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Inleiding

Toen 9 juli 1732 de Staten-Generaal het besluit hadden genomen op
de heidevelden ten Zuiden van Oosterhout, d.w.z. binnen de vierhoek
Dorst-Seters-Dongen-Rijen, ongeveer 11000 man gedurende de maand
september van dat jaar te laten kamperen, hadden zij hiervoor goede
redenen.1 De troepen moesten nodig op hun paraatheid getest worden,
en gelegenheid krijgen zich in groot verband te oefenen, waarvoor in de
garnizoenen geen mogelijkheid was. Sinds 1713, na de vrede van Utrecht
die een eind maakte aan de Spaanse successie-oorlog, waren de regimen
ten in de steden gebleven.2 Oorlogshandelingen hadden zij sinds 19 jaar
niet meer meegemaakt. Vele officieren waren tot hoge rangen bevorderd,
terwijl zij iedere ervaring te velde misten, en er was nog maar "een
kleyn getal van die Meesters in Krijgskunde, van die Helden welker
geheugenis de Geschichtboeken van 't begin deezer eeuw bewaren
zullen".3 Tot dit kleine getal behoorde ongetwijfeld Reinhardt Vincent
graaf van Hompesch aan wie als Generaal en Chef het opperbevel over
het Campement werd opgedragen (afb. 40). Als generaal der cavalerie
zou hij dan de bereden troepen commanderen, terwijl de generaal der
infanterie Anthoni Günther van Holstein-Beck, neef van de koning van
Denemarken, aanvoerder der bataljons infanterie zou zijn.

Vele leden van het Gulikse geslacht Von Hompesch zijn in de 17e
en 18e eeuw als hoofdofficieren in dienst der Staten geweest, maar
onder hen neemt Reinhardt Vincent een bijzondere plaats in door zijn
dappere krijgsverrichtingen vooral in de Spaanse successie-oorlog
( 1701-1713 ). Hij was de vierde zoon van Johann Dietrich von Hom
pesch zu Rürich, Herr zu Tetz, en Anna Luise von Kätzgen. Zijn geboor
tejaar is door het ontbreken van doopboeken van de Evangelische Ge-
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meinde te Linnich4 niet precies op te geven. Het wordt gewoonlijk
omstreeks 1660 gesteld, maar m.i. moet het tussen 1660 en 1665 liggen.
Hij bleef ongehuwd, en overleed in het slot Hemmersbach 26 januari
1733, enkele maanden na het beëindigen van het Campement. Van
Hompesch onderscheidde zich in de slagen bij Ekeren (1702), Hoch
städt (1704), Ramillies (1706), en dapper verdedigde hij van 15 augus
tus tot 8 september 1712 het in 1710 op de Fransen veroverde Douai.5

6 augustus 1711 doorbrak hij de Franse linies bij verrassing na een
snelle mars van tien uren. Er bestaat een vlugmare uit die tijd waarin
de tocht in het nederlands en het frans beschreven wordt, en waarop in
een kopergravure het slagveld met links Van Hompesch en rechts Joho
Churchill duke of Marlborough, beiden te paard, staan afgebeeld. 6 Met
hem was Van Hompesch evenals met Prins Eugenius van Savoye be
vriend. Zijn verdiensten werden door de benoeming tot Ridder in de
Orde van de Zwarte Adelaar, een Pruisische orde, gehonoreerd. Keizer
Joseph I van Oostenrijk benoemde hem tot Veldmaarschalk-lt., en hij
verhief hem 10 juli 1706 tot graaf met wapenvermeerdering en de titel
Hoch- und Wohlgeboren. Bij tijden was hij gezant bij het Pruisische
Hof. Zijn militaire carrière die zeer waarschijnlijk in 1686 als kapitein
van de Guardes van Koning-Stadhouder Willem III begon,7 en eindigde
met zijn benoeming tot generaal der Cavalerie (12 april 1723), werd in
1718 bekroond door zijn benoeming tot gouverneur van 's-Hertogen
bosch, de belangrijkste gouvernementspost in Brabant. Na zijn overlijden
werd in 1733 zijn wapenbroeder de Prins van Holstein-Beck gouver
neur. 8 Ook hij had een vlotte carrière als militair die eindigde met zijn
benoeming in 1727 tot generaal der Infanterie, en ook hij staat in de
geschiedenisboeken eervol vermeld, o.a. door zijn dapper gedrag bij
Hochstädt.9 Militair gesproken was de Prins van Holstein de gelijke
van Van Hompesch, maar in het kamp stond hij onder de Generaal en
Chef, en dit zou bij de Revue tot een moeilijke situatie leiden die door
Van Hompesch tot beider genoegen werd opgelost, zoals later zal
blijken.

Uit het bovenstaande blijkt wel dat de topfiguren in het Campement
uiterst geschikt geacht konden worden om bij de komende manoeuvres
de gewenste leiding te geven. Men kan wel zeggen dat deze oefeningen
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de belangrijkste doelstelling van het kamp geweest zijn, maar vooraf
zouden gaan de inspectie der troepen, en een controle in hoeverre zij in
staat waren de gevraagde exercitiën gelijktijdig en correct uit te voeren.
Het is bekend dat in 1698 en 169910 en in 1701 Willem UIH op de
heide bij Breda een wapenschouw heeft gehouden, maar het Campement
van 1732 is het eerste hier te lande geweest dat gelegenheid gaf tot het
houden van schijngevechten met een denkbeeldige vijand. Het nut van
deze oefeningen zou weleens in de nabije toekomst kunnen blijken als
de oorlogsdreiging werkelijkheid zou worden, waarop het rapport door
de H.H. Gedeputeerden van de buitenlandse zaken in de zitting van de
Staten-Generaal had gewezen. Men verwachtte moeilijkheden in verband
met de erfopvolging in de Hertogdommen Gulik en Berg, en de Heer
lijkheid Ravenstein.12 Karel Philip, Keurvorst van de Paltz, was in
1732 al 71 jaar oud, en hij zou geen directe opvolger nalaten. Niemand
kon toen voorzien dat hij nog tien jaar te leven had.l3 Frankrijk had
door het verdrag van Marly (1729) bescherming en verzekering van
neutraliteit gegarandeerd, terwijl Pruisen aanspraak meende te moeten
mal{en op Berg en Ravenstein. Conflictstof te over, en de situatie zou
gevaarlijk kunnen worden als Karel Philip die misschien in die dagen
ziekelijk was, kwam te overlijden. In ieder geval vonden de Staten het
in 1732 noodzakelijk dat de plaatsen aan de grenzen aan de zijde van
Gulik en Kleef in staat van verdediging zouden gebracht worden, en
dat men zou gaan vaststellen wat er aan de fortificaties ontbrak. Maar
bovenal moest men over een geoefend leger beschikken, en hiertoe zou
het kamp veel kunnen bijdragen.

Dat men de maand september voor deze legeroefeningen had uitge
kozen, is begrijpelijk. Immers, het zou in verband met het fourageren
nodig zijn paarden, wagens en schepen te kunnen requireren, maar dit
zou alleen mogelijk zijn als de oogst voor het grootste deel was binnen
gehaald.

