
Oorlogsbelevenissen van een Brabants Dorp

Munstersen en Fransen in Dongen (1666 - 1673)

door

Dr. J. L. M. DE LEPPER

Wie zich uit het leerboek der vaderlandse geschiedenis her~

innert, dat de Tweede Engelse Oorlog (1665~1667) aan de bis~

schop van Munster de welkome gelegenheid bood om enige oude
geschillen met de Republiek uit te vechten, zal niet licht vermoeden.
dat de Munsterse aanval op het Nederlandse gebied ook zijn weer~

slag heeft gehad in Noord~Brabant. In de handboeken vindt men
doorgaans slechts melding gemaakt van veroveringen en plunde~

ringen in de Achterhoek, in Twente en verder naar het Noorden.
Toch zijn over de activiteit der Munstersen in Noord~Brabant sinds
lang enige verspreide gegevens bekend. Enkele jaren geleden heeft
Dr. V. Beermann in zijn boek over "Stad en Meierij van 's Her~

togenbosch van 1648 tot 1672" een aantal van deze berichten aan
een beschouwing onderworpen 1).

Er was namelijk in de Brabantse ervaringen tijdens de Tweede
Engelse Oorlog een en ander wat om opheldering vroeg. Allereerst
was het aan verschillende historici opgevallen, dat de overvallen op
de dorpen in de Meierij uitsluitend gericht bleken tegen de weinige
protestanten. die daar gevestigd waren. Zij alleen werden het
slachtoffer van de plunderingen. Er ontstond dan ook onder deze
groep der bevolking een begrijpelijke onrust: de hervormde gemeen~

te van Tilburg ging grotendeels op de vlucht 2) en de predikanten
van de classis Peel~ en Kempenland verzochten aan de Staten~

Generaal toe te staan, dat zij zich "nae het herte vant Land" zouden
begeven. 3).

Daarbij kwam, dat men zich geen duidelijk beeld kon vormen
van de herkomst dezer plunderende benden. De tijdgenoten spreken
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van "gepretendeerde Munsterse troupes" 4) en een resolutie der
Staten Generaal duidt hen aan als "partijen, gecomen uyt het ge~

biedt van den Coninck van Spanje, ofte elders" 5). Het vermoeden.
dat de Noord~Brabanders zelf betrokken waren bij deze wraak op
de overheersende religie, lag zodoende niet ver van de hand.

Deze argwaan kon nog een bevestiging vinden in het besluit
der Staten Generaal van April 1666, waarin werd bepaald, dat de
schade, die door predikanten en hervormden van de zijde der vreem
de troepen was geleden, vergoed moest worden door de dorpen,
waar zich het betreffende feit had voorgedaan 6).

De verdenking tegen de bewoners der Generaliteit is door
Beermann wel ontzenuwd. Hij heeft terecht gewezen op het feit,
dat van hogerhand in verschillende plaatsen de vrijwel uitsluitend
katholieke bevolking van wapens werd voorzien om burgerwachten
te vormen tegen de indringers. Voor de houding der inwoners was
men dus blijkbaar niet bevreesd.

Van de aard der zogenaamde: Munstersen kon echter ook
Beermann geen scherper beeld geven. Dit is vooral te wijten aan de
beperktheid van zijn materiaal, die weer te verklaren is doordat hij
zijn aandacht uitsluitend op de: Meierij gericht hield. Het zwaarte~

punt der Munsterse actie lag namelijk in het Westen van Brabant.
Overvloedige: gegevens hierover kan men vinden in de HoUantze
Mercurius van het jaar 1666 7).

Uit de berichten en documenten, die wij daar aantreffen, blijkt.
dat in 1665 een zekere graaf van der Nath in de Zuidelijke Neder~

landen een legertje van een paar duizend jonge knapen heeft aan~

geworven om daarmee invallen te doen in het gebied der Republiek.
Hij deed dit in opdracht van een Munsterse agent, die in Antwer~

pen verbleef. Het schijnt niet moeilijk te zijn geweest een aantal
jongelieden voor deze onderneming geestdriftig te maken. Plunde~

ren was een winstgevend bedrijf en de stemming in de Zuidelijke
Nederlanden was in deze jaren sterk tegen het Noorden ingeno~

men: toen de Nederlandse resident in Brussel na de Vierdaagse
Zeeslag zijn huis illumineerde, kwam het tot zó vijandige betogingen
der bevolking, dat de Gouverneur met de gewapende macht tussen~
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beide moest komen 8). Ook een religieus motief -- hoe misplaatst
dit hier ook was -- kan bij de werving dezer jeugdige vrijwilligers
hebben meegespeeld. Uit alles blijkt immers, dat zij de strijd tegen
de "Hollanders" zagen als een soort godsdienstoorlog. Niet geheel
zonder reden scheldt de Hollandze Mercurius hen voor "papen~

volk" en "papenknechten".
Vanuit Antwerpen, de plaats van samenkomst, werd begonnen

met een plundertocht in het Hulster Ambacht. Daarna was d.e Baro~

nie aan de beurt. Op 5 December van het jaar 1665 overvielen de
mannen van Van der Nath (thans Kolonel van der Nath) het huis
van Casper Basseliers, de president~schepenvan Princenhage, die
in Boeimeer woonde. Basseliers ging de geroofde goederen, waar~

van hij de waarde: op 9000 gulden schatte, tot in Antwerpen achter~

na, maar moest daar aanzien, hoe ze publiek werden verkocht, zon~

der dat hij er iets' tegen kon doen 9).

