marijnis Gelijns waren voorzichtiger en wilden eerst bij andere plaatsen
informeren wat die zouden doen. De overige drie aanwezigen, Servaes van
Eekelen, Adriaen Berk en Govert Jan Hendrik waren van mening "dáár
voor geene vreugde te bedrijven", maar dit voor te behouden "als er een
jonge prins komt".4ü Het was namelijk een meisje geworden, Anna Maria,
die op 29 december van hetzelfde jaar zou overlijden. Jacobus van den
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Broek veranderde zijn mening en sloot zich aan bij de eerste groep, die
hierdoor in de meerderheid kwam. Er konden nu afspraken gemaakt
worden over plaats, tijd en de herbergier die de leveranties zou doen. De
organisatie werd aan de schout over gelaten. De buurman uit herberg De
Zwaan, Jacobus Hagens, kreeg opdracht een koude maaltijd op het dorps
huis te bezorgen tegen vrijdagmiddag 2 december. Die werd genuttigd met
begeleidende muziek van trommels en violen. Van de veertien schepenen
waren er elf aanwezig. Ook de elf gezworenen en de predikanten van de
gereformeerde gemeenten te Sprundel, Enen en Leur waren uitgenodigd,
maar de laatste ontbrak.

Met het winnen van de slag bij Rocourt, die hiervoor reeds ter sprake
kwam, voltooiden de Fransen de verovering van de Zuidelijke Neder
landen. De legers van beide partijen betrokken daarna de winterkwartieren.
Voor die van Oostenrijk en Engeland moest onderdak gevonden worden
op het grondgebied van de Republiek. Maastricht, Venlo, Grave,
's-Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom dienden zich hierop voor te
bereiden.

N aast de drukte en het belang van de vredesbesprekingen kon het
Bredase stadsbestuur zeker geen 16 bataillons meer herbergen. Het wendde
zich op 31 oktober tot de drossaard graaf Van Randwijk om te bemiddelen
in een vermindering. Hij was immers vertrouwd met de landelijke be
stuursorganen. Op 29 januari 1747, bij de komst van twee bataillons
Zwitsers, deed de magistraat dit verzoek nogmaals, echter zonder succes.
Groot-majoor Pieter van Leijden bad al ingestemd met deze inkwartiering.
Bovendien zouden in de omliggende dorpen de binnenkort uit Engeland
aankomende troepen worden ondergebracht.

De levensmiddelenvoorziening mocht in een stad met zo'n zware be
zetting zeker niet stagneren. De schepen die over de Mark verse vis
aanvoerden kregen in de periode november 1746 tot juni 1747 dan ook alle
medewerking van de magistraat: zowel overdag als 's nachts werd aan hun
bediening op het trekpad voorrang gegeven en ze hoefden daarvoor geen
trek- en paardegeld te betalen. Tekort aan vlees dreigde er begin december
te ontstaan, toen de schepenbanken van Zevenbergen, Klundert en andere
plaatsen weigerden op last van de Staten-Generaal gezondheidscertificaten
voor te slachten beesten af te geven.

De toename van de bevolking door de hier ingekwartierde troepen
betekende niet automatisch meer omzet voor de middenstanders. De
impostmeesteresse van het bestiaal, de weduwe van Adriaan Evers, meende
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zelfs dat die van de vleeshouwers maar een derde bedroeg van die in andere
jaren. Ondanks verboden van hogerhand, hielden de militairen zich bezig
met het slachten van beesten en niet alleen voor eigen verbruik, maar ook
om het vlees aan burgers te verkopen. Vooral de Zwitsers hadden hier een
handje van.

De openbare orde en veiligheid vereisten nieuwe maatregelen. Tegen
het overmatig drankgebruik in de avonduren werd op 28 november 1746
een publicatie uitgevaardigd, waarbij herbergiers en andere burgers ver
boden werd na het luiden van de klok of het slaan van de taptoe aan
militairen drank te schenken. De boete kwam te staan op 25 gulden. Ook
van de grove dobbel- en kaartspelen "basette, en onder die het soo
genaemde Faraon of quinze"41 verwachtte de magistraat veel onheil. De
drossaard werd op de hoogte gesteld. Tien dagen later, op 20 december,
vaardigden de Staten-Generaal een verbod uit op de spelen voor Maas
tricht, 's-Hertogenbosch, Breda en andere steden in de Generaliteitslanden
waar militairen waren ingekwartierd. De koffie- en andere openbare huizen
liepen kans voor een jaar en zes weken gesloten te worden, terwijl de spelers
een geldboete van 300 gulden bij de eerste, 500 bij de tweede en 600 bij de
derde aanhouding konden oplopen. Dit geld werd, zoals gebruikelijk,
verdeeld tussen de drossaard, de aangever, wiens naam geheim zou blijven,
en de armen. De magistraat verbood de vastenavondviering in februari en
liet omroepen, dat er een straf van veertien dagen op water en brood in de
Gevangentoren of betaling van 25 gulden zou staan op "het lopen der
maskeraden, vermommen, lichtvaardigheden aan te richten, en daarmee
langs de straten lopen".42

