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

Oostenrijkse Successieoorlog
II (vanaf mei 1747)

door

ANIETA VAN GEERTRUY

Het voorjaar van 1747 bracht grote veranderingen in de Oostenrijkse
Successieoorlog. In Midden-Europa was de strijd al eind 1745 beslist bij de
Vrede van Dresden. De Pruisische koning Frederik II erkende toen de
echtgenoot van Maria Theresia, Frans I van Lotharingen, als keizer. De
tol was echter zwaar, want Silezië ging voor Oostenrijk verloren. Sinds
dien lag het slagveld in het westen. De bondgenoten, Oostenrijk, Enge
land en de Republiek, slaagden er niet in de verovering van de Zuidelijke
Nederlanden door de Fransen te verhinderen. Om een wig te drijven
tussen de tegenstanders en desnoods de Republiek tot een afzonderlijke
vrede te dwingen verklaarden de Fransen ons land in april 1747 de oorlog
en vielen Staats-Vlaanderen binnen. De gevechtshandelingen werden er
nog een jaar lang nodeloos door verlengd en de zich voortslepende vredes
onderhandelingen te Breda verdaagd.

Met de verheffing van prins Willem IV tot stadhouder van alle zeven
provinciën gaf de Republiek te kennen flinke tegenstand te willen bieden.
Het leger zou met 30.000 huurlingen versterkt worden. Op 17 mei 1747
begaf de prins zich naar Veere en stelde zich op de hoogte van de schansen
en opgerichte magazijnen in Zuid-Beveland, waarna hij op 6 juni weer in
Den Haag arriveerde. De bondgenoten wachtten gespannen af wat het
volgende doel van de Fransen zou zijn na de inname van Staats
Vlaanderen en ze richtten voorlopig de verdediging op Maastricht en
Bergen op Zoom.

De Staten-Generaal benoemden op 12 mei de Friese afgevaardigde
Willem van Haren tot vertrouwensman om met de legerleiding de nood
zakelijke defensiemaatregelen te bespreken. 1 Deze spoedde zich naar
West-Brabant, waar hij bij de opperbevelhebber, de hertog van Cumber
land, zijn opwachting maakte en vervolgens te Bergen op Zoom pools
hoogte ging nemen. Verontrust berichtte hij op 19 mei aan Hendrik
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Fagel, eerste griffier der Staten-Generaal, over de situatie ter plaatse: "Ik
heb nooit een stad gezien zo ontbloot van alles."2 Zijn aanwezigheid was
er zeker gewenst, "want de harmonij is daar niet groot."3

Van Haren trok zich de situatie zozeer aan, dat hij eigener beweging
de taak van gedeputeerde te velde op zich nam. Deze bestond uit het
adviseren en controleren vàn de legerleiding, toezien op goede besteding
van gelden en door geregelde berichtgeving contact onderhouden met de
regering. De benoeming als zodanig door de Raad van State volgde op 15
juli. Voor West-Brabant betekende zijn komst een grote verbetering in de
communicatie tussen de bestuursorganen in 's-Gravenhage, de bevolking
en de verschillende militaire onderdelen. Hij bezocht op 2 juni Zandvliet,
welke plaats hij als "de sleutel van de geheele Schelde"4 beschouwde en als
belangrijkste voorpost van het fort Frederik Hendrik. Er hoorde een
garnizoen te liggen, de wallen moesten met zand worden versterkt en er
dienden twee valbruggen over de grachten te komen. De drossaard van het
Westkwartier van het Markiezaat kreeg opdracht binnen achtenveertig
uur vierhonderd arbeiders uit Roosendaal, Nispen en Steenbergen bijeen
te roepen. Er kwamen er maar zestig, zodat een nieuwe order volgde voor
het hele Markiezaat. Binnen acht dagen moest het werk geklaard zijn.
Voor de arbeiders stelde Van Haren vijfhonderd gulden beschikbaar,
zodat de eerste dagen twaalf stuivers per man per dag konden worden
uitbetaald. Dit moest het animo verhogen. Na Zandvliet kwamen Lillo en
het fort de Rovere aan de beurt om versterkt te worden. Over het in
Antwerpen achtergebleven deel van het Franse leger onder Löwendahl
verkeerde Van Haren lange tijd in onzekerheid. Mocht dit zich richting
Bergen op Zoom of de Schelde begeven dan zouden de forten al gauw in
handen van de vijand vallen. Daarmee hield hij rekening. In de derde week
van juni lagen de werkzaamheden enige dagen stil wegens geruchten over
nadering van de vijand. Het bleek echter een schijnmanoeuvre te zijn.

De bewoners van de Baronie van Breda werden sinds de tweede helft
van april ingezet bij het vervoer van troepen. Generaal Waldeck trok met
zijn hoofdkwartier vanuit Princenhage naar 's-Gravenwezel. Verschil
lende magazijnen moesten verplaats worden naar Zundert, Hoogstraten
en Brasschaat. De Raad van State vaardigde op 17 april een reglement voor
de "conducteurs" of opzichters uit. Bij elke veertig voermannen moest
zo'n opzichter worden aangesteld. Deze ontving vier gulden per dag voor
zijn werkzaamheden en twee gulden paardenhuur. Loting bepaalde de
volgorde van de karren. De lading mocht niet boven de zevenhonderd
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pond uitkomen. De daggelden bestonden uit twee gulden tien stuivers
voor een kar met één paard en vier gulden als de kar bespannen was met
twee paarden. Wie alleen een kar kon leveren, kreeg tien stuivers. Eén
gulden en vijftien stuivers was dan voor paard en voerman. In tegenstelling
tot de conducteurs moesten de arbeiders zelf hun levensmiddelen en het
voer voor hun paarden betalen. Een roggebrood van zes pond uit de
magazijnen kostte vierenhalve stuiver, vijftien pond hooi en een vierhon
derste deel van een last haver samen zes stuivers. 5

De schouten van de Baronie stelden in de Landsvergadering van 2 mei
hun Roosendaalse collega George Wi1lem Hallungius aan tot commissaris
over de conducteurs. Hij begaf zich naar het hoofdkwartier te
's-Gravenwezel en onderhandelde er over de uitbetaling der arbeiders. Hij
trok met het leger mee tot Lier, waarna hij op 8 juni in de Landsvergade
ring rapporteerde, dat de laatste honderd voerlieden van de Baronie na
terugkeer uit Maastricht ontslagen zouden worden. 6

Verschillende dorpen in de Baronie kregen op een of andere wijze met
militairen te maken. Sommige regimenten werden er voor één nacht
ondergebracht, omdat ze op mars waren, bij andere duurde de inkwartie
ring enkele weken of er werden kampementen aangelegd. Ook in het
laatste geval werd een beroep op de bevolking gedaan. De organisatie van
het hospitaal voor de Engelse troepen te Oosterhout vormde één van de
gesprekspunten bij de ontmoeting tussen de hertog van Cumberland en
Willem van Haren. Voor de wachtposten moest een voorziening gemaakt
worden. Soldaten die herstellende waren, maar nog niet naar hun legeron
derdeel konden terugkeren, moesten bij de Oosterhoutse ingezetenen
worden ingekwartierd. 7 Ook voor de Hessische troepen kwam hier een
hospitaal.

Generaal van Saksen-Hildburghausen kwam op 25 mei met een deel
van zijn manschappen te Rijsbergen aan. Bij de Turfvaart zetten ze hun
tenten op. Het dorpsbestuur werd gelast dagelijks brandhout te leveren.
Ze hadden echter meer nodig! Bewoners van Klappenberg onder Etten
deden de volgende dag hun beklag in de vergadering van schout en
schepenen. Bij Marijnis Nuijten werd een vet kalf ter waarde van vijfen
dertig gulden weggehaald, een witte wollen deken, een ploegschaar, twee
hakmessen, een bijltje en touw. Marijnis Sijmen Sloot miste zeven witte
lammeren, twee kussens uit de wieg van de baby en twee lakens van zijn
bed. Ook het erf van Jan van de Luijtgaerden werd aangedaan, maar bij de
komst van schout Cornelis Cornkoper waren de militairen op de vlucht
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geslagen. Uit een oud huisje, toebehorende aan Van de Luijtgaerden,
werden vierhonderd bussels roggestro gestolen. Bij Peter van Staij ging
het om een complete overval: 25 tot 30 soldaten in grauwe kamizolen
hadden hem bevolen zijn kast open te maken, waaruit het linnengoed en
de kleding, waaronder een wambuis en broek van zijn zoon en een ge
streepte schort, ontvreemd werden. Ook het bier en de roommelk hadden
ze weten te vinden, evenals een emmer en vijf kippen. De boeren kregen de
toezegging, dat er orde op zaken zou worden gesteld. Nog dezelfde avond
kwamen er nachtwachten. De schout vertrok meteen naar de generaal,
waarna de dorpsvergadering 's middags voortgezet werd. Van Saksen
Hildburghausen zou een patrouille te voet en één te paard inzetten te
Sprundel en in het zuidelijke deel van Etten, zodat dergelijke vergrijpen
konden worden voorkomen. Het dorpsbestuur zond de schout nogmaals
naar het hoofdkwartier, nu echter om als dank acht tot tien koppels
kapoenen te brengen.

De ingelanden van Roosendaal hadden andere bezwaren: ze wensten
op de hoogte te worden gehouden van de verschillende inkwartieringen.
Daarnaast meenden ze dat ook bij schout en schepenen militairen onder
gebracht moesten worden. het dorpsbestuur wilde graag één lijn ge
trokken zien in de Baroniedorpen en bracht dit probleem op 4 juli in de
Landsvergadering. De meerderheid voelde er wel voor de Raad van State
te verzoeken geen inkwartiering bij de dorpsregenten toe te laten. In
Etten had men op 21 april als gevolg van klachten van één inwoner,
Willem Carel van Bruninghausen, al te horen gekregen dat niemand van
deze belasting uitgesloten mocht worden. De bescheiden hierover werden
aan Roosendaal ter inzage gegeven. 8

De komst van de Fransen

De Franse maarschalk Maurits van Saksen behaalde met zijn troepen
weer succes door de overwinning bij Lafeld begin juli 1747. Zijn plannen
om zich van Maastricht meester te maken werden door deze veldslag en de
goede dekking van deze stad echter verijdeld. Terwijl de beide legers elkaar
in de gaten bleven houden, marcheerde generaal Ulrich Friedrich Wolde
mar, graaf van L6wendahl op 5 juli vanuit Tienen naar het westen. Vier
dagen later eiste een van zijn onderbevelhebbers Zandvliet op. Luitenant
generaal Roeland van Kinschot, die hier het bevel voerde over het zeven
tienhonderd man sterke Staatse garnizoen, wist de door Van Haren aange
brachte verdedigingsmiddelen goed te gebruiken, maar kon niet op tegen
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het Franse bombardement van 12 juli. 9 Enkele dagen later stonden de
Fransen voor Bergen op Zoom.