In Februari van het volgend jaar begon men met de uitvoering
van een grootser plan. Met ongeveer duizend man trok men naar
Oudenbosch; na de gebruikelijke plundering bij "die van de Religie
waren", verschanste men zich op het kerkhof en inundeerde zelfs
de omgeving. Ook bezette men een oude schans te Standdaarbuiten,
van waaruit men de scheepvaart van en naar Breda kon beheersen.
Dit alles geschiedde in verstandhouding met de pastoor van Ouden~

bosch, Johannes van Berckel, een kloosterling uit de Zuid~Nedcr~

landse Cistercienser~abdij van St. Bernard, die een zwager was
van Kolonel Carp, de leider van deze onderneming 10). Volgens
zijn eigen kapelaan had de pastoor hierin "gedaen als een schelm"
Het was blijkbaar de bedoeling, dat men in West-Brabant een vast
steunpunt zou behouden. En in verband met het veer naar Holland
en de nabijheid van de Mark was Oudenbosch geen slechte keuze.
Er werd zelfs beweerd, dat de invallers versterking verwachtten
van Engelse troepen, die in Oostende en Nieuwpoort zouden wor~

den gedebarkeerd.
Zover is het intussen niet gekomen. Want Henri Charles de

la Trémoille, Prins van Tarente, die door de Staten was aangesteld
tot gouverneur van Den Bosch en die de speciale opdracht had het
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Munsterse gevaar te bezweren, ging doortastend te werk 11). Op
9 Februari in de avond waren de Munstersen te Oudenbosch aan~

gekomen; reeds op 10 Februari trok de Gouverneur uit Den Bosch
en verzamelde snel een troepenmacht uit de verschillende Brabant~

se garnizoenen. Deze bestond uit Nederlanders en Fransen; de
Republiek beschikte namelijk over een Frans hulpcorps - o.a. een
compagnie Mousquetaires onder bevel van d'Artagnan - dat
Lodewijk XIV ter beschikking had gesteld en dat op het einde van
1665 in de Nederlanden was aangekomen. Een groot gedeelte hier~

van was in Brabant gedetacheerd, o.a. te Bergen op Zoom, 's Her~

togenbosch en Helmond 12).

Op 12 Februari zag de bezetting van het Oudenbossche kerk~

hof zich reeds zó bedreigd, dat het merendeel naar Antwerpen
vluchtte. De rest versterkte zich in de kerk, maar gaf zich spoedig
over. Ook met de bezetting van de schans te Standdaarbuiten was
het snel gedaan. Op 17 Februari was de Gouverneur te 's Hertogen~

bosch terug met 300 gevangenen, onder wie de voornaamste offi~

eieren. De pastoor was voo,rtvluchtig.
Van der Nath deed kort daarna een nieuwe poging om in West~

Brabant vaste voet te krijgen door de overrompeling van het kasteel
van Wouw. Opnieuw trok de Gouverneur uit, maar voordat hij kon
ingrijpen, waren de 180 man van Van der Nath reeds door de gar~

nizoenen van Bergen op Zoom en Steenbergen overmeesterd. Men
stelde med.elijdend vast "datter meest jongens en ongewapenden
waren".

Later werd Van der Nath weer met duizend man in de Baronie
gesignaleerd. De Brabantse garnizoenen werden gewaarschuwd en
aangespoord "de occasie sulkx eenichsints lijdende, denselven aen
te tasten en (soo doenelijck) te ruyneren".

Het is begrijpelijk. dat men in de Republiek niet te spreken
was over de bestuurders in de Spaanse Nederlanden, die dit alles
rustig hadden laten gebeuren. Men wist zelfs, dat de poorten van
Antwerpen tot tweemaal toe 's nachts geopend waren om het in de
stad opgeslagen oorlogsmateriaal. dat dienen moest voor de Ouden~

bossche expeditie. naar buiten te voeren. Maar ondanks het aan~
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dringen der Staten van Zeeland, die een gewapend ingrijpen in het
gebied des Konings verlangden, liet men het bij mondelinge en
schriftelijke protesten: de Republiek had aan twee vijanden al meer
dan genoeg. Alleen keurde men goed, dat bij een nieuwe vijande~

lijke inval de indringers tot over de grenzen zouden worden ver~

'Volgd.
Het was nodig, deze vrijwel vergeten geschiedenis weer op te

halen om een toelichting te kunnen geven op hetgeen het dorp
Dongen van deze Munsterse oorlog heeft meegemaakt 13). Bizon~

derheden hierover vinden wij in een verzoekschrift, dat in 1675
door de bewoners gericht werd aan de Raad van State. Met een
beroep op de rampzalige lotgevallen, die het dorp in de afgelopen
jaren heeft beleefd, bepleiten zij hierin een vrijstelling van de zwaar~

ste der belastingen, de jaarlijkse verponding op de onroerende
goederen 14).

De wederwaardigheden, die deze belastingvrijdom moesten
verantwoorden, waren echter niet in de eerste plaats door de Mun~
stersen veroorzaakt. Veel erger was voor het dorp de ellende ge~

weest, die de Frans-Engelse oorlog van 1672 had meegebracht.
Ook deze oorlog schijnt bij een oppervlakkige beschouwing geheel
buiten de Baronie te zijn omgegaan. Het leger van Lodewijk XIV
trok immers de. Republiek binnen langs Lobith en Emmerik; de
belegering van 's Hertogenbosch mislukte en Breda schijnt niet
ernstig te zijn bedreigd. Toch weet van Goor ons nog te vertellen,
dat "het landt van Breda door den aanhoudenden inval van het
Fransche krijgsvolk, 't gene zich in de Meyerije van 's Hertogen~

bosch hadt nedergeslagen en niet dan op roven en plonderen af~

gerecht was, bovenmate is gedrukt geweest" 15), Men moet beden~

ken, dat de gebieden, die niet binnen het onmiddellijk bereik der
vestingen lagen, een niemandsland vormden, waarin vooral de rui
terij der oorlogvoerende partijen over grote afstanden kon opereren.
De lotgevallen van Dongen kunnen dit bewijzen.