Hoewel de vredesbesprekingen aan de gang waren, hadden de Staten
Generaal toch redenen genoeg om een dank-, vast- en bededag uit te
schrijven voor woensdag 15 maart 1747. In een op 17 januari genomen
resolutie werden ze opgesomd: de toenemende verspreiding van de runder
pest, de stijgende prijzen van levensmiddelen, "de vermagering van
,s Lands incomsten", de verzwakking van het leger, doordat veel militairen
krijgsgevangen waren genomen, en "dat ofschoon den staat niet directe
lijck in de tegenswoordige oorlogen is begrepen, en alleen haere hulpe
presenteert, die sij, volgens de trouwe tractaaten aan haere geallieerden
schuldigh is, noghtans deselve door het lot des oorlogs heeft moeten
ondergaan, dat genoegsaam de gantsche Oostenrijksche Nederlanden,
welcke aan den staat tot een voorvuur, en Barrière moeten dienen onder de
beheering van een vreemde magt gebragt sijn soo dat daardoor het oorlogs-
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vuur tot aan de grensen van den staat genaedert, en het seer te dugten is, dat
den oorlog op het territoir van den staat overgebragt soude kunnen
worden".43 De angst bij de Staatse overheid voor een nieuwe campagne was
niet uit de lucht gegrepen. De Franse troepen maakten zich al vanaf eind
december 1746 gevechtsgereed om de vredesbesprekingen voor hun in
gunstige zin te laten verlopen. Ze vulden het leger aan met 112 bataillons
van elk 695 man, die de Zuidelijke Nederlanden moesten leveren. Na
Engeland begon nu ook Frankrijk in te zien dat een Orangistische revolutie
in de Republiek der Verenigde Nederlanden in zijn belang zou zijn. Mau
rits van Saksen had ook persoonlijk belang bij een spoedige vrede: het was
de vraag of zijn successenreeks zou aanhouden en militair gezien had hij als
veldmaarschalk-generaal de hoogste rang bereikt.

Met een mogelijke inval hield men in de Republiek dan ook rekening.
De legerleiding plande de aanleg van zes voedselmagazijnen in verschillende
steden: twee van 400.000 rantsoenen, in Bergen op Zoom en Maastricht, en
vier van 100.000 rantsoenen, in Venlo, Grave, 's-Hertogenbosch en Breda.
De stadsbesturen kregen een aanschrijving hiervoor een plaats aan te
wijzen. Breda koos voor de Gasthuisvelden. De Raad van State stelde in
maart P. van der Beek aan tot commissaris te velde, die belast werd met het
oppertoezicht over haver-, hooi- en stroleveranties van Staats-Brabant
voor het leger. Bij de boeren werd nagegaan wat ze buiten het voedsel voor
de eigen beesten van de wintervoorraad konden afstaan. De prijzen werden
vastgesteld op 10 gulden voor duizend pond hooi, 6 gulden per honderd
bossen stro en 2 gulden 10 stuivers voor een "veertel" haver. Ook nu
werkte men met aannemers. De koopman Jacob Willem van Alphen uit
Oudenbosch deed goede zaken met hen, al kwam dit zijn werk als burge
meester niet ten goede. In deze laatste hoedanigheid beheerde hij de
dorpsgeld~n. Voor de vergadering van 29 maart had de drossaard hem
wijselijk niet uitgenodigd. Bewoners hadden klachten geuit over de brand
gevaarlijke situatie op het turfhoofd in de haven, nu hier hele scheepsla
dingen stro tussen hout, twijgen en mutsaard werden opgestapeld. Dros
saard en schepenen kwam tot de conclusie dat de Raad van State gevraagd
moest worden het magazijn te mogen verplaatsen. Men koos voor een
andere oplossing: er kwam een wacht, bestaande uit een officier, een
sergeant, een tamboer en 25 man infanterie. De schepenen besloten tijdens
een roerige vergadering om het pakhuis of achterhuis van Jacob Willem van
Alphen aan te wijzen als wachthuis. Deze protesteerde tevergeefs. Half
april was er bij de boeren niet veel meer te halen.
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Majoor Van der Beek fungeerde ook als tussenpersoon bij de vordering
van karren en paarden voor het leger. De Raad van State vaardigde op 17
april een reglement uit voor "conducteurs", die bij elke 40 karren moesten
worden aangesteld. Ze dienden toezicht te houden op het ordelijk verloop
van de onderneming, te zorgen voor tijdige afwisseling en voor betaling om
de acht dagen. Hiervoor ontvingen ze per dag vier gulden, voedsel en twee
gulden paardehuur. De lonen voor de voerlieden kwamen op twee gulden
tien stuivers voor kar en paard en vier gulden als ze twee paarden leverden.
Voedsel was voor eigen rekening. Uit de legermagazijnen konden ze voor
viereneenhalve stuiver een roggebrood van zes pond kopen en voor zes
stuivers vijftien pond hooi en een vierhonderdste deel van een last haver.