Bij het bepalen van de strategie tot behoud van deze stad speelden
verschillende factoren een rol. In de jaren 1699-1701 had Menno van
Coehoorn de vestingwerken zodanig gemoderniseerd, dat de stad voor
onneembaar gehouden werd. Als de Fransen dit zouden inzien, was een
hernieuwde aanval op Maastricht niet uitgesloten. Het belangrijkste deel
van hun troepen bleef overigens tot 14 augustus in de omgeving van Bilzen
(B.). George lI, koning van Engeland, (1683-1760) was tevens keurvorst
van Hannover en zou niet graag door de vijand in zijn Duitse bezit
aangevallen worden. Zijn zoon, de opperbevelhebber hertog van Cumber
land, besloot dan ook het overgrote deel van het leger in Limburg achter te
houden. Slechts dertien bataillons infanterie en twintig eskadrons cavalerie
zond hij op 19 juli onder leiding van de Staatse bevelhebber generaal
Waldeck naar West-Brabant. Prins Willem IV had inmiddels generaal Isaac
Baron van Cronström (1661-1751) het opperbevel toevertrouwd over de
vestingwerken en de Staatse troepen tussen Maas en Schelde. Deze ves
tigde zich na zijn aankomst op 14 juli in h,et Markiezenhof te Bergen op
Zoom. Daar Waldeck op dit opperbevelhebberschap gerekend had, legde
hij bij het horen van het bericht terstond zijn functie neer en liet het aan
hem toevertrouwde leger op 26 juli in Nuland bij 's-Hertogenbosch achter.
Generaal Jan Sicco, baron thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg (1693
1757) nam zijn taak over en bracht de troepen in twee dagen naar Ouden
bosch. lo

Het Franse leger onder Löwendahl verkoos Wouw tot operatiebasis,
gelegen ten noordoosten van Bergen op Zoom achter vele bossen. Hier
bevond zich een buitenverblijf van de markiezen, ket kasteel van Wouw,
dat bewoond werd door de opperjagermeester. Het kwam al gauw in
handen van de vijand, die er een gerieflijk hoofdkwartier van maakte.
Vanuit Antwerpen bracht men de artillerietrein over en droeg men zorg
voor de bevoorrading. 11 In deze eerste weken, toen de versterking van de
bondgenoten uit Maastricht nog niet was gearriveerd, gedroegen de aanval
lers zich met veel bravoure. In de nacht van 14 op 15 juli openden ze de
loopgraven voor de vesting Bergen op Zoom. Dit was het begin van een
beleg, dat vierenzestig dagen zou duren. De toegangswegen in het zuiden
en oosten kwamen in hun handen. De militairen binnen de vesting moesten
voortdurend op hun hoede zijn, Franse graafwerkzaamheden ongedaan
maken en geweer- en kanonschoten beantwoorden. 12
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19. Jan Sicco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1693-1757).
Olieverf, maker onbekend. Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage.

De ernst van de situatie drong in het gebied rondom Bergen op Zoom
en in de Baronie van Breda door. Op 11 juli besloten de dorpsbesturen van
Oudenbosch en Hoeven hun archieven volgens orders van de Raad en
Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom weg te brengen naar
veiliger oorden, zoals Willemstad of Klundert. In Oudenbosch was de
haven voor burgerlijke doeleinden niet meer toegankelijk. Drossaard
Abraham Banier zat op 13 juli voorlopig zijn laatste dorpsvergadering voor
in Oudenbosch. Ook het Oostkwartier, waarvan hij kwartierschout was,
moest hem missen. De volgende dag werd dit orgaan benaderd om afge
vaardigden te sturen naar de Franse generaal. Johan Faure, secretaris van de
markies en schout van Standdaarbuiten, en rentmeester Pieter Andries van

141

Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986)



Mattenburg voerden onderhandelingen, waaruit voortvloeide dat er ie
mand namens het Oostkwartier in het Franse hoofdkwartier gestationeerd
werd om de belangen van het gebied te behartigen. IJ

De gedeputeerde te velde, Willem van Haren, zag erop toe, dat ook
Breda in staat van verdediging werd gesteld. De dorpen in de Baronie
kregen opdracht van commandant Pieter van Leijden achthonderd ar
beiders voorzien van bijlen, en twintig karren naar het Kasteelplein te
sturen. Buiten de Ginnekense poort rooide men de bomen en de bewoners
aan de rand van de stad moesten hun huizen ontruimen, zodat ze bij
dreigend gevaar gesloopt konden worden. De magistraat kwam vanaf 13
juli dagelijks bijeen. Wijkmeesters inventariseerden bij de burgers de voor
raden aan graan, spek en brandewijn en het aanwezige vee. Inwoners die de
stad voor een tijdje wilden verlaten, moesten iemand in hun huis achterla
ten. In gesloten huizen konden immers geen militairen ingekwartierd
worden. De kermis, die in juni al was uitgesteld tot augustus, zou niet
doorgaan. 14 Schout Cornelis Cornkopervan Etten gaf opdracht de vlaggen
van de dorpshuizen en kerktorens te verwijderen, die bij gelegenheid van de
verheffing van prins Willem IV waren uitgehangen. IS De Staten-Generaal
stelden op 14 juli wekelijkse bidstonden in. In Breda werd hieraan vanaf 26
juli gehoor gegeven: elke woensdag zou er van 6 tot 7 uur 's avonds in de
Grote en in de Waalse kerk gebeden worden "voor de conservatie deeser
landen en om den zeegen over de staat en over de wapenen voor haar, en
hare Geallieerden." 16

Ook in de Baronie zorgden Fransen op 14 juli voor grote consternatie.
Roosendaal en Nispen, Etten, Leur en Sprundel, Zundert en Rijsbergen
kregen ieder een bevel van aide-majoor-generaal Chabrie tot het leveren
van enkele duizenden porties haver en hooi en zo'n honderd karren. 17 De
verschillende dorpsbesturen kwamen in spoedvergadering bijeen. Secreta
ris Adriaen Hijmans van Zundert zorgde er met het doorsturen van de
onheilsmare aan stadhouder Johan Hendrik Damisse voor, dat de volgende
dag ook de Landsvergadering bijeen kwam op het Bredase stadhuis. Deze
werd namens Etten bijgewoond door één van de schepenen, terwijl uit
Roosendaal, Alphen, Baarle en Chaam niemand aanwezig was. De vergade
ring oordeelde, dat men het best advies kon inwinnen bij prins Willem IV
en de verschillende colleges in Den Haag en belastte hiermee de Ooster
houtse schout Simon Adriaan de Vries. Bij het Franse hoofdkwartier moest
uitstel bepleit worden door de twee commissarissen. Dit waren in 1747
Cornelis Cornkoper en George Willem Hallungius, respectievelijk schout
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van Etten en Roosendaal. De Princenhaagse schout Lubertus Stuerman
kreeg opdracht hen op de hoogte te stellen. Beiden meenden echter, dat
deze zaak in eerste instantie door de dorpsbesturen zelf moest worden
geregeld en hadden dan ook al onderhandelaars naar Wouw gestuurd.

De delegatie van Etten, Leur en Sprundel, bestaande uit de schout en de
schepenen Servaes van Eekelen en Adriaan Berk alsmede de Leurse notaris,
schoolmeester en koster Johannes van Breda, die de Franse taal machtig
was, bereikte uitstel van de leveranties voor tweederde van het geëiste. Bij
niet nakoming van wat wel gebracht moest worden, zouden repressailles
volgen zoals het vernietigen van de oogst, plundering, moord en brand
stichting. De keuze was niet moeilijk. Op de zeventiende vertrokken om
zes uur in de ochtend onder leiding van schepen Anselmus Zegers veertig
karren uit Etten en veertig uit Leur met haver, hooi en stro. Chabrie
reageerde nog dezelfde dag. Hij wilde nu een lijst van alle ingezetenen,
paarden, karren en wagens, de beschikking over alle timmerlui voor het
maken van barakken, twee tonnen Bredaas wit bier en wild voor de tafel van
de generaal. Deze eis gold voor Etten én voor Leur. Tweehonderd planken
en duizend spijkers moesten van Sprundel komen. Acht timmerlieden
werden richting Wouw gestuurd, die hiervoor elk vier gulden per dag
ontvingen, evenals 2000 porties hooi, 1100 porties stro en 240 porties
haver. Generaal Löwendahl mocht zich verheugen op "vier tonnen best
Bredaets wit bier alsmede tien coppelen capuijnen welke op heden gedoot
moeten worden mits althans geen wilt te bekomen is."18

Van de Domeinraad had de Landsvergadering op 5 mei de principiële
toezegging gekregen, dat men in mocht gaan op eisen van de vijand. De
schouten van Etten en Roosendaal handelden dan ook naar deze mach
tiging. Simon Adriaan de Vries kreeg echter in Den Haag van Johan de
Back en Joachim Ferdinand de Beaufort, die namens de prins spraken, te
horen "dat in geene deelen ijtwes door en vanwegens de respectieve plaat
sen der Baronie aen het voorschreven Franse leger sal gelevert worden,
werdende aan deselve vrij gelaten om ingevolge de resolutie van ( ...) den
Se mei deses jaars over de contributie te accorderen."19 De Staten-Generaal
bevestigden dit verbod bij plakkaat van 15 juli op sanctie van als vijanden
van de staat behandeld te worden. De gedeputeerde te velde, Willem van
Haren, eiste stipte navolging van deze orders. De Ettense schout Cornelis
Cornkoper haalde op 19 juli zijn dorpsgenoten uit het Franse kamp te
Wouw terug.

De gebeurtenissen die volgden waren duidelijke een revanche van de
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Fransen. Op donderdag 20 juli zetten zij om 4 uur 's ochtens tweeënveertig
kanonpen en veertien mortieren in werking op de belegerde vesting Bergen
op Zoom. Zo'n veertig huizen moesten het ontgelden, de St. Geertrudis
kerk vatte vlam en de toren stortte in. 20 De bevelen tot levering van haver,
hooi en stro van 14 juli aan de dorpsbesturen van Roosendaal, Etten en
Zundert werden herhaald met als uiterste datum de vijfentwintigste.
Vooral in Roosendaal nam men de Franse dreigementen serieus.