Zoals de bewoners zelf opmerken, was Dongen bij een oorlogs~

toestand zeer ongunstig gelegen. Het lag op een vrij grote afstand
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van de vestingen Breda, Geertruidenberg en 's Hertogenbosch. En
wat de situatie nog erger maakte: het lag "op de passage". De over~

gang van de rivier de Donge verbond de wegen, die van Breda en
Geertruidenberg naar 's Hertogenbosch voerden. Het dorp, dat op
de Oostelijke oever lag, was dus een bruggehoofd, een belangrijk
strategisch punt. Maar wat destijds nog veel bezwaarlijker bleek:
het was een aangewezen pleisterplaats. Want men weet: trekkende
troepen teerden op den boer.

Wat dit laatste voor het dagelijks leven van het dorp beteken~

de, kan worden geïllustreerd met enkele grepen uit de rekeningen
van de jaren 1665 en 1666 16):

Januari 1665: Peeter Jan Stevens: vijfthien soldaten; bier,
vier ende licht. 2 gulden, 5 stuivers.

20 October 1665: Thien ruyters. In een geheden nacht
ende halven dach; haver, hoy, cost ende dranck. 8 gulden.

December 1665: Adriaen Adriaensz. Rijcken. Ruyters
bagagie tot Bergen gevoert. 2 gulden, 10 stuivers.

31 December 1665: Twelf soldaten, voor vier, licht ende
slaepen. 1 gulden, 4 stuivers.

20 October 1666: Veertien ruyters. Verteert haver, hoy.
eeten, drincken, vier, licht. 14 gulden, 6 stuivers .

......... 1666: Vijff ruyters. Vijff kannen bier,
haver, hoy, etc. met vier ende licht. 2 gulden, 15 stuivers.
De overlast, die de soldaten bezorgden, bestond echter niet

alleen in de kosten van hun logies. Dit blijkt uit een post van 23
November 1665, toen een troep ruiters Pastoor Dooms schijnt te
hebben gemolesteerd:

Als de Ruyters van Breda den moetwil hadde gestelt tot
Heer Dooms, alsdoen aen oncosten ende verteeringe 5 gulden,
15 stuivers.
De hier genoemde bedragen zijn betrekkelijk gering, al konden

ze tezamen genomen een zware belasting uitmaken voor het jaar~

lijks budget van een kleine dorpsgemeenschap.

Als echter de militaire toestand kritiek werd en de trekkende
soldaten talrijker waren, konden de financiële lasten belangrijk
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groter worden. In Februari 1666, toen de Gouverneur van Den
Bosch oprukte naar West~Brabant, hield hij op deze tocht halt in
Dongen. Toen hij de Munstersen in Oudenbosch verslagen had en
weer naar zijn basis terugkeerde, overnachtte de troep in het dorp
met 300 gevangenen. Het genoemde Dongense verzoekschrift be~

schrijft het legertje van de la Trémoille als "tsamen over de duy~

sent man te voet ende te paert met veele wagens ende karren". Als
men bedenkt, dat Dongen toen ongeveer 250 huizen telde, zal men
begrijpen, wat zulk een invasie betekende. Tot overmaat van ramp
moest men nog 22 karren afgeven en met het overgebleven mate~

riaal op en neer rijden naar 's Hertogenbosch om de gevangenen te
vervoeren. Kort daarna herhaalde zich dit spel, toen de Munstersen
in Wouw waren binnengevallen. De schade van beide voorvallen
bedroeg 2620 gulden.

Op 16 April 1666 werd te Kleef de vrede met de bisschop ge~

tekend. Maar dit bericht was misschien niet zo snel doorgedrongen
tot de benden, die in Brabant opereerden. Waarschijnlijker is nog,
dat ze zich weinig van de gewijzigde situatie hebben aangetrokken.
Want in de nacht van 2 Mei krijgen de Dongenaren nog een Mun~

sterse overval te verduren. Een troep, die onder aanvoering stond
van Kapitein Louis van Neeten, plunderde het huis van de Secreta~

ris, mishandelde de man zelf en zijn zoon, en voerde beiden met
zich mee. De Secretaris, een Staatse ambtenaar, was vermoedelijk
weer een protestant. Toch waren de inwoners solidair: ze gingen
de troep achterna en wel, volgens de van hogerhand gegeven richt~

lijnen, tot in het Spaanse gebied. Maar ten slotte ontdekten ze de
commandant met drie van zijn mannen in Gilze, waar ze zich ver~

borgen hadden. Ze namen hem gevangen en leverden hem over
aan het garnizoen te Breda. De geroofde goederen en de gestolen
paarden waren evenwel niet meer te achterhalen.

Hoe hevig men zich ook had ingespannen om de Secretaris en
zijn bezittingen te redden, de door hem geleden schade moest men
toch vergoeden. Dit kwam de dorpsgemeenschap weer op 2000
gulden te staan.
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Maar wat men nog het pijnlijkst vond: de Munsterse kapitein
werd door de Staten weer uitgeleverd aan de bisschop ter inlossing
van een belangrijke Nederlandse krijgsgevangene, de ritmeester
Brasser, die enige maanden tevoren, toen hij vanuit Grol een plun~

dertocht hield in het Munsterse, in een hinderlaag was gelokt en
gegrepen 17). De Dongenaren kregen echter voor hun kostbare
vangst geen vergoeding en geen beloning! Intussen is het van be~

lang op te merken, dat zowel de bisschop als de Staten de kapitein,
hoewel deze blijkens zijn naam toch wel een Zuid~Nederlander

was, als een regelmatig militair beschouwden.
De gevolgen van de Munsterse oorlog waren daarmee nog

niet ten einde. De Franse hulptroepen verbleven nog in het land
en vertrokken eerst in Juni. Het waren geen prettige gasten. De
gouverneur van Den Bosch moest de stedelijke militie te wapen
roepen om de burgerij tegen hun onbehoorlijke eisen te beschermen
18). Te Dongen had men die bescherming niet. Geen wonder, dat
de inwoners zich beklagen over "de grote en seer considerable on~

costen en lasten", die het passeren dezer soldaten ,.- waarschijnlijk
die welke te Bergen~op~Zoomwaren gelegerd ,.- voor hen had
meegebracht.