De dorpen werden begin 1747 belast met doortrekkende troepen en
inkwartieringen. Vanuit Willemstad marcheerden er vele door Ouden
bosch richting Breda. Als het hier te druk werd, vroeg de magistraat
toestemming de regimenten in Teteringen te mogen onderbrengen. Niet
alle inwoners van stad en platteland konden zich met de militaire logeerpar
tijen verenigen. De afgetreden tienraden in Breda vroegen voor zichzelf en
hun na te laten weduwen dezelfde vrijstelling, die ze ook hadden toen ze
nog deel uitmaakten van het stadsbestuur. Ze werden met hun verzoek
doorverwezen naar de Raad van State. Cornelis van Erfrenten beriep zich
op zijn verkregen recht hiertoe, dat hem reeds op 22 oktober 1709 was
verleend en op zijn functie als buitengewoon commissaris van de monste
ring. 44 Bij hem waren drie dagen lang vier Zwitserse soldaten onderge
bracht. In Etten kwamen de klachten van Willem Carel van Bruninghau
sen, eigenaar van huize de Nobelaer.45 Hij begreep niet, dat de schout, de
schepenen, de Roomse pastoor en kapelaan geen inkwartiering kregen,
terwijl bij hem op 17 februari 1747 een luitenant-kolonel van de Engelse
guardes, vier soldaten en zeven paarden werden ondergebracht en twee
dagen later een kapitein van een Engels regiment, twee soldaten en vier
paarden. Zijn rentmeester kreeg nog zeven soldaten en een vrouw. Het
rekest van Van Bruninghausen aan de Raad van State werd in handen
gesteld van generaal-kwartiermeester van de cavalerie Van Tiddinga, die
luitenant Van de Casteele naar de Ettense dorpsvergadering van 13 maart
stuurde om de zaak van deze kant te aanhoren. Schout en schepenen
verdedigden zich aldus: bij de inkwartiering hadden de bestuurders heel
wat werk buitenshuis te verrichten, zoals het toewijzen van de inkwartie
ringen aan de bewoners, het toezien op het goede verloop, het opvangen
van klachten en het verzorgen van de betaling. Mochten ze daarnaast zelf
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militairen krijgen, wat in Breda en andere dorpen ook niet gebeurde, dan
werden bun vrouwen en kinderen ermee belast, die nauwelijks bet huis
zouden kunnen verlaten. De pastoor en kapelaan waren op verzoek van de
meeste dorpelingen vrijgesteld. Van Bruninghausen was tot nu toe zeker
niet overmatig belast, daar hij met zijn zuster, een dienstmeid en een
knecht "een van de grootste en aanzienelijkste huijsen van gansch Etten
bewoont alwaer niet één, maar zelfs verscheijde officiers buijten des sup
pliants schade of ongemak zoude konnen werden gelogeert".46 Het ver
weer was echter niet overtuigend genoeg; op 21 april besloot de Raad van
State het Ettense dorpsbestuur te laten weten, dat de lasten van de inkwar
tiering door alle burgers moesten worden gedragen en alleen zij vrijstelling
kon verlenen. De predikanten en schoolmeesters verkregen die bij resolutie
van 12 juni.

De winterkwartieren zouden op 31 maart ten einde lopen, terwijl de
vredesonderhandelingen in Breda nog steeds geen resultaten geboekt
hadden. Een nieuwe veldtocht stond er onvermijdelijk aan te komen. De
troepen van de bondgenoten vatten post bij Maastricht en in de Baronie
van Breda, waar ze de bewegingen van de vijand nauwlettend in het oog
hielden. Willem Lodewijk prins van Hessen-Philipsthal meldde op 28
maart aan de Raad van State verdachte troepenbewegingen van Fransen
nabij Bergen op Zoom. Het hoofdkwartier van de hertog van Cumberland
werd bij Tilburg gevestigd. De prins van Waldeck arriveerde rond 10 april
in deze streek, waarna hij in Princenhage zijn hoofdkwartier vestigde en
twee regimenten in Hoeven en Oudenbosch stationeerde. Burgemeester
Andreas de Bons, schepen Willem Hendrik Verbrugge en griffier Sebas
tiaan Jan Meijers brachten hem namens de Bredase magistraat een bezoek.
De commissarissen George Willem Hallungius en Cornelis Cornkoper
kregen van de Landsvergadering opdracht hetzelfde te doen en de be
scherming van de Baronie aan te bevelen.

Tegen 11 april achtte de Raad van State de toestand zo kritiek, dat de
Bredase magistraat aangeschreven werd de nodige maatregelen te nemen
tegen een vijandelijke aanval en zich vooral van rogge te voorzien, zodat er
zeker geen gebrek aan brood zou ontstaan. De burgers werden gelast voor
drie maanden levensmiddelen in te slaan.

De Republiek ontving zes dagen later, op maandag 17 april, van Frank
rijk "de meest vredelievende oorlogs-verklaring, die men doen kon"47: de
secretaris van de Franse ambassade in Den Haag, Chiquet, overhandigde
raadpensionaris J acob Gilles een brief van de Franse koning aangevuld met
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een betoog van de gezant abbé De La Ville, beide verstuurd vanuit Versail
Ies. Het Staatse bewind werd duidelijk gemaakt, dat haar grondgebeid niet
langer kon worden ontzien nu de met Frankrijk in oorlog zijnde landen er
hun troepen schuil hielden. Het ging er niet om de vriendschap te ver
breken of de godsdienst, de regering of de koophandel aan te tasten. Wel
achtten beiden het raadzaam de hulp aan Engeland en Oostenrijk te staken.
De veroveringen zouden van tijdelijke aard zijn en de bevolking zou zoveel
mogelijk beschermd worden. De onthutste raadpensionaris ondernam
toch zijn reeds geplande reis naar Breda, zodat de deelnemers aan het
vredescongres het laatste nieuws uit de eerste hand vernamen. Hier bleef
men tot 20 mei vruchteloos bijeen, totdat de Franse en Spaanse gezanten te
kennen gaven de onderhandelingen te willen voortzetten in één van de
volgende steden: Aken, Düsseldorf, Keulen, Trier of Worms. De afgevaar
digden keerden huiswaarts en zouden pas in maart 1748 weer bijeenkomen
in Aken48