Zo werd dan de datum van de komst der troepen in het kamp op
5 september vastgesteld. Maar tijdens een voorafgaande inspectie der
terreinen door Van Hompesch bleek dat de plaats voor het kamp niet
goed gekozen was. Het was er niet droog genoeg, en men moest een
betere plaats zoeken om de tenten op te slaan. De generaal-kwartier-
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meester baron de Cronström, liet een nieuw terrein afsteken. Maar
vóór 5 september kon het k;amp niet gereed zijn. De regimenten kregen
dus orders op 5 september in hun laatste kwartieren te blijven, en eerst
6 september het Campement te betrekken.14

De voorbereiding

De inrichting van het kamp en de verzorging der troepen eisten
een tijdige voorbereiding. In geval van oorlog zou het mogelijk geweest
zijn wagens en schepen zonder vergoeding te requireren. Volgens een
Resolutie van de Raad van State van 18 juni moest de infanterie zelf
voor het transport van tenten en bagage zorgen, maar al spoedig bleek
dat dit te kostbaar zou worden, en men besloot (31 juli) ieder bataljon
400 gld. toe te kennen, compagniesgewijs te verdelen.15 De post van de
scheeps- en wagenvrachten en van het vervoer der militie zou op de
Staat van Oorlog ter repartitie der provincies worden geboekt. Volgens
de rekening van de Ontvanger-generaal van de Unie hebben de gezamen
lijke kosten van het kamp 10821 gld. en 7 stuiver bedragen. Hierbij
moet dan nog worden opgeteld de rekening van Adriaan van Helden,
commies van 's Landsmagazijn te Breda voor 12250 pond buskruit, 200
pond lont en 18650 snaphaanstenen, zodat het totale bedrag 22248 gld.
13 st. heeft bedragen.16

Aan de kapitein der artillerie F. Steffens was opgedragen te zorgen
voor het transport van de kanonnen en munitie. De levering der kanon
nen zou geschieden door het Hollandse Magazijn te Delft,l 7 te weten
10 lange à drie pond,18 12 affuiten hiervoor en 11 voorwagens, terwijl
de munitie door Dordrecht en Breda gezonden zou worden. Ook zou hij
de nodige trekpaarden voor de kanonnen moeten huren. 13 augustus
berichtte Steffens aan de Raad van State19 dat in Oosterhout, Dongen,
Ginneken en Princenhage geen "Cannonpaerde en wagens ofte karren
te besorge tot transport van de ammenisse en behoefte van orlogh" te
krijgen waren, omdat de boekweit, bonen en erwten nog op het land
stonden. Hierop ging Steffens naar de griffier van Breda, J. G. Mich
gorius "in apsense van den Drost" die zeide dat de paarden wel te krij
gen zouden zijn tegen betaling van .3 gld. per paard per dag. Van ver-
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schillende dorpen als Sprang, Besoyen, Waalwijk en Uitwijk kwamen
aanbiedingen, en ook van Herwijnen en Aalst. Te Princenhage vroegen
J. Verzijl en A. Vermeulen één gulden per kanonpaard, terwijl een
boerenwagen met twee paarden en een knecht 2 gld. en lOst. zouden
kosten. Deze aanbieding geschiedde op 13 augustus. Op diezelfde dag
boden Gerrit Bax en Bastiaen Huybrechtse Pulle te Princenhage 80
paarden voor het kanontransport en 30 wagenpaarden voor het munitie
vervoer voor 21 st. per paard aan. Bij de afrekening op 24 februari 1733
bleken er 110 paarden en 15 wagens met knechten geleverd te zijn, per
paard voor 19 st. met een totaalbedrag van 3030 gld. en 10 st.

Voor de pontons was vervoer per schip aangewezen. Hier was het
de kapitein Draak die dit moest regelen.20 Tegen 1 september moest
hij 3 schepen van 40 last pressen om vanuit Dordrecht "de Blekke
ponten" naar Oosterhout te brengen.21

De Directeur der Fortificatieën Mosburger zou moeten beoordelen
hoeveel hout, stro en turf zouden moeten geleverd worden, terwijl de
commies Van Helden te Breda aan het bestuur van Oosterhout en om
liggende dorpen prijsopgave zou vragen.22 De 20e augustus schreef hij
dat de Regenten van Gilze en Rijen 100 bossen stro dik 36 duim in de
rondte à 5 gld. 15 st., en 100 takkenbossen tegen 1 gld. 16 st. konden
leveren.23 Turf zou Gilze en Rijen leveren voor 11 st. de ton, per dag
77 ton.24 Ten slotte werden 141000 bossen stro en 2358 takkenbossen
geleverd.25

Voor de voeding der paarden waren hooi en haver nodig. De gou
verneur van Breda, de lt.-generaal der cavalerie baron van Rechteren
en de commissaris de Bons zorgden voor de aanbesteding (25 juli) voor
24 Eskadrons cavalerie, 12 Bataljons infanterie en de Generale staf.
Aannemer werd Jacobus de Haas, koopman te Dordrecht. Hij vroeg
4 stuiver zes duiten voor een rantsoen hooi en haver.26

Voor de voeding der troepen moest de levering van broden aanbe
steed worden. De aannemer moest 3 september gereed hebben 7800
weldoorknede en welgebakken roggebroden, ieder van zes pond. Aan
nemer werd Cornelis Provo, burger-huisbrouwer, brandewijnstoker en
burger-kapitein te Breda, die 3 stuiver voor een zespondsbrood verlang
de, terwijl het transport voor zijn rekening zou zijn (25 juli).27 In

128

Jaarboek De Oranjeboom 22 (1969)



totaal zouden naar schatting in 24 dagen 107280 broden geleverd moe"
ten worden. 28 Men rekende dat iedere man vier dagen met een brood
zou moeten doen, zodat per dag per man 1t pond brood kon uitgereikt
worden.

Nergens vindt men de aanbesteding van vlees, peulvruchten e.d.
vermeld. Wel was er in het kamp een vaste vleesverkoopplaats, en
waren er vaste prijzen voor brood op 1 st., voor vlees op 2 st. per pond,
en voor een hoen op 12 st. vastgesteld.29

Inrichting van het Campement

Afbeelding 42 toont ons het kamp in vogelvlucht met op de achter
grond de kerk met stompe toren van Oosterhout A en de kerk van
Dongen M. De tent op de voorgrond is de "Plaisiertent" van de officier
en kastelein van Oosterhout de Vries. Het kamp had een omtrek van
ongeveer anderhalf uur gaans. De ligging ten opzichte van Breda blijkt
uit afbeelding 41. Oosterhout is zeer klein, ongeveer in het midden
van de tekening te vinden. De begrenzing Dorst-C (S) eters (hier ten
onrechte Eeters geschreven) -Dongen en Rijen, met de herberg De Vijf
Eiken westwaarts gelegen, is op de tekening aangegeven. De namen zijn
op de moeilijk te reproduceren tekening onleesbaar. Duidelijk ziet men
dat de troepen in twee linies gelegerd waren met de cavalerie op de
flanken, en de infanterie (13 bataljons, en niet 12 bataljons zoals het
plan was) centraal. Er bestaat een tekening van Matthëus Verheyden,
die als voorbeeld gediend heeft voor de gravure (afb. 42), waarop de
24 eskadrons ruiterij en de 13 bataljons infanterie niet als recht
hoekige blokken zijn aangegeven. Ieder blok blijkt dan uit drie rijen
( tenten) te bestaan met er tussen twee straten. Volgen wij bovengenoem
de afbeelding verder, dan ziet men de helft van de artillerie, zes drie
ponders, achter de tweede linie bij D staan. Bij C is een soort winkel
centrum afgebeeld, hier Waag genoemd. Ongeveer in het midden is
bij F de broodtent getekend van waaruit de distributie van het rogge
brood heeft plaats gevonden. Later moest op order van Van Hompesch,
waarschijnlijk in verband met de regen van 22 september en volgende
dagen, deze broodtent verplaatst worden, waardoor het brood 36 uren
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onder "de blauwe hemel" kwam te liggen, en 2000 broden "aangesto
ken" werden, zodat Cornelis Provo 9 april 1733 een schadvergoeding
kon vragen van 150 gulden. Bij E ziet men drie tenten in één rij (achter
5-5 van de tweede linie). Dit stelt de grote tent van de Prins van Oranje
voor, de latere Willem IV, toen pas 21 jaar oud. In werkelijkheid
waren er zeven afdelingen, waarvan de grootste met beschilderde katoe
nen behangsels30 wel als ontvangstvertrek zal dienst gedaan hebben.
Als kolonel commandeerde hij 2 eskadrons Oranje-Friezen, ook wel
Nassau-Stadhouder genoemd (5-5) die vóór zijn tent gelegerd waren.
In Oosterhout had hij bovendien een pied à terre in het huis van de
ontvanger of rentmeester der domeinen Johan Carel Schoorn, aan de
zuidzijde van de Heuvel (nr. 19),31 waar men hem 's middags kon zien
eten. Hij overnachtte echter steeds in zijn tent die ook als verzamelpunt
voor de staf heeft dienst gedaan toen men bij de manoeuvres om vijf
uur 's morgens paraat moest zijn om naar het Champ de Bataille af te
marcheren.