De Fransen zetten op zaterdag de tweeëntwintigste aan hun eisen
kracht bij. Op het Roosendaalse vrijheidshuis namen ze zes van de zeven
schepenen in gijzeling. In Etten troffen ze twee schepenen aan, Hendrik
Wassenberg en Jacobus van den Broek en de gezworen klerk ter secretarie
George Alexander van Riel, die allen opgepakt werden. De houding van
Willem Carel van Bruninghausen was dubieus. Hij liet zich door de vijand
als gids gebruiken door met het gezelschap mee te rijden naar Sprundel,
vanwaar twee kwartiermeesters, Adriaen van den Maegdenbergh en J acob
Jansse van Steen, meegevoerd werden. Ook Van Bruninghausen zelf werd
door de Fransen ingerekend. Tot slot volgden nog twee inwoners van
Rijsbergen. In het hoofdkwartier te Wouw kregen ze een plaats "onder den
blaeuwen hemel, sonder stroij, of ijts om op te leggen."21 De Fransen
dwongen de gijzelaars twee dagen later met een groot commando mee te
marcheren naar Zandvliet, waar ze de nacht in een wachthuis doorbrach
ten. Daarna werd de reis in de vroege ochtend voortgezet naar het kasteel
van Antwerpen. Hier verbleven ze de komende tijd tussen gevangen solda
ten. George Alexander van Riel verzocht namens de andere Ettense gijze
laars aan het dorpsbestuur om ouders, vrouwen en vrienden op de hoogte
te stellen en drong aan op spoedige inwilliging van de Franse eisen, zodat
het leed gauw geleden zou zijn. 22

De dorpsbesturen in de Baronie trachtten de juiste maatregelen te
treffen. Van de op 2 mei verkregen machtiging van de Domeinraad om de
archieven in veiligheid te brengen, werd door verschillende plaatsen ge
bruik gemaakt. Baarle, Chaam, Gilze en Dongen kozen daarbij voor Geer
truidenberg, Etten voor Hoge Zwaluwe. Joachim Ferdinand de Beaufort
van de Domeinraad achtte deze laatste plaats echter minder geschikt en gaf
in november opdracht de zes kisten met de Ettense bescheiden daar weg te
halen, waarna ze bij de Dordtse boekhandelaar Johan George Witting
ondergebracht werden. 23 Van de prins kwam opdracht de boeren van
wapens te voorzien en hun het gebruik ervan te leren. In Etten moesten de
boeren zich op 24 juli tegen negen uur 's avonds bij de kwartiermeesters
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melden. Degenen die over een geweer beschikten bewaakten de toegangs
wegen, terwijl men de anderen liet patrouilleren tussen Sprundel en Roo
sendaal. Bij het Zwartenbergse Veer was op last van Willem van Haren drie
dagen eerder al een wacht van twintig man opgesteld. Zolang de troepen
versterking uit Limburg nog op zich liet wachten en de Fransen op 25 en 26
juli hun dreigementen van brandstichting en andere gruwelijkheden her
haalden, was waakzaamheid geboden.

Daarnaast hadden de inwoners van de Baronie nog hun taak bij het in
orde brengen van de vestingwerken te Breda. Op last van Van Haren
vervoerden ze het havermagazijn van deze stad naar Geertruidenberg. De
spanningen die deze lasten onder de bevolking opriepen moesten eens tot
uitbarsting leiden. De Oosterhoutse schout Simon Adriaan de Vries vond
om zeven uur in de ochtend van 25 juli een anoniem briefje bij zijn
voordeur: "Het leveren van pioniers is een last voor de geheele gemeente,
moet door de regenten besteed werden ten koste van de gemeente, door
den ontfanger betaald werden, en in de extraordinaire lasten omgeslaagen
worden. Diensvolgens hebben d'Edele aghtbaare wijse doorlughtige en
discreete heeren schout en scheepenen van Oosterhout geen maght nogte
kraght om dien last de borgers in 't bijsonder op te leggen." De volgende
nacht werden de ruiten van zijn huis aan de Heuvel, vlakbij het vrij
heidshuis, ingeslagen. ,,'t Schijnt het niet genoeg is dat men van buytenen
ontrust wert, maar dat men van binnen sulke zaake ontmoet, 't valt seer
droevigh, ik hoop dat God daarin voorsien sal" reageerde De Vries. Lang
kon hij er niet bij stil blijven staan, omdat hij in Breda zijn collega Hallun
gius moest vervangen, die door zijn onmisbaarheid in Roosendaal geen
diensten voor de Landsvergadering kon verrichten. 24

Achter de verdedigingslinie

Nadat generaal Schwartzenberg met zijn troepen in de laatste week van
augustus in West-Brabant aangekomen was, kon de verdediging eerst goed
ter hand genomen worden. De legeraanvoerder vestigde zijn hoofdkwartier
in de Kruisstraat nabij Hoeven. Op de Hoevense en Rucphense heide
verrezen kampementen. Oostenrijkse troepen, bestaande uit huzaren,
kroaten en pandoeren, verschenen in Roosendaal, Enen en Rijsbergen. 25

De doorgaande wegen werden afgesloten en bewaakt. Oudenbosch veran
derde in een ware vesting. Soldaten waren met hulp van de bevolking volop
in de weer een aarden wal rondom de plaats aan te leggen. De ligging aan
water, dat in verbinding stond met Mark en Dintel bood mogelijkheden
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20. Bombardement van Bergen op Zoom door de Fransen, begin augustus
1747.

Gravure door S. Fokke naar C. Pronk Gemeentearchief Bergen op Zoom.
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voor aanvoer van materieel en voedsel. 26 Van hieruit kon het garnizoen in
Bergen op Zoom regelmatig vervangen worden.

Generaal Schwartzenberg ontvouwde in de krijgsraad van woensdag 9
augustus zijn plannen. In de avond zouden cavalerie, grotendeels afkomstig
uit Breda, en infanterie een aanval doen op het dorp Wouw, om de Fransen
in hun hoofdkwartier te treffen. De bezetting zou daar op dat tijdstip niet
groot zijn, vanwege de co'ncentratie van de Franse troepen rond de vesting
Bergen op Zoom. Het plan mislukte echter. De vijand bleek door deser
teurs gewaarschuwd en was al in staat van paraatheid. Na zich aanvankelijk
teruggetrokken te hebben, gingen de bondgenoten in de vroege ochtend
toch over tot een gevecht, dat twee uur duurde. Ze verloren zo'n honderd
man. Het garnizoen van Steenbergen, dat vanuit het noorden zou aan
vallen, maakte wel veertig krijgsgevangenen. 27

N a dit debàcle legde de legerleiding zich meer toe op verdedigings- dan
op aanvalsplannen. In Bergen op Zoom werd het garnizoen versterkt. Het
werk aan de provisorisch aangelegde vestingwallen van Oudenbosch kwam
nu eerst goed op gang. Schwartzenberg verplaatste zijn hoofdkwartier van
de Kruisstraat hierheen. Van Haren schreef de dorpen in de Baronie en de
Meierij aan binnen vijf dagen vierhonderd arbeiders met schoppen, spaden
en bijlen te sturen. Op onvoldoende medewerking stelde hij een boete van
vijftig gulden en opgepakte deserteurs zouden aan handen en voeten
gebonden naar het hoofdkwartier worden gebracht, om in de Bergse ge
vechtslinie te werk gesteld te worden.

Bij publicatie van 28 augustus 1747 riep de Raad van State voor de
verdedigingswerken van Bergen op Zoom vrijwilligers op, die een rijks
daalder per dag kregen, alsmede "vrije kost en gagement bij ongeluk van
quetsuren."28 Het regelmatig aflossen van de in het Markiezaat te werk
gestelde arbeiders, verliep niet zonder grote problemen. De afstand van
huis was vaak te ver en de boeren onder hen konden in het oogstseizoen
niet gemist worden. Bovendien deden er geruchten over slechte betaling de
ronde. In de Landsvergadering van 29 augustus beweerde men zelfs, dat
"de ingesetenen tot sulke disperatie vervallen dat (zij) sig niet ontsien te
seggen, dat (zij) liever in hunne plaetsen sig willen laten ophangen als
derwaerts sig te begeven en van gebrek te moeten vergaen."29

De Baronie vormde nu het achterland van de gevechtslinie. Er lag een
grote reserve aan militairen in de dorpen, terwijl de staat van verdediging
waarin Breda verkeerde grote aandacht kreeg. Willem van Haren verscheen
op 28 juli in de stad om commandant Pieter van Leijden nader te instru-
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eren. Namens de Domeinraad stelde raadsheer Joachim Ferdinand de
Beaufort zich op 2 augustus, bij de jaarlijkse verpachting van de tienden, te
Oosterhout van de situatie op de hoogte. Hij ontving hier stadhouder
Johan Hendrik Damisse, die hem de vele klachten over het gedrag van de
soldaten overbracht. Vooral de huzaren maakte zich schuldig aan diefstal,
vernieling en mishandeling van mensen. De enige die hen tot de orde mocht
roepen was generaal Schwartzenberg, maar ook hij kon er geen greep op
krijgen. Hij dreigde met de strengste krijgstuchtelijke straffen en liet voor
het Roosendaalse vrijheidshuis een galg oprichten ter afschrikking. Het
aantal klachten verminderde pas nadat op 15 augustus de in Klein-Zundert
gelegerde Oostenrijkse generaal Baroniai naar Roermond was ver
trokken. 30

In deze tijd kreeg de fortuinzoeker Jean Baptiste Vial (±1720-1753),
aangeduid als Ridder de Vial, van de Staten-Generaal toesteming een
vrij-compagnie op te richten. Deze bestond geheel uit vrijwilligers, waar
onder veel Franse deserteurs, en kreeg de naam Oranje-compagnie. Aan
dergelijke troepen kon men met een gerust hart noodzakelijke waaghalze
rijen overlaten. Ze waren in oorlogstijd dan ook onmisbaar. Als ze echter
weinig om handen hadden, zochten ze zelf wel avontuur en Vial zou zich
ook hierin niet onbetuigd laten. In plaatsen waar zijn mannen de tenten
opzetten, genoten ze snel bekendheid. Ze hadden de brutaliteit zich als
slachtoffers van een of andere belediging of vergrijp bij het dorps- of
stadsbestuur te vervoegen, waardoor ze de bewoners een stapje voor wilden
zijn. Zo verscheen Vial op 19 augustus in de vergadering van het Ettense
dorpsbestuur om zich te beklagen over het gedrag van Frans Vermunt
tegen zijn soldaten. In Breda dienden vier militairen uit zijn compagnie op
29 en 31 mei 1748 een aanklacht in bij de schepenbank wegens "ontugtige
vrouwspersonen", die zich ophielden in het huis naast dat van mevrouw
Van Baerle in de Katerstraat (Catharinastraat). Meestal had de plaatselijke
bevolking echter meer redenen tot ongerustheid. Op 8 september 1747
bleken Vial's soldaten in Etten Elisabeth Vermeulen deerlijk mishandeld te
hebben, nadat ze getracht had het roken van tabak te verbieden in de
achterkamer, waar "veele patroonen met buskruijt gevult" lagen opge
slagen. Het dorpsbestuur had er schoon genoeg van en verzocht generaal
Schwartzenberg de compagnie te verplaatsen, wat kort daarop geschied zal
zijn. 3!