De vernieuwde kennismaking met de Fransen in 1672 zou ech~

ter nog veel groter verschrikkingen brengen.
Ook zonder dat de vijand zich in het dorp had vertoond, zou

de schade van de in dat jaar uitgebroken oorlog al aanzienlijk zijn
geweest. Want de Republiek had in de Generaliteitslanden niet
alleen de beschikbare voorraden opgeëist~ maar ook de taktiek der
verschroeide aarde voorgeschreven. De Dongense boeren konden
getuigen, hoe voorbeeldig zij, in tegenstelling met anderen, zich er~

op hadden toegelegd "lantgewas ende vrughten ...... om te ploegen
en te ruineren".

"Waerop gevolght is, zo klagen zij verder, dat den vijant op
den 20 Julij van haer heeft gemaeckt een schouwburgh van alle
bedenckelijcke wreetheden ende jammeren",

Grave was op 4 Juli gevallen en op 13 Juli verscheen Turenne
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voor Den Bosch. Het hoofdkwartier van de koning lag in Boxtel.
De dragonders spookten thans over heel Oost~Brabant.

Hoe het in die dagen op het platteland gesteld was, kunnen
we lezen in een brief, die een jong officier op 18 Juli 1672 vanuit
de vesting Geertruidenberg schreef aan zijn familie in Holland 19).
Hij vertelt, hoe hij vier dagen tevoren, op 14 Juli, met 22 anderen
was uitgetrokken, omdat men gehoord had, "dat de Franse Ruyters,
alhoewel onsterk, om contributie zoude komen op de dorpen van
Schravemoer, Dongen, Kapel en verscheyden in de Langstraat" .
Op haar tocht vond de kleine. patrouille alle dorpen in alarmtoe~

stand en de bevolking gewapend. Op twee uur afstand van het
vijandelijk legerkamp kwam men ten slotte een troep Franse ruiters
op het spoor, die men na twee dagen achtervolgen eindelijk in het
zicht kreeg. Deze waren toen juist slaags geraakt met een groepje
patrouillerende ruiters uit Breda. Toen de Bredase ruiters zich op
de vlucht hadden laten drijven, bonden de mannen van Geertruiden
berg de strijd aan, met het niet zonder trots vermelde gevolg: "Wij
waren te voet uytgegaen en quamen alle te paerdt weder binne'1
met 13 gevangenen op twee wagens".

Van hoeveel courage een dergelijke onderneming ook getuig~

de, de plattelandsbevolking kon door zulke maatregelen niet af
doende worden beschermd. Het Franse leger vóór Den Bosch was
40.000 man sterk 20) en het garnizoen van Geertruidenberg telde,
na geleidelijke versterking, op 20 Juli nauwelijks duizend soldaten
21). Breda moest het doen met een bezetting van 900 Spanjaarden
22). De gewapende plattelandsbevolking kon tegen de overmacht
al evenmin iets uitrichten. Te Dongen verschenen de Fransen op
20 Juli met niet minder dan 1500 ruiters en dragonders.

Aanleiding hiertoe was volgens de opstellers van het verzoek~

schrift het feit, dat twee dagen tevoren door een patrouille uit Ber~

gen~op~Zoom een Franse hoornblazer in het dorp was gegrepen.
uitgeplunderd en meegevoerd.

Merkwaardigerwijze vinden we elders van het verschijnen der
Fransen een heel andere verklaring. In zijn "Kerkgeschiedenis van
het Bisdom Breda" beweert Pastoor Krüger 23), dat hij "in origine~
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Ie papieren" het volgende heeft gelezen: "De Baronie is zwaar be~

last geweest met contributien, en voornamentlijk in 1672 heeft den
Heer intendant Charvel van de Baronie geëischt elf duizent een
honderd en elf guldens en honderd seven en sestig koebeesten alle
twee maanden te betaalen, ingaande den 1 Maij 1672. De gecom~

mitteerden der Baronie rekende, dat het haar niet mogelijck was de
voorsijde contributien te betaalen, en daarom haar niet hebbende
kunnen inlaaten van iets te beloven, dat sij wisten onopbrenglijk te
sijn, hebben met gemelden Heer niet kunnen accorderen en daarom
moeten aansien dat de gemelde Heer deed verbranden het dorp
Dongen en eenige huijzen te Oosterhout en Gils, waardoor ver~

scheyde penningen gegeven zijn, om de brande voor te komen".
Welke de "originele papieren" waren, waarin dit bericht te

lezen was, weten wij niet. Het archief der landsvergaderingen van
de Baronie, waar het in de eerste plaats zou moeten worden ge~

zocht, is sinds 1810 spoorloos verdwenen. Maar zeker is wel, dat
Krüger de originele papieren niet zelf onder ogell heeft gehad.
Zijn beschrijving van Dongen ontleende hij voor een belangrijk ge~

deelte aan een 18e eeuwse beschrijving der Baronie, die thans ver~

loren schijnt te zijn, maar waarvan het gedeelte, dat Dongen be~

handelt, bewaard bleef in de collectie Cuypers van Velthoven 24).

Daar wordt echter woordelijk hetzelfde bericht uit dezelfde "oor~

spronkelijke papieren" aangehaald.
Al blijft het dus onzeker, waar het verhaal van Krüger ui~

eindelijk vandaan is gekomen, er is geen reden om aan de juistheid
ervan te twijfelen. Integendeel: het wordt door andere gegevens
bevestigd. Het staat vast, dat de genoemde betalingen en leveran~

ties,..... 11111 gulden en 167 koeien per twee maanden,..... inderdaad
gevorderd zijn. Er is zelfs aan deze eis voldaan. Op 21 Juli 1672
werd de som van 11111 gulden aan de Fransen in Maaseik afge~

dragen 25). Het was één dag na de brand van Dongen! Het ligt
dus voor de hand, dat onmiddellijk na deze ramp een afgezant der
Baronie spoorslags naar het Franse legerkamp is gereden om door
snelle betaling verdere verwoestingen te voorkomen. Wel had Don~

gen reeds op 6 Juli een bijdrage voor deze schatting betaald, maar
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dit was een bijdrage in een som van 8000 gulden: blijkbaar bestond
toen nog geen overeenstemming over de schatting, die zou worden
opgebracht. Het ingrijpen van de Franse dragonders bespoedigde
echter de afwikkeling! Op 23 Juli --- twee dagen na de brandstich~

tingen --- betaalden Oosterhout en Dongen reeds hun aandeel in
de rest der 22222 gulden, die de Baronie over de periode van Mei
tot Augustus schuldig was en die op 23 Augustus aan de Fransen
werd afgedragen. Ook de tweemaal 167 koeien werden geleverd.
Uit het feit, dat men voor 167 koeien 3800 gulden betaalde, kan
men de waarde van het geld in die dagen opmaken.