•

De oorlogsverklaring werd nog dezelfde avond vergezeld door een inval
in westelijk Staats-Vlaanderen, geleid door generaal Löwendahl, en een
aanval op de Scheldeforten in het oosten. Met de overgave van de schans
Terneuzen op 16 mei was de verovering van Staats-Vlaanderen binnen een
maand voltooid. De troepen van de bondgenoten marcheerden werkeloos
en rusteloos heen en weer in Staats-Brabant en bereidden een mogelijke
tegenaanval op Antwerpen voor. De boeren in de Baronie werden weer
ingeschakeld om de magazijnen aan te vullen en mutsaard te vervoeren
vanuit de bossen. De wachtposten bij het Oudenbossche magazijn waren
zeker niet voor niets aangesteld. Op 29 april bleken ze acht verdachte
Fransen in arrest te hebben genomen.

Ter verdediging van Staats-Vlaanderen was weinig meer gedaan dan het
stellen van inundaties. De weinige mankracht zette alles in het werk om te
redden wat er te redden viel. Zo werd in de dagen van 20 tot 22 april, de dag
waarop Sluis in Franse handen viel, het dorp St. ]ansteen als voorpost van
Hulst, op enkele huizen en de kerk na afgebroken en in as gelegd in
opdracht van de gouverneur. Aan de overzijde van de Westerschelde
vormde de oorlogssituatie het gesprek van de dag en groeide angst. De
wachtposten van Veere spraken zich in de nacht van 25 op 26 april uit voor
prins Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau, stadhouder van
Friesland, Groningen en Gelderland, de enige die ons land in deze 11ache
lijke tijden uit de nood zou kunnen helpen. Hun geestdrift wekte andere
burgers en nog dezelfde ochtend om vijf uur kwam het stadsbestuur bijeen

102

I
Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box

Gooskens
Text Box



om zijn instemming te betuigen, waarna later op de dag in Middelburg de
Staten van Zeeland de prins tot stadhouder en kapitein- en admiraal
generaal uitriepen. De Oranjekoorts sloeg over op de overige gewesten,
Holland, Utrecht en Overijssel en binnen 13 dagen was hij de eerste
stadhouder van alle zeven provinciën van de Republiek.

Het bericht van de verheffing van Prins Willem bereikte 1 mei Staats
Brabant. Ter opluistering van de vreugde hing men in vele plaatsen de
vlaggen uit. Het dorpsbestuur van Standdaarbuiten kocht bij juffrouw
Adriana Hagens, weduwe van Jacobus Bruel, 1912 el witte, blauwe en rode
stof en touw voor 11 gulden en 7 stuivers. Aan Jan Battij uit Oudenbosch
werd nog 3 gulden 17 stuivers betaald voor het schilderen en vergulden van
de vlaggestok. Adriana Hagens leverde twee keer zoveel stof aan het
dorpsbestuur van Oudenbosch, omdat dat op het dorpshuis én op de toren
een vlag liet wapperen. Adriana Tegelaar ontving drie gulden voor het
naaien. In Etten liep het bedrag voor twee vlaggen op tot 36 gulden. Ze
werden dan ook speciaal vervaardigd door Christiaen Fabritius, vlagmaker
in Rotterdam. Klundert besteedde 15 gulden 10 stuivers voor vlag, wimpel
en drie wimpelknopjes49