Buiten de Bredase stadswallen werden half augustus de huizen op
kanonschotsafstand afgebroken, zodat er een vrij uitzicht ontstond. In-
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woners van Princenhage en Teteringen kregen van commandant Pieter van
Leijden opdracht het puin te verwijderen. Met een permanente ploeg van
tweehonderddertig arbeiders uit de Baroniedorpen werkte hij aan de ver
sterking van de fortificaties. 32 Hij hield terdege rekening met de mogelijk
heid, dat het ook in Breda tot een beleg zou komen. Op 31 juli kreeg de
magistraat opdracht opgave te doen van het aantal personen per huis
houden en de inwoners te gelasten zich voor zes weken te voorzien van
,,150 ponden brood, graan en meel, 25 pond vlees, speck, booter, of kaas,
mitsgaders voor ieder hooft de noodige wijn, brandewijn, of genever."33
Begin september wees hij de magistraat nogmaals op de noodzaak van het
aanleggen van voedselvoorraden bij de inwoners, omdat de winkeliers bij
dreigend gevaar hun waren aan de militairen moesten leveren. 34 De om
liggende dorpen gelastte hij honderd runderen op het terrein bij het Kasteel
te brengen om verzekerd te zijn van voldoende vlees voor het garnizoen.35

Ook het Militaire Hospitaal op de oude stadsvest naast het Weeshuis
kreeg de aandacht van Van Leijden. Van de daaraan verbonden dokter
Philip Willem Croijzé, chirurgijn Adriaan van Ghert en de directrice,
Catharina Buijs, eiste hij de bereidheid gewonden te verplegen, die zich
buiten het hospitaal bevonden wat bij een eventueel beleg zeer wel denk
baar was. De eerste twee hadden hiertegen geen bezwaren, weduwe Catha
rina Buijs wel. Haar gebrekkige gezondheid en hoge leeftijd lieten het niet
toe en bij haar aanstelling, meer dan veertig jaar geleden, was haar een
dergelijke verplichting niet opgelegd. De moeilijke beslissing haar te ont
slaan, na zoveel jaren trouwe dienst, werd genomen met toestemming van
de Raad van State. Haar opvolger werd chirurgijn Adriaen van Ghert, die,
gezien de tijdsomstandigheden, het ambt niet - zoals gebruikelijk 
hoefde te kopen. Terwijl de dokter in vredestijd geen salaris ontving en de
chirurgijn! 46,-, wat inmiddels al was verhoogd tot! 72,-, betaalde de
Raad van State nu! 200,- per jaar en voor de verzorging van gekwetsten
buiten het hospitaal drie gulden per dag. De verpleegkosten voor een zieke
soldaat bedroegen vier stuivers en één stuiver "drinkebier" per dag. 36

Voor Breda was er veel aan gelegen ook in deze moeilijke tijd de handel
op peil te houden. Toen marktschippers uit Dordrecht, Schiedam en
Rotterdam het in augustus enkele weken lieten afweten, schreef de magi
straat de respectievelijke stadsbesturen hierover aan. Volgens Schiedam lag
de oorzaak in de geringe vraag naar alcoholische dranken, terwijl de Rot
terdamse regenten verklaarden, dat een lid van de Gecommitteerde Raden
van Holland schipper Jacob Witte bij Klundert ingelicht had over een op
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stapel staande sluiting van de Mark richting Breda. Deze was echter nog
steeds bevaarbaar en op belangrijke punten bewaakt. Dit was ook wel
nodig, omdat schepen uit Haarlem, Rotterdam en Medemblik de Bredase
haven aandeden om er hun lading munitie, bestemd voor de gevechtshande
lingen in heel West-Brabant, te lossen. 37 Het contact met de plaatsen in het
Oostkwartier van het Markiezaat werd vanaf 19 augustus onderhouden
door een "veer" van rijtuigen tussen Breda en Steenbergen. Leden van het
voerliedengilde vertrokken om half zeven in de ochtend met passagiers
richting Kruisstraat bij Hoeven tegen betaling van tweeënvijftig stuivers.
Hier konden de reizigers overstappen, werden post en bagage overgegeven
en rustten de paarden uit voor de terugreis. 38

De aanwezigheid van de grote troepenmacht in de Baronie vanaf eind
augustus maakte een eind aan het agressieve optreden van de Fransen in dit
gebied. Deze besteedden al hun energie aan het inmiddels tot een prestige
kwestie geworden beleg van Bergen op Zoom. De op 20 juli 1747 opgepakte
regenten en andere inwoners van Roosendaal, Etten en Zundert, hielden ze
echter nog steeds in gijzeling op het kasteel van Antwerpen. Daar de
Haagse overheden halsstarrig bleven weigeren onderhandelingen met de
vijand toe te staan, zat er nog steeds geen schot in deze zaak. De gijzelaars
moesten elke dag één gulden en tien stuivers voor hun onderhoud betalen.
Mogelijk zorgde de eerste geldbijdrage van de dorpsbesturen voor een
betere verblijfplaats op de zolder van de hulppoort. Van hieruit konden ze
ongehinderd met hun dorpsgenoten corresponderen. Ook aannemer Van
de Ries stonden ze op 9 augustus te woord. Hij bood aan de geëiste
hoeveelheden hooi, haver en stro te leveren op elke door generaal Löwen
dahl gewenste plaats voor elf stuivers per portie, bestaande uit vijftien pond
hooi, het tiende deel van een zak haver en vijf pond stro. 39

Dat hun vrijlating geld zou gaan kosten hadden de Ettense regenten al
voorzien en ze schatten het bedrag op vierduizend gulden. Hiervoor moest
een lening worden afgesloten, waarbij toestemming nodig was van de
Domeinraad en die zou voor dit doel zeker niet verkregen worden. In het
verzoek van 28 juli werd dan ook als reden opgegeven, dat de daglonen voor
arbeiders en leveranties aan de militairen vooruit betaald moest worden.
Pas vanaf 29 augustus, de dag waarop de schriftelijke machtiging binnen
kwam, ging het dorpsbestuur over tot het benaderen van geldschieters,
maar in de toenmalige oorlogssituatie waren weinig speculanten en beleg
gers bereid tot een lening, zodat substituut-ontvanger François Boon en
schepen Servaes van Eekelen bij acht gefortuneerden vergeefs aanklopten.
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Op 17 september gaven ze hun opdracht aan het Ettense dorpsbestuur
terug.

De gijzelaars hadden op de procedure, die de dorpsbesturen van Roo
sendaal, Etten en Rijsbergen volgden, kritiek, omdat hierbij zo lang moge
lijk de legale weg bewandeld werd. Door contacten met andere gevangenen
uit plaatsen in Brabant en het Land van Cadzand wisten ze dat leveranties
aan de vijand elders "onder oogluijkinge toegelaten" waren. Vanuit Ant
werpen adviseerde George Alexander van Riel het Ettense dorpsbestuur
met de andere dorpen, buiten de Landsvergadering om, te handelen. Vol
gens hem zou vrijlating alleen geschieden bij het voldoen van de leveranties
of door borgstelling van iemand die zich inmiddels tot bemiddelaar tussen
generaal Löwendahl en de gijzelaars had opgeworpen. Dat was de intendant
van de Raad en Rekenkamer van de Markies te Bergen op Zoom Laurentius
Adan. 40 De enige gijzelaar die vóór het einde van het beleg van Bergen op
Zoom in vrijheid gesteld werd, was op 19 augustus Willem Carel van
Bruninghausen, die hiervoor hulp van vrienden gekregen had. Het Ettense
dorpsbestuur had hem al die tijd vanwege zijn weinig patriottische houding
genegeerd en geen onderhoudskosten voor zijn gevangenschap betaald. 41

Vanuit Maastricht arriveerde op 30 augustus een troepenversterking
van zestien bataljons in deze contreien. Generaal Schwartzenberg over
woog nogmaals een aanval op het vijandelijke kamp te doen en stuurde
mondjesmaat detachementen ter vervanging van het garnizoen naar Bergen
op Zoom. Officiële orders bleven echter uit. 42 Intussen vorderde de aantas
ting van de vestingwallen door de Fransen. Generaal Löwendahl achtte op
vrijdag 15 september de tijd gekomen om een tamboer de stad te laten
opeisen. De verdedigers dachten niet aan overgave. Volgens hen waren er
nog minstens drie weken nodig voordat er van een bestorming sprake kon
zijn. De volgende morgen bleek het tegendeel: de vijand overrompelde de
voor onneembaar gehouden vesting en was er binnen vijf uur heer en
meester. Velen vluchtten hals over kop langs de enige verbindingsweg naar
Steenbergen. Van hieruit berichtten generaal Cronström en Willem van
Haren het slechte nieuws nog dezelfde dag aan de Staten-Generaal, die zich
de volgende dag na de zondagsdienst over de ontstane situatie beraadden.
Prins Willem IV liet het college die middag opnieuw bijeen komen wegens
zijn voornemen naar Oudenbosch te reizen "om aldaer oculaire inspectie te
neemen, of wel alle ordres geëxecuteerd sijn." Het werd hem ten stelligste
afgeraden, omdat hij in Den Haag niet gemist kon worden. Bij een eerder
voorgenomen reis naar Bergen op Zoom had dit argument succes gehad,
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maar nu was de prins niet van zijn plan af te brengen. Van een direct vertrek
kon overigens geen sprake zijn. Eerst op 11 oktober zou hij het hoofdkwar
tier te Oudenbosch bezoekenY

Generaal Cronström kwam op 17 september in Oudenbosch aan, waar
hij het commando van Schwartzenberg overnam. Hier heerste grote ver
slagenheid. Op de dag van de inname van Bergen op Zoom zou een convooi
van vijftig karren munitie brengen van Breda naar het hoofdkwartier. Uit
de Baronie waren tegen zeven uur in de ochtend honderd arbeiders opge
roepen. Zij zullen het bericht van de inname verder verspreid hebben.
Arbeiders die bij Stampersgat te werk gesteld waren, moesten terugkeren
vanwege de uitbreiding van de inundatie.44

De Fransen hadden de komende dagen hun handen vol aan het binnen
halen van de buit, het verzorgen van gewonden, een oplossing vinden voor
zo'n zestienhonderd gevangenen en het bestuurbaar maken van de stad.
Op respectievelijk 7, 12 en 13 oktober veroverden ze nog de langs de
Schelde gelegen schansen Frederik Hendrik, Lillo en Kruisschans.