Met de voorstelling van zaken, die we in het Dongense ver~

zoekschrift vinden, laat zich het bericht van Krüger gemakkelijk
verenigen. Het incident met de hoornblazer kan de aanleiding zijn
geweest, waarom de maatregelen der Fransen vooral tegen Dongen
werden gericht.

De represailles waren zwaar. Allereerst werd het dorp Ieegge~

plunderd. Maar in een plaats, die al dagen tevoren de vijand ver~

wachtte --- op 14 Juli was de bevolking immers reeds gealarmeerd --
was een radicale plundering geen eenvoudige zaak. Het geld zat
in de grond verstopt en zelfs kleren en meubelen had men be~

graven. Pijnigingen werden dus toegepast om het verborgene te
achterhalen. Bovendien scheen men nog te menen, dat zich in het
dorp militairen hadden verscholen. Het Dongense archiefstuk
noemt enige van de middelen, die werden aangewend om het ver~

langde te weten te komen: men legde de mensen brandende lonten
tussen de vingers of kwelde hen door een touw steeds vaster rond
hun hoofd te draaien. Er zouden zelfs verscheidene doden zijn ge~

vallen. Natuurlijk moesten bij deze soldatenwraak ook de vrouwen
en meisjes het ontgelden.

Ten slotte stak men het dorp in brand. De kom van het dorp
werd bijna geheel verwoest: meer dan 80 huizen (volgens een
andere opgave was dit één derde van de woningen) werden in de
as gelegd en de twee molens gingen in de vlammen op. Wie zijn
huis nog gespaard wilde zien, moest een zware schatting betalen en
werd als gijzelaar meegenomen, zolang deze niet volledig was vol~
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daan. Mensenroof was trouwens op zichzelf reeds een succesvol af~

persingsmiddel: verschillende mannen werden weggevoerd, van wie
sommige zelfs aan de staarten der paarden werden meegesleurd.
Eerst dagen later konden ze worden vrijgekocht tegen sommen, die
variëerden van 100 tot 300 gulden per persoon. Er waren er, die
hun kinderen tot in Tongeren moesten gaan terughalen.

AJleen aan losgelden en brandschattingen berekende men de
schade op achtduizend gulden. Het verlies van bijna heel de vee~

stapel (waaronder de ongeveer honderd paarden, die het dorp be~

zat) beliep ongeveer driemaal zoveel.
Om de maat vol te maken werd op een ongelukkige dag de

hoornblazer in Bergen~op~Zoom vrijgelaten. De Baronie had voor
hem een losgeld moeten betalen van 2636 gulden! Na zijn bevrijding
verscheen de man in het dorp om een persoonlijke schadevergoe~

ding te eisen voor hetgeen hem ontstolen was. Men vond het blijk~

baar niet geraden hem deze te weigeren en betaalde weer maar 128
gulden. De gevolmachtigden voor de Generaliteit beloofden plech~

tig, dat deze gelden zouden worden gerestitueerd. Maar drie jaar
later had men van het bedrag nog niets teruggezien.

De brandstichting schijnt zó grondig te zijn geweest, dat het
centrum van het dorp zich geheel in Noordelijke richting kon ver~

plaatsen. De oude kerk -- die trouwens voor het merendeel der in~

woners toch niets meer betekende -- bleef vereenzaamd tussen de
puinen liggen.

Men vond het wellicht veiliger zijn woning niet te dicht bij de
rivierovergang te hebben. In het volgend jaar zou nog blijken, dat
dit een gevaarlijke woonplaats was.

Na de val van Maastricht op 1 Juli 1673 vreesde men voor een
aanval op Breda. De militaire gouverneur der vesting, de jonge
graaf van Salm Salm, bijgenaamd de Rijngraaf, nam te Dongen
enige strategische maatregelen. Hij liet de beide bruggen afbreken
en plaatste een uitkijkpost op de toren. De Staatse dragonders, die
deze post moesten bezetten. werden te Dongen in kwartier gelegd,
met alle bezwaren van dien.

De vesting Breda liep in feite geen gevaar. Maar de aanwezig~
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heid van het Bredase garnizoen was blijkbaar geen reden om de

Baronie met rust te laten, óók niet nadat een brandschattende ruiter
bende uit de schans Crevecoeur in Mei van het jaar 1673 onder

Teteringen was verslagen en gevangengenomen 26) . We zien ten~

minste niet lang daarna de graaf van Auvergne in gezelschap van
500 ruiters te Dongen verschijnen met de bedoeling aan de over~

zijde der rivier "een ravaege te doen". Dat de bruggen afgebroken
waren, was een spijtige misrekening, die hij alleen maar kon wreken

op het dorp, dat ongelukkigerwijze aan de verkeerde kant van de
rivier lag. Geen wonder, dat we de Dongenaren horen constateren,
dat de genomen maatregelen strekten "tot groot voordeel vant ge~

meen, maar wederom tot onwaerdeerlijck nadeel van Dongen int
particulier".