Om de inwendige mens te versterken vond men door het kamp
verspreid een aantal ordinarissen (herbergen) (G) en de tenten van de
zoetelaars (H). De officieren konden bovendien terecht in de Haagse
koffie- en wijntent van P. van Court en Morijn. In verband met de
drinkwatervoorziening had men vele waterputten (L) doen graven die
eerst na drie maal 24 uur in gebruik mochten worden genomen.

En tenslotte waren in de buitenomtrek de "sekreten" (K) te vin
den, omgeven door een bijna gesloten kring van palen en groen. Hier
binnen was een diepe put gegraven, terwijl een dwarsbalk die op twee
vorken rustte, het zitten in groepsverband mogelijk maakte. Voor de
officieren waren door Gilze en Rijen 72 vorken geleverd en 36 dwars
balken van 7 voet, voor de manschappen een gelijk aantal, maar hier
waren de balken 12 voet.32 Waaruit volgt dat er minder officieren dan
manschappen aan deze simultaanséances konden deelnemen.

Ziekenzorg

Over de hygiënische toestanden in het kamp wordt nergens gerept.
De vrij eenzijdige voeding, het primitieve sanitair en het ontbreken van
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wasplaatsen maken het waarschijnlijk dat er geregeld zieken gerappor
teerd moesten worden, vooral aan het eind van de maand toen regen
stromen het kamp doorweekten. Een officier van iedere linie en een
sergeant van iedere brigade zouden bij de Generaal-Majoor du Jour
dagelijks rapport uitbrengen. De zieken moesten naar Breda vervoerd
worden, en met de opziener van het hospitaal moest men het over de
kosten eens zien te worden. Waren die hoger dan in het garnizoen
werden betaald, dan zou het Land bij ordonnantie de kosten voldoen.33

Later blijkt bij de afrekening op 9 april 1733 dat de opziener Gerrit
van Ellinckhuysen "tot extinctie van sijnen pretentie" 150 gld. toe
komt.34

Geestelijke verzorging

De Classis Breda moest ervoor zorgen dat de omliggende dorpen
van Oosterhout bij beurten tenminste vier predikanten zouden zenden
die op 5 of 6 september van generaal Van Hompesch zouden horen op
welke tijd en waar de godsdienstoefeningen zoudeq plaats vinden.35 In
de praktijk kwam het hierop neer dat de predikanten des Zondags
morgens aan de vier vleugels van de twee linies hun predicatieën zou
den houden, terwijl des avonds ter zelfder plaatse een gebed moest
"verricht" worden.

Rechtspraak

Voor de uitoefening van de militaire justitie liet de Generaal en
Chef de Auditeur militair, de Provoost en de Scherprechter ontbieden,
allen uit Breda. Hier zou men ook van de gevangenis gebruik moeten
maken.

De Krijgsraad werd door Van Hompesch benoemd, en zou bestaan
uit kolonels, lt.-kolonels en majoors, maar zelden uit generaals en nooit
uit kapiteins. Een van de kolonels zou door hem als president worden
aangewezen. De zittingen van de Krijgsraad zouden in het huis van Van
Hompesch te Oosterhout, dus in het huis van de officier de Vries,
plaatsvinden. Ook de Prins van Oranje werd wel uitgenodigd de zitting
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bij te wonen, en hiertoe door een adjudant uit het kamp naar de zitting
zaal begeleid. Het regiment Guardes had een particuliere krijgsraad.36

In het kamp was een strenge tucht noodzakelijk. De Prins werd
voor de handhaving hiervan bij zijn corps zelfs geprezen. Verboden was
het dobbelen en pasbanen37 (ook een kansspel), waarop door patrouil
les scherp moest worden toegezien.

Van het spitsroeden lopen schijnt in het kamp geen gebruik ge
maakt te zijn, hoewel deze door de provoost geleverd waren, wel van
het "door de riemen lopen" wat niet minder onaangenaam zal geweest
zijn.3s

Het was op doodstraf verboden in het kamp met scherp te schieten.
De discipline was zeer streng, en blinde gehoorzaamheid werd ver
langd.39

Als een zeer ernstig vergrijp werd beschouwd het werven of ronse
len van soldaten voor vreemde legers. Voor man of vrouw, beiden,
stond hierop de doodstraf, en verklikkers konden op een premie van
honderd rijksdaalders rekenen. Deze order moest bij de regimenten man
voor man worden aangezegd.40 Het doet dan ook enigszins vreemd aan
dat op de laatste kampdag, 30 september, bekend werd gemaakt: "Het
sal de Gen!. en Chef aangenaam weesen bij aldien hier off daer een
groot Karel gevonden word om onder de pruyse Granadiers te kunnen
dienen - de Karel wordt overgegeven na accoord met een der Prui
sische officieren".41 Dit zal wel een attentie van Van Hompesch geweest
zijn voor Frederik Willem I koning van Pruisen (1713-1740) .42

Er schijnt in het kamp voor de scherprechter Christoffel Du( e)
ring(h) van Breda wel iets te doen zijn geweest, want op 22 april 1733
kon hij voor één dag vacatie 6 gld. in rekening brengen.43

De "geweldige Provoost" van Breda Johannes van Fries bracht voor
zijn werkzaamheden in het kamp 472 gld. 7 st. in rekening (30 april
1733 ). Maar al eerder had hij een rekest ingediend (14 nov. 1732)
waarin hij erop wees dat hij met vier knechts en drie paarden naar het
kamp was gereden, en van 4-30 september had dienst gedaan. Hij ver
zocht het tractement van een Provoost-Generaal zijnde 225 gld. wat
hem werd toegekend.44

Eenmaal zien wij de Provoost in actie op 15 september toen bekend
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geworden was dat zich in een huis in de buurt een klein detachement
van de "lichte cavalerie" had gevestigd. Een sergeant met 12 man moest
zich 's avonds om vijf uur vóór de artillerie opstellen waar de Provoost
zich bij hen zou aansluiten om dit huis te "storen", en "de hoeren die
sy daar vonden naakt uyt te kleeden, en dan wegh te jaagen, en den
Hospes den rug vol te slaen, en zijnen goederen te confisqueren, daar
de Provoost notitie van zal houden".45 Bij aankomst ter plaatse waren
de nachtvlinders gevlogen! Alleen een wasvrouw die door haar lelijk
uiterlijk meende de dans te kunnen ontspringen, werd weggejaagd.

Inkwartiering van de Staf te Oosterhout

Het was voor de kwartiermeester-generaal geen gemakkelijke opgaaf
geweest de vele generaals en andere hoofdofficieren met hun gevolg
van bedienden en paarden in Oosterhout onder te brengen. Wie van de
ingezetenen zijn huis of stal geheel of gedeeltelijk moest afstaan is vast
gelegd in een lijst die in het Gemeentearchief te Oosterhout bewaard
wordt.45' Van een vergoeding voor deze inkwartiering is in de afreke
ning in 1733 niets te vinden. Enkele voorbeelden van de behuizing der
belangrijkste personen mogen hier volgen.