•

Andere feestuitingen werden om verschillende redenen sober ge
houden. Het stadsbestuur van Breda achtte het op maandag 1 mei onver
standig vuurwerk af te steken met zoveel hooi en stro in het legermagazijn.
Wie het toch deed kon een boete van zes gulden oplopen. De viering zou
later plaatsvinden. Burgemeester Andreas de Bons, schepenen Willem
Hendrik Verbrugge, Johan Waalwijk en Bernard de Bringues en griffier
Sebastiaan Jan Meijers werden afgevaardigd om de prins in Den Haag te
feliciteren. De Landsvergadering voegde hierbij Abraham van Santvoort,
schout van Ginneken en Gilze, en Floris van Gils, schout van Alphen,
Baarle en Chaam, met de vraag aan de drossaard zich aan het hoofd van de
commissie te stellen. De prins kwam op 12 mei in Den Haag aan vanuit
Leeuwarden. Hij werd de vergadering van de Staten-Generaal binnengeleid
door de grote Oranjeaanhanger van het eerste uur, Willem Bentinck 50, en
Steven, graaf van Randwijk. Op 4 mei had de prins eindelijk de functie
gekregen waarop hij al zolang gewacht had, die van kapitein- en admiraal
generaal der Unie. In de Bredase magistraatvergadering van donderdag 25
mei werd rapport uitgebracht over de Haagse reis (die op 273 gulden voor
rekening van de stad zou komen) en het gracieuze antwoord op de felicita
ties van het prinselijk paar.
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De afgevaardigden van de Landsvergadering brachten twee dagen
eerder verslag uit. Van de Domeinraad was ondertussen bericht gekomen,
dat de feestelijkheden in de Baronie op een en dezelfde dag en wel op
maandag 29 mei zouden worden gevierd. Volgens de naar Den Haag
afgereisde personen gaf prins Willem echter de voorkeur aan uitstel totdat
hij zelf in stad en lande van Breda zou verschijnen. De Domeinraad zou
hierop geattendeerd worden en het feest vond voorlopig geen doorgang. Er
waren in deze tijd teveel andere zaken aan de orde. Al op 18 april besloot de
Landsvergadering elke dinsdag om tien uur in de ochtend bij elkaar te
komen in Breda. De troepen waren volop in beweging en op 15 en 16 april
werden 400 karren gevorderd voor het Hollandse leger, vijf dagen later nog
eens 800 en tegelijkertijd 500 voor het transport van het Oostenrijkse
magazijn naar Zundert. Waldeck verlegde het hoofdkwartier naar
,s-Gravenwezel.

De verheffing van de prins inspireerde dominee Johannes Wilhelmus
Coets, werkzaam in Zundert en Rijsbergen, wel tot het schrijven van een
leerrede, die door de classis van Breda de moeite waard gevonden werd om
in dmk te laten verschijnen.

Buiten de Baronie feestte men wel, al varieerde de wijze waarop sterk.
Klundert gaf niet meer dan 26 gulden uit voor het uithangen van de vlag,
het afschieten van het kanon en waarschijnlijk een gezellig drankje voor de
regenten in de herberg van Godefridus Vijltgensfort. In Oudenbosch ging
het uitbundiger toe. Hier koos men woensdag 31 mei als feestdag. De
vlaggen werden uitgehangen en zes personen zouden van 9 tot 12 uur de
klokken luiden, waarvoor ze ieder tien stuivers ontvingen. Aan de officie
ren van de Rotte en de Rotsgezellen, samen 36 man, zou 18 gulden ter
vertering worden gegeven. Het dorpsbestuur gaf voor zichzelf minstens 12
stuivers uit voor haring en 30 gulden voor wijnSI.

In de komende tijd zouden de Baronie en niet te vergeten Bergen op
Zoom nog zware beproevingen te wachten staan. Het afbreken van de
vredesonderhandelingen, de staatsomwenteling ten gunste van een meer
oorlogsgezinde partij en de Franse opmars in West-Brabant sinds de
tweede week van juni konden weinig goeds voorspellen. Deze nieuwe fase
in het oorlogsgebeuren zal in het tweede deel van deze bijdrage worden
behandeld.
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BIJLAGE

SAMENSTELLING LANDSVERGADERING:
AANTAL INWONERS

IN 1742'

STADHOUDER:
GRIFFIER
SCHOUTEN

Johan Hendrik Damisse
Antonij Geuns
Simon Adriaan de Vries
George Willem Hallungius
Cornelis Cornkoper

Lubenus Stuerman
Jacob Lauta van Aijsma
Abraham van Santvoon
Abraham van Santvoon
Robertus Dombar Lemkens
Robertus Dombar Lemkens
Floris van Gils
Floris van Gils
Floris van Gils
Marinus Ruijghaver

Oosterhout
Roosendaal
Enen-Leur
Sprundel
Prillcenhage
Dongen
Ginneken
Gilze
Zunden
Rijsbergen
Alphen
BaarIe
Chaam
Terheijden
Teteringen

4767
4337

3150
3180
2124
2101
1658
2352
1100
1004
1608
842

1604
1001

30837

• Het aantal inwoners van de dorpen is ontleend aan Van Goor, Beschrijving (1744) p. 354-355.

DOOR DE LANDSVERGADERING UIT HAAR MIDDEN AANGESTELDE
COMMISSARISSEN:

voor 1745 Simon Adriaan de Vries en ...
voor 1746 Lubenus Stuerman en Floris van Gils
voor 1747 George Willem Hallungius en Cornelis Cornkoper
voor 1748 Abraham van Santvoon en Robenus Dombar Lemkens
voor 1749 Jacob Lauta van Aijsma en Marinus Ruijghaver
voor 1750 Simon Adriaan de Vries en Floris van Gils

GA Etten-Leur, inv. nr. 277, Notulen landsvergadering.
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TOTAAL VAN DE TE VERDELEN LASTEN OVER DE 14 LEDEN VAN DE
LANDSVERGADERING