De oorlogsrampen schijnen hiermee een einde te hebben ge-
nomen. Men moet echter niet vergeten, dat de Fransen, ook toen
ze uit het Noorden vertrokken waren en het beleg van Den Bosch
hadden opgebroken, nog jarenlang vanuit Limburg hun zware eisen
konden stellen. Geregeld moesten de dorpen der Baronie belangrijke
sommen betalen om nieuwe verwoestingen af te kopen of haver,
hooi en stro leveren aan de Franse legerkampen.

En toen de Fransen in 1678 verdwenen waren, moest men nog
tientallen jaren bijdragen om de gelden af te lossen, die ter beta~

ling der oorlogschattingen waren opgenomen. Niet alleen voor die
van het dorp zelf, maar ook voor die van de Baronie als geheel:
tot in de negentiger jaren vinden we in de afrekeningen der lands
vergaderingen jaarlijks posten van duizenden guldens voor "oude
Franse contributien" 27).

Tegelijk met de Fransen stelde ook het garnizoen van Breda
zijn eisen. En het maakte in die dagen niet zo heel veel verschil, of
men door vriend of vijand werd geplaagd. Op 2 Juni 1673 werden
de bestuurders van Dongen door de Gouverneur van Breda be
dreigd, dat hun huizen over twee dagen zouden worden geplunderd,
als zij niet zorgden, dat de palen en takkebossen, die zij voor de

22

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)



versterking der wallen moesten leveren, onmiddellijk ter plaatse
kwamen.

Natuurlijk bleven ook de normale lasten van passerende en
logerende troepen onverminderd voortduren. Men krijgt de indruk,
dat geregeld Dongense boeren met wagens vol soldaten onderweg
waren naar één der Brabantse vestingstedenl Deze, dienstbaarheid
was de enige manier om paard en wagen te behouden, want het
papier, dat de militairen voor hun requisities afgaven, was destijds
wel zeer geduldig. In 1675 bedroeg voor het dorp Dongen het voor~

schot over geleverde legerkarren al 1864 gulden.

Er wachtten echter nog beproevingen van andere aard. De
rivier veroorzaakte in Maart 1674 een overstroming zoals men in
geen honderd jaar had gezien. Slechts de "hooge duijncant" bleef
gespaard. Tenslotte volgde in Augustus van hetzelfde jaar een
noodweer, waardoo,r de herbouwde molen en twee en dertig der
overgebleven en herstelde huizen werden verwoest.

Men kan zich voorstellen, in welke bittere omstandigheden de
toch al niet rijke bevolking van het dorp, een der kleinste van de
Baronie. in die dagen heeft geleefd. Want de zwaarte der belastin~

gen ,- de voortdurende plaag der Generaliteitslanden ,- bleef on~

verminderd op deze berooide mensen drukken,
Het is tekenend voor hun gemeenschapsgevoel, dat zij besloten

al degenen, die bij de brandstichting der Fransen hun huis verloren
hadden, van de bijdrage aan de belastingen vrij te stellen, zodat
men met het overige twee~derde der inwoners de benodigde gelden
moest opbrengen.

Op den duur was het echter niet meer te dragen. Men besloot
dus een verzoekschrift te richten aan de Prins en aan de Raad van
State om althans van de verponding te worden vrijgesteld. Op 29
Januari 1676 werd inderdaad voor vijf jaar "remissie van de ordi~

naire verpondinge" verleend.
Hadden de Hoogmogende Heren dus toch nog wel oog voor

de noden der Generaliteit? Men zij met dit oordeel voorzichtig! Het
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bedrag van ruim 86.000 gulden, dat de verponding in de Baronie
jaarlijks moest opbrengen, werd thans waarschijnlijk over de andere
dorpen verdeeld.

BIJLAGE I.

Memorie oH reden dienende om d' Ed: Mo: Heeren, die van
den Raede van Staete, te bewegen tot een gunstigh advis op de
requeste ende beede der ellendige en geruwineerde luijden van
Dongen inden Lande van Breda.

Voor eerst staet te considereeren, dat Dongen is leggende opde
passage; dat alle troepen, geen uijtgesondert, de welcke van Gel~

derlant, 's Hartogenbosch ende daer ontrent gelegen guarnisoenen
moetende marcheeren naer Geertruidenbarge, Breda, Bargen op
den Zoom ende vorder naer Vlaenderen oH andere plaetsen daer
ontrent gelegen, oH die van daer te rugh keeren, altoos tselve Dorp
moeten aendoen ende ordinarie aldaer vernachten oH ten minste
refrecheren. Dat dit ongeluk van gelegen te sijn op de passagie al~

leen genoegh is om soo een c1eijne plaats, de geringste vande Ba~

ronnie, uijt te putten ende te verarmen, daer toe behooren geen
andere blijcken ofte preuves als des dorps rekeningen selHs, waer
uijt kan gesien worden, dat dien last haer grooter sommen van
penningen heeft gecost als imant soude willen ofte kunnen geloven,
boven de voor verhaelde gedurige last, waer aen het Dorp altijt sal
geopponeert sijn en blijven soo in vrede als oorlog.

Soo heefChet selve Dorp in februarij van den jare 1666, wan
neer den Prins van Taranto de Munstersche inden Ouden bosch
hadde geslagen, moeten lijden, dat de troepen int naer toe trecken
aldaer hebben gerefrecheert, int weder keren vernacht met 300 ge~

vangens, tsamen over de duijsent man te voet ende te paert met
veele wagens ende karren, ende heeft op desen toght moeten doen
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22 karren, allen het welde, ende eenige confoijen doen over ende
weder gaende met gevangens, als oock dat eenige troepen daer
hebben gelogert als de Munstersche tot vVouw waren ingevallen,
het Dorpken van Dongen heeft gecost naer opgenomene reekenin~

gen twee duijsent ses hondert ende twintich gulden.