De Generaal en Chef, de graaf van Hompesch, vond een ruim onder
dak bij Simon Adraen de Vries, "de officier en casteleyn der Vreyheyt
van Oosterhout". Het ruime huis op de Heuvel bestaat sinds 1955 niet
meer; het is vervangen door het postkantoor, Heuvel 27. Van Hom
pesch kreeg de beschikking over een "groote zaele met vijf of zes
kamers, twee kelders, koetshuis, bedden met toebehoren enz." Hier in
de grote zaal vonden de stafvergaderingen plaats en hield de krijgsraad
zitting. Eens heeft men getracht dit vertrek te misbruiken door er een
loterijtrekking te houden ten overstaan van de Amsterdammer Schram
die er een galanteriewinkel op nahield naast het huis van de Prins van
Oranje; aan de andere zijde stond een "limenadetent".46 Buiten mede
weten van Van Hompesch vond in deze zaal de trekking der loterij
plaats, en een zekere baron Van Siberg die 10 loten gekocht had, ging
behoorlijk dronken ruzie zoeken en allerlei "sottises" uitkramen.47 Dit
ging de graaf Van Rechteren vervelen. Hij trachtte de orde te herstellen,
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en zorgde ervoor dat Van Siberg "de deur werd uitgebonst". Intussen
had men Van Hompesck gewaarschuwd. Hij liet Van Siberg in een apart
vertrek zetten, en hij vroeg aan Schram en de officier de Vries wie hun
permissie gegeven had de loterij te trekken in zijn vertrek en de soldaten
bij het "bouffet" op te stellen. De loterij moest onmiddellijk verplaatst
worden naar de schepenkamer op het Stadhuis.48 Dat Van Hompesch
eerst zó laat kon ingrijpen, kan verband gehouden hebben met de plaats
van zijn nachtverblijf dat hij denkelijk voor de rust - hij was ongeveer
70 jaar oud - bij de Norbertinessen in het slotje "De blauwe Kamer"
had gevonden.49

Ook het gevolg van Van Hompesch, 13 knechts, twee koks, een
tafeldienaar, een stalmeester, twee secretarissen en een Ritmeester waren
hier en daar ingekwartierd. Laatstgenoemde zal wel zijn adjudant Casi
mir Abraham graaf van Schlippenbach geweest zijn die bij Johannes
Meertens Waegemaecker was ondergebracht. Hendrik van Reusel zou
voor de 29 paarden van zijne Excellentie zorgen.

Ook de Prins van Holstein-Beck was ruim gelogeerd in de woning
van Hendrik van Gils, secretaris van Oosterhout. Zijn woning lag nau
welijks honderd meter van het Vrijheidshuis, maar hij bezat ook nog
het slotje Van Aalst of Berselaer. Het is aannemelijk dat hij hierin tijde
lijk zijn intrek heeft genomen. De Prins kreeg de beschikking over "een
groote zaele, met vijff kamers, voorhuys, een gangh, koockkeuken, kel
ders, solderingh, koetshuys, schuer", en dit alles gemeubileerd met stoe
len, tafels en bedden. De Prins had 13 domestieken en 2 koks, terwijl
zes paarden bij Cornelis Key, en zes bij de schepen Lambrecht Ruysse
naers gestald werden.

De lt.-Generaal der cavalerie graaf Maurits Lodewijk II van Nassau
(1670-1740) kreeg van Mevrouw Broeckhuysen, Wed. Mr. Snellen,
de geheele huysinge, kelder enz. van het slotje Spijtenburg.50 Zelf
woonde zij sinds 1730 in Dordrecht.

Als lijfwacht van de Generaal van Hompesch dienden 50 man Guar
des te voet met een luitenant die dienst deed als kapitein en een vaan
drig. Bovendien nog 12 ruiters van de Guardes te paard onder een
wachtmeester met korporaal. 20 of 24 Guardes dragonders met een
luitenant of cornet moesten zijn bagage bewaken. Ook de Prins van
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Holstein had een wacht van 50 man met een kapitein. De magistraat
van Oosterhout had gezorgd voor een Corps de Guardes (wachthuis)
en Piquets voor de ruiterwachten. Bij de afrekening op 5 dec. 1732
blijkt dat zij hiervoor 500 gld. in rekening had gebracht.51 Voor het
huis van Van Hompesch stonden geregeld twee schildwachten en twee
ruiters te paard. De woning van de Prins van Oranje werd door de
Hoofdmacht bewaakt.52

Samenstelling en uitmonstering der troepen

In totaal waren in het kamp aanwezig 24 eskadrons cavaferie waarbij
5 eskadrons Guardes dragonders (bereden infanterie), 1 eskadron Guar
des Holland en 2 eskadrons Nassau-Oranje.

De infanterie telde 13 bataljons, waarbij een bataljon Schotten onder
Halkett, en 2 bataljons Zwitsers onder baron de Constant. De eerste
linie telde 7, de tweede 6 bataljons.
De compagnie artillerie beschikte over 15 kanonnen, 12 drieponders,
- 6 bij iedere linie - voor de veldoefeningen, en 3 twaalfponders voor
signalen bijv. bij groot alarm of bij de veldoefeningen.

De pontonniers onder kapitein Draak beschikten over 13 pontons53

die gebruikt werden bij het fourageren over de Donge, en voor oefening
bij Raamsdonk.

Verder waren nog aanwezig de Directeuren der fortificati~n Mos
burger, vijf ingenieurs en een kapitein der mineurs met 6 man.

Het aantal manschappen per eskadron cavalerie of bataljon infan
terie verschilt van de huidige samenstelling. Er waren 13 eskadrons à
twee compagnies en 11 eskadrons à drie compagnies, samen 59 com
pagnies cavalerie. De 13 bataljons infanterie telden 13 compagnies waar
van de samenstelling verschilde. Voor de broodverzorging werd gemid
deld per bataljon op 650 man gerekend. Dit geeft een totaal van onge
veer 8450 man en 780 paarden. De cavalerie telde 3120 man en 3600
paarden. Totaal generaal geeft dit dus meer dan 11000 man en 4400
paarden. De staf werd op 150 personen berekend.54

Enkele aantekeningen, waarschijnlijk door een ooggetuige, maken
het mogelijk iets over de kleding van enige bataljons infanterie te zeg-
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gen.55 Dat van kolonel Benjamin Crommelin droeg blauwe rokken met
gele opslagen, dat van Lewe blauwe rokken met kleine rode opslagen,
terwijl Plotho's manschappen blauwe rokken met grote rode opslagen
droegen. Keppels infanteriebataljon was in witte rokken met rode op
slagen gestoken, terwijl de Schotten onder Halkett rode rokken met gele
opslagen en gele vesten droegen. Alle "granadiers" droegen mutsen.

Als de Generaal Van Hompesch door het kamp reed, en dit ge
beurde dagelijks, moesten de officieren voor hun vendel gaan staan,
en door het afnemen van de hoed groeten. De "gemeenen" traden dan
met rok en degen op zij aan, maar mochten zoals begrijpelijk is niet
groeten.56

De legeroefeningen57

Nadat op zaterdag 6 september het kamp door de troepen betrokken
was, en man en paard van voedsel en fourage waren voorzien, kon men
zich voorbereiden op de komst van de legerstaf met de Generaal en Chef
aan het hoofd die op zondag d.v. zou plaats vinden.

Het moet een indrukwekkend, en door kleding en kleur boeiend
gezicht zijn geweest toen de stoet die zich in Oosterhout geformeerd
had, het kamp kwam binnenrijden. Voorop reed de ongeveer zeventig
jarige oppercommandant, de generaal der cavalerie Van Hompesch,
begeleid door de generaal der infanterie de Prins van Holstein-Beck,
met hun adjudanten. Dan volgden vijf luitenant-generaals, zeven gene
raals majoor en acht brigadiers. Hierbij had zich ook de Prins van
Oranje gevoegd die de rang van kolonel bekleedde.5s Misschien waren
hierbij ook enkele militaire waarnemers van vreemde mogendheden.
Het voorname gezelschap passeerde de beide linies, terwijl de officieren
front maakten en de voorgeschreven groet brachten.

Het was zondag, en dus moesten de vier predikanten aan de vier
vleugels hun predicatiën houden, en 's avonds de dag met gebed be
sluiten.

De 8e en ge september waren bestemd voor het egaliseren der
terreinen door het verwijderen van heuveltjes en diepe sporen om onge
lukken te voorkomen bij het marcheren en exerceren van mannen en
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40. Reinhardt Vincent graaf van Hompesch (± 1660-1733)
Mezzotint door P. Schenk Ao. 1708. Foto: A. Dingjan, 's-Gravenhagc.
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41. Plan van de- situatie van het Campement binnen de vierhoek Dorst-Ceters-Dongen-Rijen.
Gravure.

Bibl. Provo Gen. v. Kunsten en Wetenschappen te ·s-Hcrtogenbosch. Foto: Schreurs, 's-Herrogenbosch.
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42. Overzicht van het Campement gezien in de richting Oosterhout en Dongen.
Bovengedeelte van de gravure door A. Moetjens uitgegeven in "Nauwkeurig Dagverhaal. ... , 1732".