Globale verdeelsleutel
Jaar volgens Van Goor, Beschrijving

(1744) p. 355-356
1740 4725 gulden
1741 5050 gulden
1742 4725 gulden OOSTERHOUT 16%
1743 4725 gulden ROOSENDAAL 14%
1744 5025 gulden ETTEN 17%
1745 5700 gulden PRINCENHAGE 11%
1746 6525 gulden DONGEN 4%
1747 9500 gulden GILZE 5%
1748 7725 gulden ZUNDERT 7%
1749 7600 gulden GINNEKEN 6%
1750 7000 gulden RIJSBERGEN 3%
1751 5300 gulden ALPHEN 3%
1752 6400 gulden BAARLE 4%
1753 5000 gulden CHAAM 2%
1754 4300 gulden TERHEIJDEN 5%
1754 5000 gulden TETERINGEN 3%
1755 5350 gulden

REPARTITIE (verdeling van de lasten) VAN DE LANDSVERG ADERING OVER DE
VERSCHILLENDE DORPEN

1745 1746 1747 1748 1749 1750
OOSTERHOUT 913-16-0 1046- 1-0 1522-19-0 1237- 9-0 1218- 8-0 1122- 4-0
ROOSENDAAL 792-18-0 907-13-0 1321- 9-0 1074-11-0 1057- 4-0 973-14-0
ETTEN 963- 3-0 113-15-0 921-18-0 1306-14-0 1285-11-0 1184- 1-0
DE HAGE 642- 2-0 734-19-0 1070- 4-0 870- 5-0 856- 2-0 788-11-0
DONGEN 955- 3-0 246- 6-0 356-12-0 291-12-0 286-17-0 264- 5-0
GILZE 278-13-0 318-18-0 464- 7-0 377-11-0 371- 9-0 342- 3-0
ZUNDERT 383-15-0 439- 5-0 639-12-0 520- 1-0 511-13-0 471- 5-0
GINNEKEN 321-17-0 368- 9-0 536-10-0 356- 5-0 429- 3-8 395- 6-0
RIJSBERGEN 191-17-0 219-13-0 319-15-0 260- 0-0 255-16-0 235-13-0
ALPHEN 205- 1-0 223- 8-0 325- 4-0 264- 8-0 360- 3-0 239-13-0
BAARLE-NASSAU 237- 6-0 217-12-0 359- 9-0 321-11-0 316- 7-0 291- 7-0
CHAAM 127-10-0 146- 0-0 212-11-0 172-17-0 170- 1-0 156-12-0
TERHEIJDEN 271- 6-0 310-11-0 452- 4-0 367-15-0 361-16-0 333- 4-0
TETERINGEN 164-12-0 188- 8-0 274- 6-0 223- 1-0 219- 9-0 202- 2-0

5700-00-0 6525-00-0 9500-00-0 7725-00-0 7600-00-0 7000-00-0

GA Enen-Leur, inv. nr. 2936, Staten van repartitie.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN

GA = gemeentearchief
H = Inventaris van 1. H. Hingman

AANTEKENINGEN;

Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats voor mr. M. W. van Boven, J. M. F.
IJsseling en drs. C. Th. Lohmann, die me met vele goede raadgevingen terzijde stonden en drs.
R. J. Wols, wiens medewerking het onderzoek op ruime schaal mogelijk maakte.

1 Zie Van der Hoeven, Vesting (1868) p. 213, 263-265; Beermann en De Lepper, "Lotge
vallen" (1977) p. 77-78; De Beer, "Toestand"(1956) en "Invloeden" (1958) en Erens, Alphen
(1978) p. 224-228.

2 Geyl, Stam V, p. 1157. Het verbond van 1678 hield onder andere in, dat bij een aanval op
Engeland de Republiek hulp zou bieden in de vorm van een leger van 6000 man.

.1 Zie hiervoor Boeree, "Beleg" (1935) en Van Ham, "Merck"(1982).
4 GA Roosendaal, Archief Hervormde Gemeente Roosendaal, Notulen kerkeraad, 20-10

1743.
5 T.a.p., december 1743.
" De gezworenen van Teteringen waren over deze inkwartieringen van het begin af aan

ontevreden en beklaagden zich uiteindelijk bij de Raad van State.
GA Breda, H.60, Resoluties magistraat, 20-10-1744 en 24-11-1744 en H.278, Ingekomen
stukken, 4-2-1745.

7 GA Breda, H.60, Resoluties magistraat, 1-2-1745 en 5-3-1745.
8 Karel August Frederik prins van Waldeck en Pyrmont (1704-1763) werd ook in februari

1746 en februari 1747 het opperbevelhebberschap toevertrouwd. Door de benoeming van
prins Willem IV tot kapitein- en admiraal-generaal op 4 mei 1747 kwam hij onder aiens
bevelen te staan. Op 20 juli 1747 keerde hij naar zijn vaderland terug.
Zie: Geyl, Willem IV (1924) p., 134 en mededelingen verstrekt door de Sectie Militaire
Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht.

9 GA Etten-Leur, inv. nr. 21, Resoluties, 6-11-1745.
10 GA Breda, H.61, Resoluties magistraat, 26-8-1745 en 31-10-1745.
11 Pieter Coenraad van Leijden (1700-1758) werd in 1730 te Breda aangesteld na het overlijden

van Gautier de Villegas. In 1758 volgde Willem van der Beecke hem op.
12 Zie: Brekelmans, "Bestuur" (1977) voor de Bredase bestuursorganen in deze tijd.
13 Johan Hendrik Damisse werd op 18-5-1692 in Breda geboren. Het gezin Damisse woonde

111 het aan de prins van Oranje toebehorende Huis Pergamont in het Valkenberg. Eén van de
zoons, Rom50ut Melchior, zou zijn vader na diens dood op 25 februari 1749 als stadhouder
opvolgen.