Nogh soo heeft het selve Dorp, wanneer opden 2 Maij nacht
van den jaere 1666 den Cappn Lowies van Neeten met sijn bij heb~

bende volck aldaer hadde over vallen het huijs vanden Secretaris,
tselve geplondert ende den Secretaris met een van sijne Soone seer
mishandelt ende medegenomen, soo veele te wege gebracht, dat de
opgesetenen die troupe soo lang hebben vervolght, selffs onder
district vanden Coninck, tot dat sij eijndelijck den selven Louwies
ontdeckt ende met drie vande sijne tot Gilse, daer sij hen hadden
verborgen, gevangen becomen hebben, sonder dat sij echter de
plonderinge ende paerden hebben kunnen recouvreren, denselven
tot Breda gevangen hebben gebroght, welcke ongeregentheden haer
heeft gecost soo int vervolgen als tot vergoedingh aen den Secreta~

ris voor sijne schaede ende andere oncosten bij de twee duijsent
gulden, blijvende den voors. Lowies ter dispositie vanden Staet
ende, soo men hen bericht, soude den selven gelost sijn tegen den
Heer Ritmr Brasser saliger, dier tijt gevangen bijden bisschop van
Munster, sonder dat die van Dongen oit eenige vergoedinge, veel
min eenige premien, hebben genooten.

Hier kan den ondergeschreven niet naelaten toe te voegen de
groote en seer considerable oncosten en lasten de welcke sij hebben
moeten supporteren over de uijtteringe vande alsdoen daer passe~

rende franse auxiliare troupes, welcke oncosten andre Dorpen sijn
goet gedaen, off wel is haer gepermitteert geweest deselve aen
haere schattingen te mogen korten, daer ter contrarie Dongen niets
ter dier oorsaecke is gevalideert.

En oH wel alle dese calamiteijten de ingesetenen van Dongen
souden hebben konnen vergeeten en neffens andere swaricheden
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haer overgecomen oock deze achter den ruch stellen, soo heeft het
Godt de Heere gelieft gehadt haer wederom inden jaere 1672 te
laten toe comen soodanigen bederff als geen weergae eenige. plaetsc
onder de generaliteijt heeft gesupporteert.

Ende om van de smerte inden Jare 1672 een aenvang te mae
eken, soo kunnen Haer Ho: Mag: plenipotentiarissen, de Heeren
vander Tocht ende van Vrijbergen getuijgen, met wat bereijtwil
ligheijt dese arme luijden inden beginne van dat droevigh jaer 1672
in alle occasien haer hebben laeten gebruijcken ten dienste van
Staet, hebbende andere gedient tot een exempel, ende sijn d'eerste
geweest int arbeijden, inbrengen van manschap, granen en ander
sints, jae vertrouwe de eenigste sijn geweest de welcke onder de
generaliteijt hem lantgewas ende vrughten hebben beginnen om te
ploegen en te ruineren.

Waer op gevolght is, dat den vijant opden 20 Julij van haer
heeft gemaeckt een schouwburgh van alle bedenckelijcke wreetheden
ende jammeren. Wat mensch isser, die dat dien dagen heeft aen
schouwt, wiens haeren niet schijnen te rijsen op hunne hoofdden!

Het dorp wiert op den selffden dach door 1500 ruijters ende
dragonders overvallen, teenemael uitgeplondert, de menschen wre
delijck mishandelt met het leggen van vier of lonten tusschen hunne
vingeren, het woelen van touwen om de hooHden. Verscheijden
wierden swaerlijck gewont om de vijanden aen te wijsen, haer geIt
oH weijnige c1eederen en meublen, de welcke sij hier ende daer be
graven hadden; jae eenige vermoort ende jammerlijck om tIeven ge
brocht. Te deneken aende schenderije, schelmstucken ende gruwelen
ontrent de vrouwen ende kinderen gepleeght en kan niet sonder
traenen geschieden. Veele mannen sonder verschoon van jaeren
wierden als beesten aende steerten der peerden gebonden ende op
die wijse, mishandelt ende gequest, mede gesleept, tot dat sij haer
selven inde naeste dorpen ransoeneerden, sommige voor een hon
dert, andre voor drije hondert gulden, d' een min ende meerder, jae
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eenige sijn genootsaeckt geweest haere kinderen tot Tongeren te
moeten ransoeneeren ende wederhalen. Bij naer alle henne peerden,
tot getal van hondert, ende menighte van koebeesten ende schaepen
wierden door den vijant mede genomen, en inde tachtentich van
henne huijsen, sijnde het beste gedeelte vant Dorp, de twee moolens,
affgebrant en inde assche begraven.

Dien dagh ende ettelijcke volgende heeft deze arme luijden
totte lossinge van haer gevangens ende vrijcoopîngh van weijnich
overgebleven huijsen, voor welcke penningen sij ostagiers hadden
mede genomen, gecost, somen heeft connen uijtvinden, ontrent acht
duijsent gulden.

Boven en behalve henne ontvoerde peerden ende koeijen wel
driemael soo veel importeren.

Tot welck ongeluck, boven de gehoorsaemheijt, die sij aenden
staet toonden door het omploegen van haer lant tot affbreuck van
den vijant, de tweede oorsaeck heeft gegeven seeckere parthije van
Bargen opden Zoom, de welcke twee dagen te vooren tot Dongen
een frans trompet gevangen neemende die hadden gepiljeerd ende
alsoo naer Bergen gesonden. Wanneer den vijant den 2en dagh
daer aen haer als vooren geseght quamen branden, plonderen ende
mishandelen.

Alwaer den selven vrij verclaert sijnde die van Dongen met
toesegginge van restitutie en kennisse vande Heer Bonefatius van
Vrijbergen, aende voors. trompet, tot vergoedinge vant geene de
parthije hem hadt affgenomen, hebben aengetelt een somme van
126 gulden, waer van sij de restitutie noch verwachten.