Rijks Prentenkabinet. Amsterdam. Foto: Rijksmuseum, Amsterdam.
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43. Bezoekers van het Campement met rechts graaf Van Hompesch (A) te paard.
Detail van gewassen tekening van M. Verheyden, vertonende het Champ de Bataille.

Bib!. Pro\" Gen. v. Kunsten en \Vetenschappen te 's-Hertogenbosch. Foto: Schreurs, 's-Hertogenbosch.

44. Zilveren penning (043 mm, 28 gr.) door P. P. Werner ter gedachtenis aan het Campement
bij Oosterhout Ao. 1732.

Kon. Kab. van :MuntcIl, Penningen en Gesneden Stenen, 's-Gravenhage. Foto: Kon. Penningkabinet.
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paarden. Ook was er gelegenheid voor de kwartiermeester·generaal,de
generaal baron de Cronström, om het Champ de Bataille te markeren.
Hier zouden de Revue, de Exercities en de Manoeuvres plaats vinden.

De Revue der cavalerie was op 10 september vastgesteld, terwijl de
infanterie de volgende dag zou geïnspecteerd worden.

Voor de inspectie moesten de troepen zich in twee linies opstellen,
waarna de generaal Van Hompesch met groot gevolg, waarbij zich ook
buitenlandse militaire waarnemers als Prins Karel van Brunswijk·Lune
burg.Bevern, Prins Frederik van Brandenburg, en de tweede dag de
Pruisische majoor Hoogeheuvel en nog andere Pruisische officieren ge·
voegd hadden, het défilé gadesloeg. De cavalerie reed in gelederen van
vier met als hoofd van de eerste linie lt.-generaal Van Rechteren, en
van de tweede linie graaf Maurits van Nassau. De Prins van Oranje
reed met getrokken degen als aanvoerder van zijn Oranje-Friezen. Hij
groette hiermee Van Hompesch zijn chef, (zoals op 18 september bij
de manoeuvres), maar hierover werd door sommigen "niet wel gespro
ken".59 Daarna stelde hij zich terzijde op, en liet hij zijn eskadrons de
revue passeren.60 Beter ware geweest als Van Hompesch hem had
laten verzoeken zich bij zijn gevolg te voegen. Toen de volgende dag
de Prins van Holstein-Beck die aan het hoofd van de infanterie ging,
met de piek wilde salueren, nodigde Van Hompesch zijn oude strijd.
makker uit te paard te stijgen en naast hem te komen staan.61

De infanterie defileerde in rijen van twaalf man.
Er was zeer grote belangstelling voor deze revues. De vlakte was

overdekt met koetsen waarin dames gezeten waren, terwijl de bege
leidende heren te paard het défilé gade sloegen, De tweede dag was de
drukste met wel 150 koetsen, kalessen, chaisen en andere rijtuigen (afb.
43 ). Men genoot van de fraaie uitrusting der cavaleristen en dragonders.
Bij de infanterie trokken vooral de Zwitsers onder baron de Constant
de aandacht.62

De exercities zouden volgens het plan voor de cavalerie op 12 sep
tember beginnen, en daags daarna voor de infanterie. Het kwam er
vooral op aan te laten zien dat de oefeningen op dezelfde wijze en gelijk·
tijdig zouden geschieden. De eerste exercitie van de Prins van Oranje
gelukte slecht, de tweede veel beter.63 Maandag 15 september stelde
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zich de infanterie weer in twee linies op het Champ de Bataille op. Elk
bataljon maakte apart zijn exercitie en manuaal. Men formeerde de
"ordre de bataille", stond stil, avanceerde en retireerde, chargeerde
pelotonsgewijze, vormde "bataillon carré" en marcheerde in deze for
matie, overal weer frónt makende, en ten slotte herstelde men de orde
van parade. Alleen de eerste linie was die dag nog maar aan bod ge
komen, zodat de volgende dag de tweede linie dezelfde oefeningen
moest uitvoeren.

Daar de troepen de 16e ook met fourageren zeer actief waren ge
weest, werd de 17e september als een rustdag beschouwd, maar toch
mocht die dag niet geheel ongebruikt voorbij gaan. Van Hompesch gaf
de kolonel Prins van Hessen-Philipsthal order met 300 paarden op ver
kenning uit te gaan op de wegen naar Gilze, de brug over de Donge,
de weg naar Tilburg, Hulten enz. om een ingegraven vijand te ont
dekken, en na terugkeer hierover te rapporteren. Op die dag kwam ook
de order 's avonds na trommelslag niet te schieten. Als de buitenwacht
alarm sloeg, zou het Piket in actie komen, en als de tewapenroep ster
ker zou worden, zou door drie kanonschoten uit de 12-ponders het hele
leger onder de wapenen moeten komen.

Op 18 september was dan eindelijk de grote dag aangebroken waar
op de manoeuvres konden beginnen. Het was die dag bijzonder mooi
weer. Al vroeg, 's morgens om vijf uur, werd "boute-selle" (opzadelen)
geblazen en de generale geslagen voor de gehele armee. Om zes uur steeg
men te paard om naar het slagveld bij de herberg De Vijf Eiken in de
buurt van Gilze te rijden. Ook de artillerie, 12 drie-ponders, werd in de
strijd betrokken. Om 10 uur werd een aanval zonder vuur te geven be
volen, terwijl om half twee een aanval met vuur zou volgen. Tegen vijf
uur begon de terugtocht naar het kamp. In zijn Journaal beschrijft Van
Hompesch uitvoerig welke oefeningen op het sein van een, twee of drie
kanonschoten moesten worden uitgevoerd. Er was weer veel belang
stelling, en het aantal rijpaarden was bijna zo groot als van het leger.

Ook de pontonniers moesten geoefend worden, en hiertoe werd de
1ge september kapitein Draak naar het kanaal bij Raamsdonk gezonden
om daar de pontons te leggen. De bedoeling was de Donge hiervoor te
bestemmen, maar bij inspectie was zij hiervoor te smal gebleken.
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De 20e september werd gebruikt voor een paraatheidstest. De
generaals hadden in de tent van de Prins van Oranje overnacht. Met het
aanbreken van de dag werd de wacht aangevallen, en door drie kanon
schoten groot alarm geslagen. De avond tevoren had men kolonel Otto,
commandant van het regiment Nassau-la Lecq met 350 paarden en
200 man infanterie uitgezonden om in het duister de veldwacht aan te
vallen. Er vonden voorpostengevechten plaats, en er werden troepen
gezonden om het piket te versterken. Na het retireren van de vijand
werd het verloop der oefening aan Van Hompesch gerapporteerd.

De 22e en 23e september liet Van Hompesch de drie regimenten
dragonders op de heide ter linkerzijde van de eerste linie te paard exer·
ceren, vervolgens afzitten, de paarden koppelen, en hierna exerceren en
vuren. Dit bewijst dat door hevige regens het Champ de Bataille on
bruikbaar was geworden. Er werd een nieuw geprojecteerd achter het
eerste, met het front tussen Gilze en Ypelaer, en de linkerzijde naar de
kant van de molen te Gilze gekeerd.64

De regen die maar steeds aanhield noopte de generaal-kwartier
meester opnieuw het Champ de Bataille te inspecteren. Het bleek hem
dat het nog niet onbruikbaar was. In verband met dit vrij negatieve
oordeel, en een vergadering van de generale staf over brieven van de
Raad van State betreffende de leverantie van fourage en brood, besloot
Van Hompesch de 24e september als een rustdag te beschouwen.

De manoeuvres werden de volgende dag voortgezet. Weer werd
om 5 uur boute-seile geblazen, maar het weer was ongestadig en er
stond veel wind. Eerst om 8 uur werd het signaal gegeven om op te
stijgen, maar vanwege de vele regen kon men niet vóór tien uur af
marcheren. Ditmaal werd verondersteld dat de vijand zich in het front
van de marsrichting bevond. De troepen, in vier colonnes verdeeld,
gingen de vijand tegemoet, gereed om zich snel in slagorde te scharen
en slag te leveren. Dit in tegenstelling tot de manoeuvres van de 18e
toen verondersteld werd dat de vijand de armee in de flank wilde aan
vallen. Ook ditmaal geeft Van Hompesch in zijn Journaal een uitvoerige
beschrijving der troepenbeweging, te gedetailleerd om er hier nader op
in te gaan.