14 Zie: Brekelmans, "Bestuur" (1977) p. 99-100.
Het zeker voor de eerste helft van de achttiende eeuw allerminst volledige archief van de
Landsvergadering bevindt zich in het Rijksarchief in de provincie Noord-Brabant te
's-Hertogenbosch. Zie: De archieven in Noord-Brabant (Alphen aan den Rijn. 1980) p. 4 en
49. In verschillende dorpsarchieven zijn afschriften te vinden, zoals in dat van Etten-Leur.
Inv. nr. 277 bevat de resoluties (1670-1703; 1740 vv.). De bijlagen bevinden zich meestal bij
de ingekomen stukken van het dorpsbestuur. Daarnaast zijn er staten van repartitie over de
Baronie van Breda vanaf 1636 (inv. nr. 2936) en van het Tuchthuis vanaf 1711 (inv. nr. 2937).
De Meierij van 's-Hertogenbosch en het Markiezaat van Bergen op Zoom kenden een
onderverdeling in kwartieren met eigen vergaderingen en functiOnarissen, zoals een kwar
tierschout of arossaard en een griffier. Naar deze vergaderingen werden per dorp twee
personen afgevaardigd. In de Baronie van Breda worden deze sub-districten niet aange
troffen. De Baronie telde dan ook minder dorpsbesturen. Van de 17 schepenbanken waren
er enkele in de loop der tijden samengevoegd voor de behandeling van bestuurlijke zaken.
Zo werd in Etten vergaderd met twee maal zeven schepenen, afkomstig uit de twee
schepenbanken, die van Etten en van Etten in de palen van de Hoeven. Breda zond geen
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afvaardiging naar de Landsvergadering, maar griffier Antonij Geurts was één van de Bredase
schepenen.
De bestuursorganen van de Baroniedorpen zijn beschreven in Van Goor, Beschrijving, p.
354 vvo

" G A Breda, H.60, Resoluries magistraat, 10-10-1744. Dit onderhoud geschiedde één keer in
de twaalf jaar en stond niet direct in verband met de oorlogshandelingen.

16 GA Klundert inv. nr. 3, Resoluties, 29-4-1746. De gegevens uit het archief van Klundert
werden me vriendelijk verstrekt door de heer L. van der Mierden te Enen-Leur.

17 GA Breda, H.278, Inoekomen stukken, 30-10-1747.
I' Het is niet duidelijk orde burgerlijke krijgsraad hierbij ingeschakeld werd. In zijn resoluties

(GA Breda, HA05) wordt er geen meldll1g van gemaakt.
'9 GA Breda, H.61, Resoluties magistraat, 23-5-1746.
'" GA Breda, H.277, Ingekomen stukken, 24-5-1746.
'I GA Breda, H.61, Resoluties magistraat, 1-6-1747. Het aantal bedroeg 12 wagenmakers en

10 smeden.
" Het verloop van de bevolking in deze jaren volgens de kohieren van het gemaal zag er als

volgt Ult voor de plaatsen:
Jaar Etten-Leur-Sprundel Bavel Rucphen Princenhage

1745 3202 496 679
1746 3126 486 682
1747 3236 485 715
1748 3135 474 577
1749 3024 491 577
1750 3075 481 582

2983

2820

Bronnen:
GA Enen-leur, inv. nr. 485-490, Quohieren van het gemaal, 1745-1750.
GOOl'huis, "Bavel" (1963).
Slootmans, "Bevolkingscijfers" (1957).
Dirven, "Geschiedenis" (1981-1982) p. 45.
In Roosenpaal zijn uit deze periode jammer genoeg geen gemaallijsten bewaard gebleven.
Zie Theunisse, "Bevolkingscijfers" (1960),

" Van de resoluties werden voor de dorpsbesturen afschriften gemaakt. Griffier Antonij
Gelll"ts diende in 1748 een declaratie in voor het vervaardigen van 95 afschriften in de eerste
helft van dat jaar (GA Enen-leur, inv. nr. 2936, Staten van repartitie, 1748 Eerste helft.) De
commissierapporten werden volgens besluit van 24-6-1746 rondgestuurd ter beperking van
het schrijfwerk (GA Enen-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 24-6-1746)

14 GA Enen-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 3-5-1746.
"GA Enen-Leur, inv. nr. 193, Ingekomen stukken, 9-6-1746.
'6 De begroting zag er als vol~t uit:

Oosterhout 5.000 gUlden
Roosendaal 4.000 gulden
Princenhage 4.000 gulden
Dongen 3.000 gulden
Gilze 3.000 gulden
Ginneken 4.000 gulden
Zundert 3.000 gulden
Rijsbergen 1.500 gulden
Alphen 1.200 gulden
BaarIe 1.500 gulden
Chaam 1.000 gulden
Terheijden 6.000 gulden

37.200 gulden
GA Enen-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 10-6-1746.
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27 GA Enen-Leur, inv. nr. 193, Ingekomen stukken, 17-5-1746.
28 De Landsvergadering had ook bezwaren geuit tegen Waldecks verzoek tot opgave van het

aantal paarden in ieder dorp. Er werd gevreesd, dat de eigenaars de dieren zouden ver
vreemden uit angst ze te moeten afstaan. De commissarissen die dit bericht aan Waldeck
overbrachten, werden niet erg vriendelijk onthaald. Hij beweerde een volmacht van de Raad
van State te bezinen en "als hij peerden nodig heeft tot vervoeren van pallisaden of
andersints, en men wilde die niet geven, dan (zou hij) deselve ... laten halen, op de
plaatsen". GA Enen-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 13-6-1746.