Tijdens het beleg van Bergen op Zoom, dat van 14 juli tot 16 september
geduurd had, bleken de Fransen van vele zaken in het kamp van de
tegenstanders op de hoogte te zijn, als gevolg van activiteiten van één of
meerdere verraders. 45 Daar het Markiezaat een heerlijkheid was van Karel
Philip Theodoor van Sulzbach, paltsgraaf van de Rijn en in deze oorlog
partijgenoot van Frankrijk, waren in zijn dienst werkende personen ver
dacht. De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit te Rotterdam wezen de
Staten-Generaal begin augustus op het feit, dat]ohan Faure, secretaris van
de markies en Pieter Andries van Mattenburgh, rentmeester, in strijd met
het verbod van 15 juli nog steeds leveranties deden aan de vijand te Wouw.
Dezen beriepen zich op een overeenkomst tussen de markies en de koning
van Frankrijk. Op 3 augustus gaven de Staten-Generaal de zaak in handen
van de advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant. Deze had de notulen van
het Oostkwartier van het Markiezaat, voor welke instelling de twee heren
immers handelden, nodig om zich een juist oordeel te kunnen vormen.
Notaris François Verdety, de substituut-secretaris, kreeg bevel deze over
te brengen, wat op 13 september geschied was.46 Het onderzoek werd op de
dertigste afgesloten. Laurentius Adan had zichzelf op 16 september als
verrader ontmaskerd door zijn verblijf onder de Franse officieren op het
Markiezenhof. Op last van Willem van Haren werd hij zestien weken op
het Oudenbossche dorpshuis in gijzeling gehouden, in afwachting van een
eventueel procesY
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In West-Brabant had men Laurentius Adan al lange tijd van spionage
verdacht. Toen de Roosendaalse regenten vanuit Antwerpen vernamen,
dat juist deze persoon zich met de gijzelingskwestie bemoeide, hadden ze
zich op 18 augustus voor hulp tot generaal Schwartzenberg te Oudenbosch
gewend. Van hem mochten ze, ondanks de verboden van Staten-Generaal
en Domeinraad, naar het toen in Wouw gevestigde Franse hoofdkwartier
gaan. Hij stuurde zelfs een trompetter mee ter begeleiding. Bij de onder
handelingen die hier gevoerd werden, schroefde Löwendahl zijn eisen
driemaal zo hoog op vergeleken met wat de dorpsbesturen in juli hadden
moeten leveren. De vijf schepenen van Roosendaal werden op 29 sep
tember uit hun Antwerpse gevangenschap ontslagen. 48

De uit Etten en Rijsbergen afkomstige gijzelaars op het Antwerpse
kasteel stond nog een zware tijd te wachten. De Fransen dreigden de arme
drommels aan handen en voeten vast te binden in een nabij gelegen bos. De
contacten met West-Brabant werden bemoeilijkt door het stilleggen van
het postverkeer tussen Antwerpen en Breda in de laatste week van sep
tember als gevolg van de inname van Bergen op Zoom. Op de dertigste
vernam het Ettense dorpsbestuur van de heer Flebbe uit Roosendaal hoe
slecht het met de gevangenen ging. 49 Notaris Johannes van Breda, schepen
Frans van Riel en voor Rijsbergen schepen Anthony Haest en kwartier
meester Johan Floren reisden naar Den Haag, waar ze, met het Roosen
daalse succes als voorbeeld, van de Domeinraad medewerking trachtten te
verkrijgen voor het lenen van losgeld. Daar van de Raadsleden niemand te
spreken was, beloofde griffier Hendrik Fagel om de zaak aan de prins voor
te leggen. Dit leidde tot de op 3 oktober verkregen goedkeuring voor Etten
om twintigduizend en voor Rijsbergen om zevenduizend gulden te lenen,
"tot betalinge van onvermijdelijke casten" tegen een rente van maximaal
vier procent en "het overige moet bij oogluijkinge geschieden." Johannes
van Breda en Frans van Riel waagden zich de volgende zondag aan de reis
naar Antwerpen. Voor de betaling van de door de Fransen geëiste hoeveel
heden haver, hooi en stro, die door de magazijnen hier aan de militairen
geleverd zouden worden, was voor Etten, Leur en Sprundelf 16.655-10-18
nodig. Ze ontvingen op donderdag twaalf oktober het eerste bedrag var.
f 7.205-18-0 van de Antwerpse weesmeester Pieter Verbert en binnen vi.Jf
dagen volgde het overige benodigde kapitaal om aan de leveranties te
kunnen voldoen. Na bijna drie maanden gijzeling keerden de Ettense én
Rijsbergse dorpsgenoten half oktober huiswaarts. 50
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Het laatste oorlogsjaar

Nu de vijand zich in Bergen op Zoom genesteld had, kon bij het
aanbreken van het winterseizoen van enige ontspanning voor het om
liggend gebied geen sprake zijn. De Bredase magistraat wist op 26 sep
tember 1747 al, dat de stad een zware bezetting tegemoet kon zien. Het
fouriersambt ging op 12 oktober over van secretaris Constantinus van
Vechelen op schepen Thomas Ernst van Goor. Deze kreeg de taak de
militairen in te kwartieren. 5i Twaalf bataljons van elk zo'n zeshonderd
Engelsen en het gevolg van de hertog van Cumberland, bestaande uit zo'n
driehonderd man met de bij hen horende vrouwen en kinderen, moesten
voor het overgrote deel bij de burgers worden gehuisvest. De militaire
barakken boden slechts plaats aan driehonderd soldaten. In de stadsstal en
bij het Valkenberg werd de artillerietrein ondergebracht, de paarden
kwamen in de St.-Joostkape1.52 Voor de nodige voorzieningen ontving de
magistraat tweemaal twintigduizend gulden.

Maar ook het platteland bleef met troepen belast. Afgevaardigden van
het Oostkwartier van het Markiezaat, uit Wouw, dat na de inname van
Bergen op Zoom door de Fransen verlaten was en waar sindsdien troepen
van de bondgenoten lagen, en van de Landsvergadering van de Baronie
kwamen op maandagmorgen 20 november bij Willem van Haren te Ou
denbosch in vergadering bijeen. Van de inwoners werd verwacht, dat ze de
militairen van een strozak, een kussen en een wollen deken voorzagen en
hen elke dag een lamp met olie of een kaars en turf of brandhout gaven. In
Dongen, Gilze-Rijen en Dorst kwamen twee regimenten Hessische
troepen, bij Zundert en Rijsbergen huzaren. Roosendaal en Oudenbosch
schatten het aantal op respectievelijk 1884 en 1299 man. Rond de jaarwisse
ling werden de troepen verlegd. In ieder huis logeerden achttien tot twintig
vreemdelingen. 53

De werkzaamheden aan de fortificaties van Steenbergen, Oudenbosch
en Breda zette men zolang mogelijk voort. De arbeiders van de Meierij en
de Baronie ontsloeg Van Haren pas op 15 december. 54 Het duidde slechts
op een schijnbare rustperiode. De militairen hielden de Franse vijand in het
westen nauwlettend in de gaten. Stilzwijgend namen ze wraak voor de
nederlagen van het afgelopen jaar. Zo drong Ridder de Vial, gebruik
makend van zijn Franse nationaliteit, in de nacht van 7 op 8 oktober het
Franse kamp te Stabroek binnen om generaal Beaufobre in naam van de
koning van zijn bed te lichten. Pas buiten het dorp bemerkte deze, dat hij in
handen van de vijand was geraakt. Hij werd meegevoerd naar Ouden-
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bosch. 55 De Engelse generaal Haddick ondernam enkele geslaagde over
vallen op de bevoorradingstransporten, die vanuit Antwerpen onderweg
waren naar Bergen op Zoom.56

Grote angst bestond er bij de bondgenoten voor een strenge vorstpe
riode. Terwijl in andere jaargetijden de inundaties voldoende bescherming
boden, zouden deze bij bevriezing wel eens funest kunnen zijn. De magi
straat van Breda zegde commandant Pieter van Leijden in zijn vergadering
van 1 december 1747 alle medewerking toe van de burgers bij het open
houden van de singels. Het parapet of de borstwering zou met water
begoten worden, zodat aanvriezing ervan een beklimming onmogelijk
maakte. Hiervoor gebruikte men brandspuiten en gieters. Vanaf 10 januari
1748 leverden de Teteringse inwoners op verzoek van Van Leijden elke dag
negen paarden, die voor schuiten werden gespannen, waarmee het ijs in de
Mark gebroken werd. Stadhouder Damisse bracht deze kwestie twee dagen
later in de Landsvergadering, waar de schouten het met hem eens waren dat
dit geen aangelegenheid van de Baronie was, maar dat de paarden bij de
stedelingen gehaald moesten worden.

De militaire ingenieurs R. Spallart en M. J. de Bauffe stelden eind 1747
een plan op voor de beveiliging van Breda met betere verdedigingsmoge
lijkheden als de vijand zou naderen en voorzieningen voor een ruimere
watertoevoer bij de inundaties rondom de stad. De Raad van State gaf op 6
januari 1748 toestemming om tot uitvoering van het plan over te gaan. 57 Er
ontstond grote bedrijvigheid bestaande uit het metselen van muren en het
aanleggen van dijken, dammen en sluizen. De werkzaamheden vonden
plaats bij de stadspoorten, in Galder, bij de Leurse Vaart ter hoogte van
Leur en in Etten bij de Hil. Van de inwoners in de Baronie eisten de
ingenieurs "fascines", bundels rijshout, die ze ter versteviging van de
dijken nodig hadden, piketpalen en schanskorven.

De eerste aanschrijving tot levering van driehonderduizend fascines
kwam op 18 december 1747 in de Landsvergadering. Bij de bevolking was
de weerzin hiertegen groot. In Etten vreesde men lang op betaling te
moeten wachten. Oosterhout weigerde aan het gevraagde te voldoen, daar
het beschikbare hout naar de hospitalen en de aannemers was gegaan en
"het overige weynige door vrees voor de Franse, is affgekapt, gebruyckt off
verkogt aen de potmakers en de backers binne deze vrijhydt. Aan de
noorde kant van de vrijhydt sijnde de landen geheel geïnundeert, mette
holltwassen daerop staande."58 Deze kritiek leidde tot de buitengewone
Landsvergadering van 27 december, waarin werd overgegaan tot aanbeste-
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ding van voorlopig vijfentwintigduizend fascines. Molenaar Jan de Kock
uit Werkendam wilde de gevraagde hoeveelheid binnen veertien dagen
voor 3.750 gulden bezorgen, maar de hoge houtprijs en het feit dat hij
onmogelijk aan schepen kon komen daar de meeste voor militaire doel
einden in beslag genomen waren, deden hem op 1 januari 1748 verzoeken
van de leverantie te mogen afzien. De Landsvergadering hield hem echter
aan het contract, tot de gedeputeerde te velde Willem van Haren zich
ermee bemoeide en de dorpen zelf gelastte de militaire bevelen spoedig op
te volgen. Hij meende nu ook orde op zaken te moeten stellen in de gang
van zaken bij de Landsvergadering. De regenten moesten voortaan iedere
maandag, woensdag en vrijdag bijeenkomen en besluiten met meerderheid
van stemmen nemen. Roosendaal mocht zich aan deze verplichting ont
trekken vanwege de grote afstand naar Breda en de overlast van de zware
inkwartiering. 59 Toen er naast de fascines ook nog veertigduizend op maat
gezaagde palen en door Van Leijden vierhonderd grote en duizend kleine
schanskorven geëist werden, besloot de Landsvergadering weer tot aanbe
steding over te gaan op 1 februari. Twaalf gegadigden schreven in voor het
totale bedrag van f 51.600,-. Van Haren kwam met een goedkopere
oplossing, waarvoor hij op 7 februari de medewerking van de Raad van
State verkreeg: de dorpsbesturen zouden met een militair ingenieur de
bruikbare bossen afgaan en taxeren, de eigenaars kregen een ontvangstbe
wijs en later uitbetaling, terwijl het afhakken aan soldaten werd toever
trouwd. Voor de inwoners van de Baronie betekende het, dat ze geen baas
meer waren over hun eigen bomen. Ze mochten er geen omkappen voor
brandhout en moesten lijdzaam toezien hoe ruw de soldaten te werk
gingen. Soms konden ze die met drinkpenningen nog wel eens omkopen. 6o

Na acht maanden het oorlogsgebeuren in het Westbrabantse van nabij
te hebben meegemaakt en waar hij maar kon te hebben bijgestuurd, snakte
Willem van Haren naar rust. Hij verzocht de Staten-Generaal terug te
mogen keren, wat hem twee dagen later toegestaan werd. Aan het Ouden
bossche dorpsbestuur deelde hij op de drieëntwintigste zijn vertrek mede,
waarna hij door weersgesteldheid drie weken te Breda opgehouden werd.
De schippers bij de Moerdijk durfden wegens ijsgang geen grote vrachten te
vervoeren en Van Haren stond erop zijn bagage, rijtuig en paarden mee te
nemen. De tocht over het Hollands Diep geschiedde pas op 13 februari.
Van stadhouder Damisse nam hij persoonlijk afscheid en de Bredase magi
straat schreef hij: "Ik hoop dat de mesures die genomen (zijn) tot securiteyt
van deese stad en derselver ingesetenen tot een gezegende uitkomst mogen
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21. Willem van Haren (1710-1768).
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gedijen, en het zal mij altoos een bijzonder vermaak zijn, haere welvaart te
vernemen. "61 De gedeputeerden te velde van de Raad van State, die later in
dit jaar zijn taken overnamen, zouden nooit zo tussen bevolking en leger
laveren als Willem van Haren gedaan had.