Eerst om twee uur zouden de manoeuvres beginnen, maar voordien
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moesten de manschappen gelegenheid krijgen de inwendige mens te
versterken. Ook de staf had hieraan behoefte. Omringd door een kring
van de koetsen der dames werd een groot tafellaken uitgespreid, en
zittend of staande werd "een soldaten-maeltijt" gebruikt.65 Van Hom
pesch had door zijn bedienden wild en gevogelte in overvloed laten
brengen, en er was geen gebrek aan wijn. Behalve de staf, de Prins van
Oranje en de militaire waarnemers was ook graaf Esterhazy die die
morgen uit Brussel was komen rijden, bij deze picknick tegenwoordig.
Maar Van Hompesch - en dit is typerend - zat op enige afstand
in zijn charet.66 Het is waarschijnlijk dat hij meende dit aan zijn rang
als Generaal en Chef verschuldigd te zijn, maar ook kan zijn hoge leef
tijd hem naar enkele ogenblikken van rust hebben doen verlangen.

De plannen voor een fouragering op de heide van Gilze en omlig
gende plaatsen die op 27 september zou plaats vinden, kon vanwege de
zware slagregens die dag niet doorgaan. Het slechte weer was ook oor
zaak dat het plan moest vervallen om de troepen over een pontonbrug
bij Dongen, die aangevallen zou worden, te laten gaan.67

Ook zondag 28 september bleef het maar regenen zodat de wegen en
de heide onbruikbaar werden, en ook het volk en de paarden er erg
onder te lijden hadden. De bezoekers en zelfs de zoetelaars trokken
weg. Toen het weer hopeloos bleek, besloot Van Hompesch volgens al
op 23 september ontvangen order van de Raad van State het kamp op
te breken. Op de 2ge vertrokken de eskadrons Nassau-la Lecq naar
Nijmegen, de 30e gevolgd door de ruiterij van de Prins van Hessen
Philipsthal, terwijl het resterende leger op de Ie oktober hun garni
zoenen weer opzocht.

Onuitgevoerd bleven de plannen van de Directeur der Fortificatieën
George Lodewijk Mosburger tot het maken en innemen van een fort,
waardoor ook de Ingenieurs en de Mineurs in actie zouden gekomen
zijn, "maer den tijd en het quaed weer heeft belett van hetselve voor
dese reijs ter uytvoering te brengen". Met deze woorden eindigt het
rapport dat Van Hompesch op 13 oktober bij de Staten-Generaal zou
inleveren. 12 november ontving hij van hen een dankbetuiging "voor de
goede conduite, oplettendheid, vigilancie en sorge daarin gehad en
genomen".
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Het moet voor Van Hompesch die enkele maanden later op 26 janu
ari 1733 overleed, een grote teleurstelling zijn geweest dat het Campe
ment bij Oosterhout niet ten volle aan zijn verwachtingen heeft voldaan.

De indruk in het land

Het grote bezoek dat het kamp bij Oosterhout heeft getrokken, is
wel begrijpelijk wanneer men bedenkt hoevele officieren tot voorname
adellijke geslachten hebben behoord. Lt.-Generaal baron Van Keppel
bracht zelfs zijn vrouw met enkele jonge dames en een kamenier mee in
zijn kwartier bij de Heer Cornelis van Gils. Velen zagen niet tegen de
vermoeienissen van een vrij lange reis op, en enkelen legden hun erva
ringen in een journaal vast, zodat wij ook van enkele kleine, vaak
humoristische gebeurtenissen in het hoofdkwartier en in het kamp op de
hoogte zijn.

Uit Koudekerk vertrok Jacob van der Meer,68 veertigraad van Lei
den, die op zijn hofstede Meerwijk aldaar verblijf hield, naar Hazers
woude waar hij zijn tochtgenoten Johan van der Marck, Gecommit
teerde der Staten-Generaal met zijn broeder Cornelis Jacob, kapitein
der Leidse schutterij en Johan Aegidius van Egmond van den Nijenburg,
schepen en commissaris van de Bank van Lening te Leiden zou aan
treffen.69 In een phaëton met acht personen (vier reizigers, drie knechts
en de koetsier) ging de tocht op 7 september via Gouda naar Gorkum
waar overnacht werd. De volgende dag bereikten zij over Dussen,
Capelle en Dongen het kamp. Vandaar gingen zij door naar Breda waar
zij "In de drie Moortjes" bij Monsieur Nouvel hun intrek namen. Dage
lijks van 9 tot 13 september waren zij in het kamp te vinden tijdens de
Revue en de Exercities. Op 10 september aten zij bij kolonel Benjamin
Crommelin, en op de lle rookten zij een pijpje bij lt.-kolonel Johan
Daniël Portz bij wie zij al op de ge wijn hadden gedronken. De kapitein
der dragonders Frans baron van Keversberg zagen zij "redelijk be
schonken" door het kamp waggelen, terwijl hij de bezoekers vermaakte
met zijn "rodemantades".70 Dit alles bewijst hoe gemoedelijk het in
het kamp toeging waar bezoekers blijkbaar zonder bezwaar werden toe
gelaten.
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Ook uit Amsterdam kwamen enkele heren.71 Het waren Philippus
van der Nolk met zijn broeder Pieter, fabrikant van goud- en zilver
draad en zijdereder,72 die 11 september met Theodorus Hodson met de
schuit van een uur naar Haarlem, en met die van vier uur naar Leiden
vertrokken waren, waar zij om acht uur arriveerden en in "De gouden
Leeuw" logeerden. De volgende dag werd de reis voortgezet naar Delft
en Rotterdam. Op zaterdag 13 september namen zij de postwagen naar
Breda. Van Strijen-sas staken zij in één uur over naar Moerdijk waar
een tweede postwagen hen naar Breda bracht. De volgende dag, zondag,
ontmoetten zij de Heren Delprat en Ploos van Amstel met wie zij in
"De Swaen" het noenmaal gebruikten. 's Middags werd het kamp be
zocht, waar zij enkele Amsterdammers konden begroeten, o.a. Sappius;
de raadsheer Hoeuft, Bueno en Sluyter ontmoetten zij twee dagen later.
Met Hoeuft waren zij van Rotterdam naar Breda gereden. In Oosterhout
gingen zij naar de comedie waar zeer slecht gespeeld werd, en zagen
zij een koorddanser met twee vaandels. 's Avonds was het een feeëriek
gezicht de verlichte jachten en schepen, wel 91 stuks, een half uur gaans
van Oosterhout te zien liggen.73

Tijdens hun verblijf te Leiden waren de gebroeders Nolk zo ver
standig geweest bij "Mutsenbroek", lees Jan van Musschenbroek,7 4

twee kijkers te kopen die 18 september tijdens de manoeuvres goede
diensten bewezen. Zij merkten op dat alle deelnemers aan deze veld
oefeningen, ook de graaf Van Hompesch een eikentakje op de hoed of
muts droegen. De groene tak was het nederlandse veldteken.75 Op deze
dag spraken zij met Muylman, Loot van Schoten, secretaris Geelvinek,
Boreel en du Perron, die zes uren te paard hadden gezeten om het kamp
te bereiken. De volgende dag, 19 september, gingen zij naar Amsterdam
terug, maar de reis was hun zo goed bevallen dat de gebroeders Nolk
de 22e september 's middags om twee uur per schuit ditmaal van de
Berebijt naar Rotterdam afvoeren. Hier voegde Jacob Marcus Jacobsz.
zich bij hen. Wegens het slechte weer bleven zij in Dordrecht. De 24e
bereikten zij Lage Zwaluwe, vanwaar zij per huifkar naar Oosterhout
reden. Het bezoek aan het kamp werd de volgende dag door de hevige
regens zó bedorven dat zij zondag de 28e naar Antwerpen vertrokken.
Eerst 7 oktober waren zij terug in Amsteráam.
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Wie de schrijver van "Nauwkeurig Dag-Verhaal van 't Campement
bij Oosterhout" geweest is, is onbekend. Hij moet wel een ooggetuige
geweest zijn die zijn observaties belangrijk genoeg vond om ze nog in
1732 bij Adriaan Moetjens te '8 Gravenhage in druk te laten verschij
nen. Hij wist het droge ambtelijke Journaal van Van Hompesch goed
aan te vullen, en had oog voor de humoristische voorvallen, maar merkt
op "moetende dat Campement niet aangemerkt worden als een ver
maek, maer als een school tot onderwijs van de geene die er zig be
vonden". Het kon in het kamp en vooral in Oosterhout wel vrolijk
toegaan. Er werd veel geld uitgegeven. Het Hoofdkwartier scheen wel
een klein Hof te zijn en het Goud was zó overvloedig dat de inwoners
na het vertrek van het leger bijna geen zilvergeld meer hadden, en vol
zaten met Ducaten, Pistoletten en Guinea's.