Inden jaere 1673, als de Stadt van Maestricht door den vijant
was gewonnen en een gedeelte van vijandelijck leger quam leggen
tot Boxtel heeft sijn Ex. den Rijngrave, met groot voorsichticheijt
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daer ontrent een waeckent ooge houdende, tot groot voordeel vant
gemeen, maer wederom tot onwaerdeerlijck nadeel van Dongen int
particulier, doen affbreecken de bruggen over het riviertien aldaer
ende de passagie, als oock den tooren doen besetten met eeniCJe
Dragoenders, waerd~or wel is geeffectueert, dat den Grave v~n
Auvarnge, de welcke aldaer meende met meer als 500 Ruijters te
passeren om een ravaege te doen, aldaer is gestuijt, soo dat genoot~

saeckt is geweest te rugh te moeten keeren; doch heeft Dongen al~

wederom boven de costen van Staten volck den spijt van des vijants
mislucte desseijn moeten besuren.

Het heeft hier mede Godt Almaghtich niet belieHt gehadt sijne
slaende handt op te houden, maer dese ongeluckige ende bedorven
luijden t' geene dat door tvier ende sweert noch was gelaeten, weder
om te vernietigen ende bederven door een overstelpingh van twater
inden meert vanden volgenden jare 1674, van diergeIijcke overstel~

ping aldaer bij geen levende menseh geheugenis was. Dan heeft
men van oude luijden hooren seggen sulcx nu ontrent hondert jaeren
geleden noghmaal geschiet te sijn geweest. Alle de huijsen, hoven
ende landen wierden over ende met water door loopen, waer van
d'heere van Geldermalssen aldaer passeerende ooghgetuijgen is ge~

weest.

Gewassen ende plantagien om verre gespoelt, eenige welJl1lge
aenden hoogen duijncant uijtgescheijden. Doek is haer opden eersten
woensdach in Augustij daer aen volgende overcomen dat schricke~

lijcke onweer van donder, blixem, hagel ende wint, altewel aen ider
bekent; doch waerachtigh, dat het over de streeck van Dongen ende
Loon veel swaerder is gevallen als over eenige andere plaetsen daer
ontrent gelegen, soo dat tot Dongen alleen het graen is als opden
velde gedorssen ende meerendeel niet weerdigh geweest den arbeijt
om aff te maijen; gelijck nu noch veele velden te sien sijn, die alsoo
sijn vorder ongecultiveert blijven leggen; den moolen om verre ge~

worpen nevens tweendartich vande over gebleven ende harboude
huijsen.

28

Jaarboek De Oranjeboom 4 (1951)



Waeromme deselve niet kunnen twijfelen oH U Ed: Mog: dit
waeraghtich verhael met een cristen hart met medogen ende rede~

lijcheijt ingenomen comende te overwegen, sullen moeten omdeelen,
dat suIcken ellendigen ende geruwineerde luijden, die nu drie jaren
aen den anderen soo veel hebben geleden en uytgestaen, dat een
alleen van de drie genoegh was om hen onbequaem ende onvermo~

gen te maken, om eenige schattinge oH lasten op te brengen, be~

hoorde van haere verpondingen voor een tijt te wesen ontlast, son~

derlingh als men daer bij considereert haere daegelijcxe uijtteeringen
vande doortreckende ende aldaer logerende troepen ende menighte
van karren ende wagens, die sij tot transport van dien ende andere
siecke soldaeten dagelijcx ende jaerlijcx moeten doen sonder eenige
betaelingh, boven en behalven een verschot van achthien hondert
vier ende tsestich gulden over legerkarren, waer van hen bijden
staet niet eenen stuijver wordt betaelt.

Ende boven dat sij moeten blijven geven henne oude quote inde
rentier bede ende draegen de impositien aldaer verpacht, oock dat
sij noijt naght gerust mogen slaepen oH in hare huijsen verblijven,
als onmogelijck connende opbrengen de brandschattingen DH con~

trebutien, die den vijant van haar eijscht.

Derhalven soo moeten UEd: Mog: nochmael op het ernstich~

ste gebeden sijn haer advijs soodanich te dirigeren, dat de supplian~

ten haer versoeck mach worden toegestaen, ofte anders soodanigen
vrijdom vergunt als UEd: Mog: sullen oordeelen noodsaeckelijck
voor haer is om te connen blijven woonen ende daer naer wederom
in staet te raecken om dese nevens andere haere lasten als voor
desen te connen op brengen ende betalen.

(Dongen, Oud Archief, 7)
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BIJLAGE 11

Aen Sijne Hoogheijt.

Geven oitmoedelijck te kennen sheepenen en geswoorens van
U Hoogheijts Heerlijckheijt Dongen wegen de arme geruijwineerde
opgesetenen aldaer. dat inden jaere 1672 doorde franssen is affge
brant meer als het beste darde paert der huijse en het heele dorp
geplondert, soo peerde, beeste als meublen, waer door deselve in
seer groote armoe sijn gevallen en sonderlingh de affgebrande
buijten alle vermoogen gestelt om eenige lasten, shattinge oft con~

trebutien te conne betaelen oft oock noijt niets geduerende desen
oorloogh ivers in betaelt hebben, maer sijn alle lasten, oncosten,
contrebutien, etc. bijde overige twee dardepaerten der opgesetenen
neffens de andere plaetsen inde Baronnie repartitie gewijs opge~

broght ende voldaen gelijck oft niet affgebrant waere; behalve nu
in desen termijn van 40.000 gulde, die nu vervallen is, hebben de
suppliante tot betaelingh van hunne quoote geene penningh konne
bijden anderen crijgen en dunkt oock de suppliante, dat sij meer
gedaen hebben als shuldigh sijn, want geruwineerde en affgebrande
luijde niet egael conne blijve contribueere neffens andere, soo keeren
de supplianten haer tot U Doorlughtige Hoogheijt als haeren Heere,
oitmoedelijck biddende, dat believe reflectie te nemen op henne er~

barmelijcken staet en ordonneeren en gelasten, dat bij provisie de
quoote van Dongen in de resteerende aghterstallige contrebutien
uijt reden voorsz. bijde andere plaetsen der Baronnie sal worden
betaelt oft ten minste bijde gemeene Baronnie gelight, tot dat U
Door. Hoogheijt de saecke sal hebben doen examineeren en nader
disponeeren.

(Dongen, Oud Archief, 1704)
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