Over de inkwartieringen bereikten de bestuurders niet veel klachten.
De bevolking besefte de noodzaak ervan en de belasting gold voor iedereen.
Het kwam echter wel voor, dat een regiment vertrok naar een andere plaats
en strozakken en dekens meenam, zoals eind december 1747 in Etten bleek,
toen de Hannoverse troepen terug naar Hoeven overgeplaatst werden. 62

Een enkele keer weigerde een militair zijn logiesgeld te betalen. Procureur
Petrus Plasschaert diende bij het Ettense dorpsbestuur een declaratie in van
vijf gulden, die hem door commandant Smit van het eerste bataillon van
Waldeck, dat hiervan 1 januari 1748 tot 17 april ingekwartierd lag, schuldig
gebleven waren. Volgens Plasschaert had Smit wel de geleverde brandstof
en kaarsen betaald, maar niet het resterende bedrag, afkomstig van winkel
waren, bier en gebroken glaswerk, dat hij met een pak slaag of een geweers
kogel dreigde te voldoen.63

Hier en daar deden zich schermutselingen voor. Twee Engelse soldaten
persten op 17 december 1747 verschillende Ettense inwoners brood, boter
en melk af onder bedreiging met hun snaphaan. Ze werden ook verdacht
van de moord op Hendrik Pieterse Oriens.64

Tot de verdedigingswerkzaamheden die onder leiding van de ingenieurs
Spallart en De Bauffe in Breda werden uitgevoerd, behoorde het aanleggen
van een dijk buiten de stadspoort naar Ginneken ter verbetering van de
inundatie. De Bredanaars Jan Coolen, Jacobus Joosten en Jacobus Quiri
nus van Buurstede maakten hierheen op zatermiddag 24 februari 1748 een
wandeling met Johannes Antiquus, kunstschilder van de prins van Oranje.
Een van de militaire ingenieurs hield het gezelschap tegen daar hij met deze
belangstelling weinig ingenomen was en sprak hen in het Frans aan. Toen
de kunstschilder hem antwoordde, gebood hij hen terug te keren. Daarbij
gaf hij Jan Coolen een vuistslag en Antiquus bracht hij enige sabelhouwen
in de zij toe. Om erger te voorkomen keerden de heren terug naar de stad.65

Zo'n vijftien voerlieden zorgden 6 maart voor een wegversperring
tussen Geertruidenberg en Made. Ze lieten hun hooi- en broodwagens
staan om in herberg de Roscam iets te gaan drinken. In de postwagen die
wilde passeren zaten twee Engelsen, luitenant-kolonel Forbes en luitenant
Erskine. Het draaide uit op een handgemeen, waarbij de militairen de hulp
van de nabij gelegen Hannoverse wacht inriepen. Vier kerels van in de
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twintig werden opgepakt en naar Breda gevoerd. Hier kon deze zaak
eigenlijk niet in behandeling worden genomen, omdat hij op Hollands
grondgebied had plaatsgevonden. De straf viel d<l.n ook mild uit: zes dagen
op water en brood in de gevangentoren.66

De molenaarsknechten Adriaen Hamels en Simon van der Vesten
raakten op 8 april ongewild betrokken bij een rel voor de herberg van
Comelis Hoek op de Nieuweweg in Breda. Twee Hollandse soldaten
schenen bij de brug ruzie te hebben met tien of twaalf Engelsen, waarvan er
één zodanig aan zijn gezicht verwond raakte, dat hij kort daarop overleed.
Zijn makkers, bij wie zich zo'n tweehonderd man voegden, zochten wraak
en kwamen richting herberg, waar de twee knechten achter een pint bier
zaten. Hamels wist zich nog via de voordeur te redden, maar zijn vriend
moest door het dakvenster vluchten naar het huis van buurvrouw Mars
velt. Bij de vechtpartij sneuvelden vele ruiten, de waard Comelis Hoek
kreeg een slag op zijn hoofd en het zou enkele uren duren voor de rust
weerkeerde. 67

In deze wintermaanden troffen de verschillende mogendheden voorbe
reidingen voor de aanstaande campagne, die de laatste moest worden. Door
een grote troepenmacht van 192.000 man op de been te brengen, waarbij
het aandeel van de Republiek 60.000 man bedroeg, hoopten de bondgeno
ten vrede te kunnen afdwingen. Door de heffing van de "Liberale gift"
beschikte de Republiek over een ruimer budget. Dit was een eenmalige
belasting, waarbij degenen die een vermogen van duizend gulden of meer
bezaten hiervan één tot twee procent betaalden en wie minder bezat zijn
eigen bijdrage bepaalde. De totale opbrengst wordt geschat op vijftig
miljoen en zou ten goede komen aan het leger. 68 De Staten-Generaal
zonden op 4 november 1747 Onno Zwier van Haren, jongere broer van
Willem, naar Zwitserland voor het werven van tienduizend huurlingen.
Aan het eind van die maand gingen Engeland en de Republiek met Rusland
een verdrag aan, waarbij dit land tegen subsidie vijfendertigduizend man
naar het westen zou sturen. Door middel van plakkaten verboden de
Staten-Generaal op 6 december handelsbetrekkingen met Franse onder
danen. De hertog van Cumberland behield het algemeen opperbevel, ter
wijl prins Willem IV dat van de Staatse troepen kreeg, die zich bij Breda
zouden verzamelen.69

De oorlogvoerende partijen waren weer bereid de op 20 mei 1747 in
Breda afgebroken vredesonderhandelingen nieuw leven in te blazen. Hier
voor werden in november te Aken de eerste contacten gelegd. Begin maart
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1748 kwamen de gevolmachtigde ministers hier bijeen. Intussen zond
Willem IV Charles Bentinck met een geheime missie tot het aangaan van
een geldlening naar het Engelse hof, waardoor hij aangaf hoe beroerd de
Republiek er financieel voorstond en de Engelse vredespartij in de kaart
speelde. Deze ommekeer in de houding van de prins en de eerste resultaten
van de nieuwe veldtocht zouden beslissend zijn voor het verloop van de
onderhandelingen. 7o

De troepenversterking bij de bondgenoten bleef de Fransen niet onbe
kend. Vooral de Russische hulp baarde hen zorgen. Ze zetten de veldtocht
dan ook vroeg in met de verwezenlijking van een in 1747 mislukt plan: het
beleg van Maastricht. Ongehinderd dirigeerde maarschalk Maurits van
Saksen er eind maart zijn leger heen en opende op 15 april de loopgraven.
Zijn tegenstanders waren nog alles behalve gevechtsklaar. Vanuit Den
Haag ijlde de hertog van Cumberland naar Roermond. Op zijn verzoek
kreeg hij van de Staten-Generaal Willem van Haren mee. 71 Prins Willem IV
bleef nog enkele weken achter. Zijn vrouw had hem op 8 maart hun eerste
en enige zoon geschonken, de latere stadhouder prins Willem V. Op 11
april volgde een luisterrijk doopfeest in de hofstad.

In de Baronie van Breda verwisselden de meeste militairen hun inkwar
tieringsadressen pas in mei voor tenten. De Staatse soldaten die met verlof
waren geweest, voegden zich weer bij hun regimenten. De komst van prins
Willem IV naar Breda, om zch aan het hoofd ervan te stellen, ging niet
onopgemerkt aan de burgers voorbij. Van de magistraat mochten ze 's a
vonds hun huizen feestelijk verlichten en op de toren van de Grote Kerk
werd de vlag uitgestoken. Enkele uren na zijn aankomst op 2 mei arriveerde
Willem Bentinck in Breda met het laatste nieuws van de Akense onderhan
delingen, waardoor het prinselijk bezoek een andere wending kreeg. Enge
land, de Republiek en Frankrijk hadden op 30 april een voorlopig akkoord
getekend, de preliminairen genoemd, op basis waarvan vrede gesloten kon
worden. Voor de Nederlanden, met uitzondering van Maastricht dat zeven
dagen later capituleerde, gold nu een wapenstilstand. 72 De in december
1747 afgekondigde handelsverboden trok de Republiek op 7 juni in. Frank
rijk verkreeg op 2 augustus de gewenste toezegging dat de naar het westen
onderweg zijnde Russische troepen zouden worden teruggestuurd in ruil
voor een gedeeltelijke afdanking van zijn eigen legermacht. Uit Oostenrijk,
Sardinië en Modena kwamen vertegenwoordigers naar Aken om een vredes
akkoord verder uit te werken.

Tijdens het bestand bleven de troepen in de Baronie op sterkte. Breda
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behield een groot garnizoen en op het platteland verrezen kampementen,
terwijl officieren en wachtposten schuren en stallen in beslag namen voor
hun paarden. De verschillende verdedigingswerkzaamheden werden ge
staakt. Voor het transporteren en opbergen van overtollige, maar nog
bruikbare materialen, deden de militairen weer een beroep op de plaatse
lijke bevolking. Het Ettense dorpsbestuur bleef met vijftien karren fascines
en piketpalen zitten, die men op 12 juli in de kerk besloot op te slaan. De
cavalerie van de Hessische troepen, die twee weken later op de Munniken
heide tussen Etten en Sprundel haar tenten opsloeg en veertienhonderd
kampeerpalen nodig had, kon er weinig mee doen. De bewoners moesten
nieuwe leveren volgens de op 31 mei door de Raad van State aangestelde
gedeputeerde te velde in West-Brabant Antony Adriaan van Iddekinghe. 73

Voor de boeren was het van het grootste belang, dat de onder water
gezette landerijen zo snel mogelijk droog gemaakt werden, zodat ze
konden worden bezaaid. Schepen Servaes van Eekelen stelde op 9 mei het
Ettense dorpsbestuur voor dit aanhangig te maken bij de gedeputeerde te
velde, "alsoo anders geen voeder voor de beesten te bekomen zal zijn."74
Vrij kort daarna zullen de inundaties rondom Breda opgeheven zijn.