Ook op andere wijze is de herinnering aan het kamp bewaard ge
bleven.

Matthëus Verheyden, in 1700 te Breda geboren, en later als schilder
werkzaam te 's-Gravenhage,76 heeft ter plaatse enkele tekeningen ge
maakt die in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap te 's Her
togenbosch bewaard worden. De grote kopergravure die in het Nauw
keurig Dagverhaal verscheen, is naar een van zijn tekeningen gegraveerd.

Bij Reinier Boitet in Delft verscheen een gedrukt "Plan en Ordre
de Bataille van 't Campement te Oosterhout enz.", een gravure van de
twee linies in blokvorm met de vermelding van de bevelvoerende offi
cieren.

Een dergelijk plan vindt men ook in "Verzameling van alle de
Orders omtrent hetgeen de Troupen van den Staat in 't Campement bij
Oosterhout, hebben gedaen enz." Het boekje bevat de schriftelijke
orders dagelijks door de Generaal en Chef Van Hompesch uitgegeven.
Het werd uitgegeven door Jacobus van den Kieboom te 's-Gravenhage
en Johannes van den Kieboom te Breda in 1732.

Ten slotte meende men de herinnering aan dit eerste oefenkamp van
de Republiek te moeten bewaren door aan de Neurenbergse medailleur
Peter Paul Werner (1689-1771) opdracht te geven een Gedenkpen
ning te maken.77 (afb. 44). Een beschrijving en uitleg verscheen in
1732 in het Nederlands en het Duits.78
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De voorzijde vertoont volgens de bekende symboliek een vrouwen
figuur (de Republiek) met een scheepskroon op het hoofd in de Hol
landse tuin, terwijl Mars en Mercurius de Vrijheidshoed boven haar
hoofd houden. Het omschrift: "Marte asserta, Mercurio conservata" zou
men vrij kunnen vertalen: Wat door bescherming van het leger bevrijd
is, wordt door de Koophandel in stand gehouden.

De keerzijde is hier wel het belangrijkste. Hier ziet men een Krijgs
godin die haar speer gaat werpen, symbool van de paraatheid tot afweer.
Door het bovenschrift is in twee woorden weergegeven wat de drijfveer
is geweest tot het houden van het oefenkamp bij Oosterhout. Het "Ne
Torpeat" wijst er op dat men zich er voor hoeden moet het leger door
rust niet in aanvalskracht achteruit te laten gaan.

Laten wij hopen dat het Campement van 1732 bijgedragen heeft
tot het versterken van de gevechtswaarde van het leger van de Repu
bliek der zeven Verenigde Nederlanden; dan is alle moeite die de leger
leiding zich gegeven heeft om het kamp te doen slagen niet vergeefs
geweest.

AANTEKENINGEN

1 ARA Res. St. Gen. 5 juli en 9 juli 1732. 5 juli werd het besluit genomen, en 9
juli de plaats bepaald. In het vervolg zal bij de Res. der St.-Gen. en van de
Raad van State, die met de uitvoering der besluiten was belast, de afkorting
ARA, Alg. Rijksarchief, worden weggelaten.

2 Res. St.-Gen. 21 en 27 mei 1732.
3 Nauwkeurig Dag_Verhaal van 't Campement bij Oosterhout. In 's-Graven

hage, Bij Adriaan Moetjens, Boekverkoper. 1732. Hierin de grote gravure
(afb. 42).

4, Van Hompesch wordt in de Evangelische Gemeinde te Linnich nog met ere
herdacht als schenker van een legaat van f 50.000 voor de armen van Gulik.
Zijn graf is in twee oorlogen (1794 en 1944) verwoest. VgL H. Schulte, Evan
gelische Gemeinde Linnich, z. pI. of dat., blz. 49.

5 J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XVII, 387.
6 Verhaal van 't geen voorgevallen is bij het inneemen der Franse Linien, 1711,

en Relation de ce qui s'est passé dans la surprise des Lignes des Ennemis, en
1711.

7 C. }. Gudde, Vier Eeuwen Geschiedenis van het Garnizoen te 's-Hertogen_
bosch, z.j. 's-Hertogenbosch, Drukkerij Taxandria N.V. Voor 1668 leze men
1686, blz. 102.

g In feite Jan Theodoor van Friesheim: die in het jaar van zijn benoeming
1733 al overleed.
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9 Oorlogskundige Beschrijving van de Vddslagen en belegeringen der drie door
luchtige Krijgsoversten .... 's-Gravenhage, I van der Kloot, 1729, Dl. I en 1I.
Dl. I, blz. 63 vermeldt Van Hompesch, en Dl. II, blz. 102 Van Hompesch en
Prins van Holsteyn-Beck.

10 Res. R. v. State, 21 juli 1732.
11 Th. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, 's-Gravenhage,

Jac. van den Kieboom, 1744, blz. 193.
12 Res. St.-Gen. 21 mei 1732.
13 Histori (sic) van de Erfvolginge in de Landen van Gulik, Berg, Kleef, Ravens

berg en Ravenstein (Uit het Engels vertaald). - Amsterdam, Jacobus Love
ringh, 1739.

14 Res. R. v. State, 10 juni 1732. De troepen zouden komen uit: Maastricht,
's-Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom, Venlo, Grave, Nijmegen, Zutphen,
Arnhem, Deventer, Zwolle, en Kampen. Volgens Res. R. v. St. van 9 juli ver_
vielen Zutphen, Zwolle en Kampen, en kwamen erbij Utrecht en 's-Graven
hage (Guardes).

15 Res. R. v. State, 31 juli 1732.
16 ARA - Collectie van der Hoop, nr. 128. Hierin vele stukken betrekking heb

bende op het Campement, o.a. Gedrukte Ordres, Extracten uit de Res. vande
St.-Generaal en Raad van State, en ook Staat van de kosten wegens het Cam
pement bij Oosterhout in den Jare 1732 voor zoo verre die in de Rekening
van den Ontfanger Generaal van de Unie worden gevonden. Voortaan ge
citeerd als: Coli. Van der Hoop.

17 Res. R. v. State, 25 juli 1732.
18 Het werden ten slotte 12 drie-ponders en 3 twaalf-ponders.
19 ARA. Archief R. v. State, Nr. 807. Hierin ook de aanbiedingen van Verzijl e.a.
20 Res. R. v. State, 25 juli 1732.
21 W. G. de Bas, Het Campement bij Oosterhout, Militaire Spectator, 1916.
22 Res. R. v. State, 24 juli 1732.
23 Res. R. v. State, 21 augustus 1732.
24 Res. R. v. State, 13 augustus 1732.
25 ColI. ·van der Hoop, Losse aantekeningen.
26 Geapprobeerd Res. R. v. State, 28 juli 1732. - Uit Res. R. v. State, 14 no

vember 1732, blijkt dat De Haas schadevergoeding vraagt voor niet afgl'haald
·hooi en haver. Hij was blijven zitten met 30647 rantsoenen haver en hooi en

. 1500 bossen roggestro. Zijn totale schade becijfert hij op 3765 gld. Het rekest
werd afgewezen.