19 GA Breda, Notariële archieven, N. 823 akte 72.
30 GA Enen-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 24-5-1746.
31 Prims, Antwerpen (1945) p. 40.
11 Zo vroeg men per dag voor: 1 luitenant kolonel 8 ducaten

1 adjudant 1 ducaat
1 luitenant 14 schellingen
1 korporaal 4 schellingen
1 ruiter 2 schellingen

GA Enen-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 23-5-1746.
GA Enen-Leur, inv. nr. 193, Ingekomen stukken, z.d. nummer 2 van de 14 opgestelde
rekesten die door de commissarissen van de Landsvergadering bij de verschillende mstanties
werden ingediend in mei-juni 1746.

34 Een van de Franse eisen bij de vredesonderhandelingen bestond uit "Afstand van
Oostenrijksch-Gelderland en Limburg aan den Paltz", zie De Jonge, Diplomatie (1852) p.
120.

35 GA Enen-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 24-6-1746.
36 GA Breda, H.61, Resoluties magistraat, 20-6-1746.
37 Voor de verschillende dorpen kwam dit neer op:

Oosterhout 17 40 Totaal aantal keren: 57
Princenhage 12 28 40
Zundert 7 17 24
Alphen 4 8 12
Terheijden 6 12 18
Roosendaal 14 35 49
Dongen 5 10 15
Ginneken 6 14 20
BaarIe 6 12 18
Teteringen 3 6 9
Etten 19 43 62
Gilze 5 12 17
Rijsbergen 4 8 12
Chaam 2 5 7

110 250 360
GA Etten-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 12-7-1746 en 19-7-1746.

38 GA Breda, H.217, Ingekomen en uitgaande missives, 9-9-1746.
Het vredescongres is uitvoerig beschreven in Corstens, Bijzonderheden (1900) p. 64-75.

39 GA Enen-Leur, inv. nr. 22, Resoluties, 12-6-1746.
40 T.a.p., 27-11-1746.
41 GA Breda, H.217, Ingekomen en uitgaande missives, 17-12-1746. Bassene is een uit Venetië

afkomstig kaartspel.
42 GA Breda, H.61, Resoluties magistraat, 9-2-1747. Vastenavond viel in 1747 op 14 februari.
43 GA Breda, H.217, Ingekomen en uitgaande missives, 17-1-1747.
44 GA Breda, H.61, Resoluties 21-11-1746.
45 Willem Carel van Bruninghausen werd op 21-11-1700 in Enen geboren als oudste zoon van

Jan Jacob van Bruninghausen en Margaretha Christina de Nobelaer. Zijn vader sneuvelde
op liet slagveld van Malplaquet op 11-9-1709. N adat in 1718 ook zijn moeder "estorven was,
groeide hij verder op in Brussel. Hij diende verschillende jaren in het-Staatse kger, maar het
IS onduidelijk hoelang. In 1747 komt hij weer voor in de Enense gemaallijsten. Tijdens deze
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oorlogsjaren beklaagt hij zich regelmatig over de inkwartieringen. Hij zou hiervan echter
gespaard gebleven zijn, als hij het leger niet verlaten had.
LeiJten, "Vicarissen" (1981) p. 41-42 en Buckens, "Nobelaer" (1983) p. 17-23.

46 GA Etten-Leur, inv. nr. 23, Resoluties, 16-3-1747.
47 De Jonge. Diplomatie (1852) p. 134.
48 Blomherr, Geschiedenissen (1752) p. 315 vvo en 332-333.
49 Zie achtereenvolgens GA Standdaarbuiten, inv. nr. 106, Rekening 1746; GA Oudenbosch,

Rekening 1747 en inv. nr. 293 Resoluties, 30-5-1747; GA Etten, inv. nr. 1060, Rekening
1747 en GA Klundert, inv. nr. 299, Rekening 1747-1748.

50 Willem Bentinck (1704-1774) was sinds 1737 gedeputeerde ter Staten-Generaal voor Hol
land. Al in 1742 richtte hij zich tot prins Willem en stimuleerde hem in de verdediging van
zijn belangen. Daarnaast maakte hij zich tot middelpunt van de groeiende Oranjepartij. Zie:
Geyl, Willem TV (1942), p. 99 vvo Hij was een zoon van Hans Willem Bentind':, de eerste
graaf van Portland en drossaard van Breda in de jaren 1674 tot 1709.

51 Zie GA Klundert, inv. nr. 299, Rekening 1747-1748 en GA Oudenbosch, inv. nr. 293,
Resoluties, 26-5-1747 en 30-5-1747.
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