Enkele maanden later kreeg Breda en omgeving te maken met de
gedurende deze oorlog regelmatig terugkerende ziekte van buikloop. De
magistraat trachtte effectieve maatregelen te nemen en gelastte alle inwo
ners maandagmorgen 5 augustus vóór negen uur de straten te vegen en de
goten schoon te spoelen, wat in de komende twee maanden wekelijks
gebeurde. Aan het verkopen van witte kool, komkommers en pruimen
werd paal en perk gesteld. Toch verbeterde de situatie niet. Dokter Philip
Willem Croijzé en chirurgijn Adriaen van Ghert werden op de magi
straatsvergadering van 5 september ontboden om er hun mening over te
geven. Ze weten de ziekte aan de stank van het stilstaande water in de Mark
als gevolg van het dichthouden van de sluizen. Commandant Pieter van
Leijden zou ervoor zorgen dat er meer doorstroming in het singelwater zou
komen. Ter verzorging van het door ziekte aangetaste regiment Schotten
onder kolonel Drumlanrig richtte de magistraat zich op 18 september tot
de Raad van State. Volgens deskundigen in legerziekten van de achttiende
eeuw zoals John Pringle, speelde de luchtvochtigheid een grote rol. Met het
warme zomerweer en de drassige gronden rondom de stad was deze hoog en
konden ziekten niet uitblijven. In Den Haag zag men dan ook meer heil in
het opnieuw stellen van de inundaties tot de winter aanbrak. 75

De opvang van zieke militairen bij de kampementen geschiedde in door
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dorpsbesturen aan te wijzen schuren en huizen. Langdurig zieken bracht
men naar de veldhospitalen in Oosterhout, Dongen en Gilze. Die van de
Hessische cavalerie op de Munnikenheide bij Etten werden op 10 sep
tember om vijf uur in de ochtend op vijftig karren naar Gilze vervoerd,
waarna op 26 en 27 september nog respectievelijk acht en vijftien karren
met bestemming Dongen volgden. Bij Oudenbosch bevonden zich onder
het Staatse regiment van Van Panthaleon van Eck half oktober nog zeven
tig tot tachtig hardnekkige ziektegevallen. 76 Door de aanwezigheid van de
veldhospitalen kreeg de plaatselijke bevolking in Oosterhout, Dongen en
Gilze ook met de ziekte te maken en het aantal sterfgevallen was in de
periode van augustus tot september schrikbarend hoog. 77 De Engelse
militairen uit het Oosterhoutse hospitaal werden in november naar hun
eigen land verscheept, waar in de kustplaats Ipswich vierhonderd lijders aan
besmettelijke koorts bijeen werden gebracht om verder verzorgd te
worden. 78

Het duurder worden van levensmiddelen en gebruiksartikelen, het
verlammen van de handel met Frankrijk, het uitgebleven succes van ons
land in de oorlog, de financiële belasting van de ..Liberale gift" en het feit
dat prins Willem IV na zijn verheffing in het voorjaar van 1747 geen
binnenlandse hervormingen scheen na te streven, dit alles vroeg om reacties
van het volk in de Republiek. In maart 1748 braken de eerste onlusten uit in
Groningen, in mei gevolgd door Friesland en een maand later in Holland,
waar de beweging vanaf september tot augustus 1748 als een lopend vuurtje
door de steden trok. Plaatselijke misstanden moesten worden opgeheven,
evenals de regenten-oligarchie en de verkoop van ambten. Van de prins
verwachtte men bemiddeling en wetsverzetting. Het anders onbeduidende
zuiden had lang genoeg in de belangstelling gestaan. 79

Op het Akense vredescongres kwamen de gevolmachtigde ministers
van de belanghebbende landen in oktober tot overeenstemming. De vero
verde gebieden zouden teruggegeven worden, met dien verstande dat
Pruisen het hertogdom Silezië gegarandeerd werd en de Spaanse infant
Don Philips de hertogdommen Parma, Piacenza en Guastalla verkreeg.
Voor Oostenrijk waren dit grote verliezen. Ook de Republiek kreeg de
rekening gepresenteerd: de Fransen hadden na de verovering van de barriè
resteden in de Zuidelijke Nederlanden in 1744 en 1745 de vestingwerken
van Charleroi, Bergen, Ath, Oudenaarde en Menen geslecht, zodat deze
plaatsen nu zonder verdedigingswerken weer in haar bezit kwamen. Daar
naast verloor ze de voordelen van het in 1739 met Frankrijk gesloten
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handelsverdrag. Tot de zaken die op nadere uitwerking wachtten be
hoorden volgens artikel XVIII "de pretensiën van de Keurvorst van de
Paltz." De beloning en het aandeel van de hier bedoelde Karel Philip
Theodoor van Sulzbach, markies van Bergen op Zoom, in het hele oorlogs
gebeuren aan Frans-Pruisische zijde is zeker de moeite van verdere studie
waard. Op vrijdag 18 oktober 1748 zetten de ministers van Frankrijk,
Oostenrijk, Engeland, de Republiek, Genua en Modena in Aken hun
handtekening onder het vredesverdrag. 80 Zolang de Fransen nog op het
grondgebied van de Republiek vertoefden en de binnenlandse spanningen
aandacht vroegen bleef de viering van dit feit achterwege.

Na de vredessluiting

De laatste veldtocht van deze oorlog sloot prins Willem IV af met een
bezoek aan het leger in de laatste dagen van oktober. De magistraat van
Breda verwachtte dat ook deze stad aangedaan zou worden en liet de
Boschstraat, Catharinastraat en het Kasteelplein door de bewoners
schoonvegen. 8J De reis ging echter naar het Staatse hoofdkwartier in
Waalwijk en dat van de hertog van Cumberland te Eindhoven. Daarna
maakten de Engelse en Oostenrijkse manschappen zich op voor de thuis
reis, waarbij de eersten via Willemstad vertrokken. De in dienst van de
Republiek zijnde huurlingen kregen winterkwartieren aangewezen. In
Breda kwamen zes bataljons Zwitsers uit de regimenten van De Budé en
Hirzel en het overblijvende deel van het regiment van Nassau.s2 De win
terkwartieren waarvoor de dorpsbesturen te zorgen haddden waren van
tijdelijke aard, daar de troepen die hierin ondergebracht werden wachtten
tot ze de door de Fransen verlaten Staatse gebieden konden intrekken.
Twee bataillons van Waldeck bleven tot die tijd in Etten en een regiment
infanterie van Stolberg in Leur. Zes regimenten Beierse troepen werden
verdeeld over de dorpen Alphen, Baarle, Chaam, Gilze en Ginneken.

De plaatselijke bevolking liet zich steeds vaker over deze belasting
horen. Bredase middenstanders hadden de gewoonte voor de aan hen door
de fourier toebedachte soldaten andere huisvesting te zoeken, zodat hun
bedrijf er geen schade door leed. In september bleken vele militairen hier
geen genoegen mee te nemen en eisten onderdak op het hun aangewezen
adres. Tweeënveertig middenstanders, waaronder negen vrouwen, be
klaagden zich hierover bij het stadsbestuur, dat deze handelswijze niet
afkeurde. Toen echter bleek dat burgers geld gaven aan soldaten in ruil
voor het verschoond blijven van inkwartiering, kondigde de magistraat
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hiertegen wel een verbod af, daar de overigen op deze wijze gedupeerd
werden. 83

Pas op 5 mei 1749 besloot de magistraat tot vrijstelling van "alle
fatsoenelijcke lieden en renteniers"84 van inkwartiering. Dat ze hiervoor
vierentwintig stuivers per soldaat moesten betalen lokte een protestactie
van eenennegentig Bredanaars uit, die zich op 5 juli tot de Tienraden
richtten. Deze zaak raakte in de doofpot door de algemene afdanking der
troepen. Ook de functie van fourier Thomas Ernst van Goor verminderde
hierdoor of althans de noodzaak hiervoor per jaar driehonderdvijfentwin
tig gulden uit te trekken. Op 14 oktober ging de magistraat over tot
afschaffing van het ambt, waarbij de taken toebedeeld werden aan de
schepenen -commissarissen, voor drie gulden extra per dag, geassisteerd
door de wijkmeesters. In de praktijk kwam het erop neer dat Van Goor
toch met de inkwartieringen belast bleef, samen met schepen Van Sijpe
steijn. Hij had dan ook drie dagen bedenktijd nodig alvorens met deze gang
van zaken te kunnen instemmen.85 Het gedrag van de militairen liet weinig
te wensen over. Toen er in januari sprake van was, dat één van de Zwitserse
bataillons zou vertrekken deed de magistraat moeite voor het behouden
van dat van Hirzel wegens zijn gedisciplineerdheid.86

Met die discipline had men op andere plaatsen echter grote problemen.
Enkele soldaten in Etten gaven de voorkeur aan de bedden van de inwoners
boven een strozak, dwongen hun gastgezin tot het in huis halen van allerlei
levensmiddelen en tot overmatige verlichting en verwarmingY Veel aan
stoot gaf het grotendeels uit rooms-katholieken bestaande regiment van
generaal graaf van Lillers te Oudenbosch. De soldaten ervan namen de
dorpskerk in gebruik voor hun exercities. Ze lieten overal as achter, smeten
kussens door het hele gebouw, sneden het klokketouw af en bekladden het
psalmboek van de voorzanger met de tekst "gij sult geloven an die Reine
maget des heeren, ende gij sult salick worden: ende maekt het teken des +
(kruises)." Dat er gereedschap in de kerk opgeborgen werd was tot daar aan
toe, maar dit ging dominee Antonius de Stoppelaer en de kerkeraad te ver.
Daarbij kwam nog, dat "met de trommel op sondagen en Paapsche heilige
dagen appel tot de misse geslagen wordt." De weinige gereformeerden
onder het regiment werden verplicht "tot aan de paapsche kerk mede te
gaan." Voor de kinderen eiste de generaal eigen lesruimte, hetzij in de
dorpsschool, hetzij ergens anders. De opluchting bij het vertrek van dit
regiment op 2 februari 1749 naar Kampenhout zal groot geweest zijn. 88

Een van de eerste plaatsen die de Fransen ontruimden was Bergen op
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Zoom op 7 december 1748, vier dagen later gevolgd door Antwerpen. In
Staats-Vlaanderen waren ze pas op 28 januari zover, waarna Maastricht op
3 februari aan de beurt kwam. De hele Zuidelijke Nederlanden waren op de
vierentwintigste door hen verlaten, waarbij de barrièresteden als laatste aan
bod kwamen. Langzaam maar zeker vertrokken nu ook de Staatse troepen
van het Westbrabantse j)latteland. Het in Leur gelegerde regiment van
Stolberg trok op 17 december richting Wouwen zou eind januari in Hulst
aankomen. In deze tijd marcheerde het tweede bataillon van Waldeck naar
de Belgische plaatsen Achterbroek en Nieuwmoer en het eerste naar Wuust
wezel. Begin oktober keerden de troepen massaal naar de Republiek terug
om vervolgens grotendeels te worden afgedankt. 89