27 Geapprobeerd Res. R. v. State, 28 juli 1732.
28 Collo van der Hoop, Supputatie der hoeveelheid.
29 Nauwkeurig Dagverhaal, 1732, l.c.
30 Dagregister van twee reizen door Philippus van der Nolk, van Amsterdam, in

1732 naar het Kampement te Oosterhout (N.Br.) Ms. sinds 1966 in de Bibl.
v. h. Pro-v. Genootschap te 's-Hertogenbosch. Gepubliceerd door Mr. J. P. W.
Smit in Bijdr. v. h. Provo Gen. v. Kunsten en Wetenschappen in N.-Brabant,
1918. Voortaan gecit. als Dagregister Nolk. met datum, - hier 14 sept~mber
1732.

31 Voorheen stond hier de ambachtsschool. Het wordt nu met behoud van de
voorgevel met de Ionische pilasters verbouwd tot cultureel centrum.
De Streekarchivaris van de Kring Oosterhout, de Heer J. M. H. Broeders was
zo vriendelijk de ligging der in dit artikel genoemde huizen te Oosterhout te
bepalen, waarvOor mijn grote dank.

32 Geapprobeerd Res. R. V. State, 21 augustus 1732.
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33 Coll. van der Hoop.
34 Res. R. v. State, 9 april 1733. Afrekening in Coll. van der Hoop.
35 Res. R. v. State, 26 augustus 1732.
36 Collectie van der Hoop.
37 Passen of Passediezen was een dobbelspel. Pasbaan de plaats waar het spel ge-

speeld werd.
38 Nauwkeurig Dagverhaal.
39 Nauwkeurig Dagverhaal.
40 Verzameling van alle de Ordres omtrent het geen de Troupen van den Staat

in 't Campement bij Oosterhout, hebben gedaan; Zo als die Ordres door den
Graaf van Hompesch, Generael en Chef, T'elkens schriftelijk gegeeven zijn:
te weeten: De Ordres voor de Cavallerij; de Ordres voor de Infanterie; den
Marsch van 't eerste Camp de Bataille; den Marsch van 't tweede Camp de
BataiIle etc. etc..... Neffens een zeer exact Plan van het Campement. - In
's-Gravenhage, Bij Jacobus van den Kieboom. Te Breda, Bij Johannes van den
Kieboom, 1732. Voortaan gecit. als Verz. Ordres. - Order van 9 september
1732.

41 Verz. Ordres I.c., 30 september 1732. Ook bij De Bas l.c.
42 Hij liet overal in Europa, o.a. in Noorwegen, lange grenadiers aanwerven

voor zijn speciaal regiment. Hun lengte had misschien voordelen bij het
werpen van handgranaten. Men betaalde vaak hoge prijzen voor deze boven
maatse lieden.

43 Res. R. v. State, 22 april 1733.
44 Res. R. v. State, 30 april 1733.
45 Verz. Ordres l.c., 15 september 1732. Eveneens Dagregister Nolk en bij De

Bas l.c.
45a G.A. Oosterhout, BlO, Resolutieboek 200-211.
46 Dagregister Nolk.
47 Deze baron Van Siberg die zich ten onrechte Heer van Zoetermeer noemde,

en een arm had moeten laten vervangen door een houten of ijzeren prothese,
schijnt desondanks een functie in het leger te hebben gehad. In de Ordres van
24 september 1732 lezen wij: "Boven de ordinaris wagt bij den baron van
Siborg te Dongen af te lossen een sergeant en tien man".

48 Dagregister Nolk, Tweede reis, 24 september 1732.
49 Dagregister Nolk, 17 september: "Voor het klooster der Norbertinessen was

een dubbele wacht. In het zelve vooraan w:as gelogeerd de graaf". Hiermede
kan alleen de Graaf van Hompesch bedoeld zijn.

50 Jb. Oranjeboom, XX, (1967), 174.
51 Res. R. v. State, 5 december 1732 en 9 april 1733. Afschrift in Coll. van der

Hoop.
52 Dagregister NoIk, 17 september.
53 Volgens De Bas l.c.
MAant. Collo van der Hoop I.c.
55 Aant. Collo van der Hoop l.c.
56 Verz. Ordres, 3 september 1732.
57 Hiervoor wordt vnl. het Journael ofte Verbael van het Campement bij

Oosterhout geformeerd den 5 September 1732, (St.-Gen. Nr. 5259) gevolgd.
Exhibitum den 13 Octob. 1732, (door Van Hompesch).

58 Nauwkeurig Dagverhaal, 7 sept. 1732.
59 Nauwkeurig Dagverhaal, 10 september 1732. Het Dagreg. Nolk I.c. vermeldt

dit bij de manoeuvres van 18 september toen de Prins als kolonel aan het
hoofd van zijn regiment ging, en hij met de degen Van Hompesch groette.
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Bij de Revue moet hetzelfde hebben plaatsgevonden, maar op die datum was
Van der Nolk nog niet in het kamp.

60 Journaal van een rijsje naar het campement bij Oosterhout. Ms. in de Bibl.
van het Provo Genootschap te 's-Hertogenbosch. - Gepubliceerd door W.
Bezemer onder de titel: Een uitstapje naar het kamp te Oosterhout in 1732
in Taxandria, Jrg. Il, 1895, met 1 afb. van het kampement. - Een woord
van bijzondere dank is hier op zijn plaats voor de vele inlichtingen die ik van
de bibliothecaresse Mej. Dorenbosch mocht ontvangen, en de moeite die zij
zich heeft gegeven om de eerste regels met ultra-violet licht te ontcijferen.
Geciteerd als: Journaal v. een rijsje.

61 Nauwkeurig Dagverhaal, 11 september 1732. - Aant. Coll. van der Hoop.
62 Nauwkeurig Dagverhaal, 11 septembe·r 1732.
63 Aant. Coll. van der Hoop.
64 Nauwkeurig Dagverhaal, 23 september 1732.
65 Nauwkeurig Dagverhaal, 25 september 1732.
66 Dagregister Nolk, 18 ser.tember 1732.
67 Nauwkeurig Dagverhaa , 27 en 28 september 1732.
68 Journaal van een Rijsje .... l.c.
69 De vaststelling der functies van de vier Leidse Heren dank ik aan Mej. Mr.

A. J. Versprille, Gemeentearchivaris van Leiden.
70 Frans baron van Keversberg werd 14 september 1731 kapitein bij het regi

ment Dragonders van du Portail. - Benjamin Crommelin was sedert 17 juli
1726 kolonel van het regiment Berkhoffer. - Johan Daniël Portz werd 7
augustus 1725 lt.-kolonel. Deze en andere gegevens ontving ik in dank van
de lt.-kolonel G. J. van Ojen, Hoofd van de Sectie Krijgsgeschiedenis en
Ceremonieel te 's-Gravenhage.

71 Dagregister Nolk l.c.
72 Elias, De Vroedschap, 11, 1038.
73 Nauwkeurig Dagverhaal l.c.
74 Jan van Musschenbroek (1687-1748). Uitnemend mathematicus en instrument

maker te Leiden. Hij werkte samen met Prof. W. J. 's Gravesande, en maakte
voortreffelijk afgewerkte instrumenten.

75 Dagregister Nolk l.c. 18 september 1732. - J. Bosscha, Neerlands Helden
daden te Land, 2e dr. Dl. 1I, 1872. Blz. 258. Hier lezen wij: "De groene tak,
het Nederlandsche veldteken, werd nu, om de vijand te misleiden, van de
hoeden gerukt".

76 J. van GooI, De Nieuwe Schouwburg der Ned. Kunstenaars, Dl. Il, 1751,
blz. 278.

77 Deze penning is ten onrechte aan W. de Wijs toegeschreven. Herbert J. Er
langer heeft in het Jrb. Kon. Ned. Genootschap v. Munt- en Penningkunde,
Jrg. 35, 1948, 123 e.v. er op gewezen dat de letter W op de penning als
Werner gelezen moet worden.

78 Aanwezig in het Kon. Penningkabinet te 's-Gravenhage. De Directie zond mij
fotostaten en zeer geslaagde foto's van de Penning, die ook in de verzamelin
gen van het Provo Genootschap te 's-Hertogenbosch wordt aangetroffen.

147

Jaarboek De Oranjeboom 22 (1969)