Er kondigden zich intussen enkele veranderingen aan, die in deze
tijdsomstandigheden minder wenselijk waren. Op 24 februari 1748 ver
bood prins Willem IV ambtenaren bij de Staten-Generaal en Raad van
State te Den Haag het hebben van nevenfuncties als "agentschappen,
sollicitatiën oH andere commissien van gelijken natuur, hetzij van provin
tien, landen, steden, corporatiën, particuliere personen of van wie het ook
souden mogen weesen." Carel van Meerlo werd hierdoor genoodzaakt zijn
functie van agent voor stad en land van Breda na tweeëntwintig jaar neer te
leggen. De schouten van de Landsvergadering besloten op 19 maart in
meerderheid over te gaan tot het aanstellen van een agent, die niet tegelij
kertijd voor Breda werkzaam was. De keuze viel op mr. François Benjamin
de Bons, die een salaris van zevenhondervijftig gulden zou krijgen. Voor
hem lagen vele verzoeken aan Domeinraad, Raad van State en Staten
Generaal tot het verkrijgen van vergoedingen voor in deze oorlog verrichte
diensten en geleden schade te wachten. Bij het voorstel van 4 juni ook tot de
aanstelling van een eigen advocaat over te gaan staakten de stemmen. De
voorstanders hiervan waren: Roosendaal, Gilze, Ginneken, Zundert, Rijs
bergen, Terheijden en Teteringen. De magistraat van Breda stelde procu
reur Pieter Hoijer tot agent aan. Hier moest nu jaarlijks hondervijftig
gulden meer uitgetrokken worden om diens salaris op driehonderd gulden
te brengen.9o

Stadhouder Johan Hendrik Damisse kreeg eind 1748 te kampen met
ziekte. Het veranderen van de magistraat in Breda op 10 oktober en van de
dorpsbesturen in december moest hij overlaten aan Thomas Ernst van
Goor, die hiertoe van de Domeinraad een machtiging ontving. Toen hij in
januari 1749 nog niet hersteld was, besloot het stadsbestuur op de zestiende
de drossaard hiervan in kennis te stellen vanwege het hierdoor ontstane
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gebrek aan toezicht op de handhaving van de openbare orde. Op dezelfde
dag diende de stadhouder een verzoek in bij de prins afstand te mogen doen
van zijn ambten in Ginneken, waar hij stokhouder, secretaris en koster was,
en Gilze, waar hij de laatste twee functies uitoefende, ten behoeve van zijn
tweeëntwintigjarige zoon Anthonij Johannes (1727-1785) of de oudere
Rombout Melchior (±1719-1790). Het hele gezin, bestaande uit tien kin
deren, waarvan de jongste negen jaar was, bleef dan verzekerd van onmis
bare inkomsten. Nadat de Raad van Brabant hem meerderjarig verklaard
had, volgde Anthonij Johannes, die van 23 september 1748 tot 26 augustus
1749 in Leiden rechten studeerde, zijn vader op in Ginneken en Gilze.
Rombout Melchior nam in overleg met drossaard Steven, graaf van Rand
wijk de stadhouderstaken waar. Een aanstelling voor deze functie volgde
op 30 april. Met het overlijden van de zesenvijftigjarige Johan Hendrik
Damisse op 25 februari 1749 stierf een van de personen die in deze moeilijke
oorlogsjaren hun beste krachten gegeven hadden. 91

De regenten in de Baronie hadden de zorg voor de belastinginning bij de
inwoners. Op de opbrengst van onroerende goederen stond een heffing ten
bate van de Republiek, die verponding genoemd werd. Redelijkerwijs
hoorden eigenaren van geïnundeerde landerijen en gronden waarop for
tificaties aangelegd waren hiervan vrijgesteld te worden. In Oosterhout
begon men in augustus 1747 met opmetingen van de onder water gezette
gronden, wat niet wegnam dat de betaling voor het jaar 1746 wél diende te
geschieden. De gedupeerde inwoners dachten er niet over, kregen na een
gesprek met ontvanger Willem Pieter van Persijn in mei 1748 geen gelijk en
lieten het tot een civiele gijzeling van enkele van hun schepenen in Breda
komen. Het dorpsbestuur kon weinig anders doen danf 4.596-5-6 lenen,
totdat de Staten-Generaal op 11 oktober bereid bleken f 7.381-7-0 te
restitueren voor 1746 en f 11.071,- voor 1747.92 De schouten van de
andere plaatsen besloten in de Landsvergadering van 14 mei 1748 gezamen
lijk een verzoek tot ontheffing voor de betreffende grondeigenaren bij de
Staten-Generaal in te dienen. Het antwoord liet lang op zich wachten. In
Roosendaal, waar het omf 17.463-2-12 ging, herhaalde men het een jaar
later. De inwoners hier en in Zundert en Rijsbergen protesteerden tegen
het uitblijven van schadevergoeding door betaling van belasting te weige
ren. Een minnelijke schikking kwam er pas op 5 mei 1750. Ter stimulering
van de wederopbouw in Bergen op Zoom kondigden de Staten-Generaal op
18 januari 1749 voor de eigenaars van volledig verwoeste huizen bij nieuw
bouw ervan binnen zes jaar een verpondingsvrijstelling voor twintig jaar af
en bij herstel van minder zware beschadigingen voor drie jaar.93
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Een door de Meierij van 's-Hertogenbosch in 1747 ondernomen ge
slaagde actie bij de Staten-Generaal ter verkrijging van ontheffing voor het
jaarlijks aflossen van schulden gedurende de komende twintig jaar ver
diende navolging. De Landsvergadering ging op 12 december 1747 over tot
het indienen van een dergelijk verzoek bij de Staten-Generaal, waarbij
Dongen zich afzijdig hield. De Baronie verkreeg op 9 maart 1748 echter
maar drie jaar uitstel ingaande 1747 en met doorbetaling van de interest, die
van drie op vier procent kwam. Een voorzichtig protest in de vorm van een
vraag om nadere uitleg had een ongewenst effect. Het betrof hier de eerste
opdracht voor agent François Benjamin de Bons en het is hem moeilijk
euvel te duiden dat hij de Domeinraad op de hoogte vergat te brengen van
deze stap. Eind 1748 ontbood deze de twee commissarissen, Jacob Lauta
van Aijsma en Marinus Ruijghaver, naar Den Haag en eiste inzage in alle
documenten over deze zaak. De resolutie van de Staten-Generaal, waarbij
vooral Oosterhout, Roosendaal, Gilze en waarschijnlijk Zundert en Rijs
bergen belang zouden hebben gehad, werd ingetrokken. In het Oostkwar
tier van het Markiezaat gingen Oudenbosch, Nieuw-Gastel, Rucphen en
Zegge eind 1749 tot zo'n verzoek over met als resultaat drie jaar uitstel bij
het aflossen van geleende kapitalen en voldoen van de volledige interest van
drie procent. 94 Geertruij van Helmond, die na het overlijden van haar man
Jacob Willem van Alphen op 3 november 1747 diens burgemeesterstaken
voor Oudenbosch waarnam, kreeg te maken met onwilligen inzake het
betalen van hoofdgeld. Het dorpsbestuur verklaarde in de vergadering van
9 december 1749 enkelen van hen onvermogend.

Tijdens de oorlogsjaren waren vele diensten, zoals het werken aan de
fortificaties, het vervoeren van materialen, bagage en zieken en het onder
dak verlenen aan militairen rechtstreeks aan de plaatselijke bevolking
betaald. De Bredase magistraat had in de winter van 1747-1748 veertigdui
zend gulden vooraf gekregen en Oudenbosch vijfenveertigduizend gulden,
die ze naar eigen inzicht konden besteden voor de winterkwartieren van de
militairen, maar waarvoor ze wel verantwoording dienden af te leggen aan
de Raad van State. Daarnaast bleef er voorlopig nog een aanzienlijk bedrag
onbetaald. 9s

Op het platteland ging er een hele administratie vooraf aan de uiteinde
lijke voldoening van alle geleverde diensten. De dorpsbesturen stelden
lijsten samen van de verschillende vorderingen, zorgden voor goedkeuring
van degenen die de opdracht verstrekt hadden en dienden het geheel in bij
de Landsvergadering. Van hieruit ging een gezamenlijke rekening naar de
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commissaris voor legerzaken, Ravens, voor zijn fiat. Deze maande na
afloop van de oorlog tot spoed aan, zodat op 1 februari 1749 alle lijsten bij
hem binnen zouden zijn. Op de vorderingen ten laste van de Republiek gaf
de Raad van State hierna ordonnanties oftewel bevelschriften tot betaling.
Als men hierop geld wilde zien, bleef er weinig anders over dan meedoen in
de generaliteitsloterij van 10 juli 1749. Dit hield in dat niet honderd, maar
slechts vijfenzeventig tot achtenzeventig procent verkregen werd. De
Tienraden van Breda gaven de magistraat op 9 september hiervoor toe
stemming bij het nog openstaande bedrag van! 9.298-3-0. De dorpen in de
Baronie hadden nog! 144.976-18-0 tegoed en! 43.071-1-0 zou op deze
wijze voor eigen rekening komen. Het splitsen en aan de man, dat wil
zeggen de geïnteresseerde belegger, brengen van de ordonnanties was een
taak van de agenten in Den Haag.

De dorpsbesturen omvingen na de Landsvergadering van 31 maart 1750
de eerste geldbedragen om ze onder de bewoners te distribueren. Op 21
oktober volgde het restant. 96 Alle eerder beloofde daggelden ten spijt
volgde nu een vaststelling op negen stuivers voor geleverde arbeid zonder
en één gulden vijf stuivers met kar en paard. 97 Ravens wees lijsten die te laat
bij hem binnenkwamen onverbiddelijk af, zoals Sprundel moest ervaren in
de laatste maand van 1748 bij de indiening van lijsten wegens de servies
gelden van de huzaren. Agent François Benjamin de Bons en Joachim
Ferdinand de Beaufort van de Domeinraad trachtten de aan de Fransen
betaalde losgelden voor de gijzelaars vergoed te krijgen. Hun inspanningen
leverden slechts een bijdrage op in de kosten van de eerste haver-, stro- en
hooileveranties van half juli 1747. Etten ontving! 5400,-. De rest kon
men niet meer verhalen vanwege "het sluiten van de posterije als(mede)
omdat alle 's lands rekeningen reeds zijn opgemaakt", zoals De Bons op 18
december 1749 teleurgesteld aan het Ettense dorpsbestuur berichtte.98

Als de plaatselijke regenten zich niet met eisen tot schadevergoedingen
konden verenigen, stonden weinig mogelijkheden tot beroep open. Ver
zoeken hiertoe gericht aan de prins kwamen niet voor behandeling in
aanmerking. De Raad van State kende in september 1749 slechts twee keer
een bedrag van duizend gulden toe aan gedupeerde inwoners uit de Baronie.
Dit waren G. Hultermans uit Terheijden, wiens huis afbrandde toen er
wachtposten in ondergebracht waren, en A. van Gils wegens door de wacht
in zijn huis aangebrachte beschadigingen.99 Willem Carel van Bruninghau
sen beklaagde zich na zijn gevangenschap op het kasteel van Antwerpen
eind 1747 over het gedrag van het Ettense dorpsbestuur en de zware
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inkwartiering in zijn huis de Nobelaer, wat weinig uithaalde. Bij het op
nemen van door militairen veroorzaakte schade in Etten, Leur en Sprundel
sprong zijn declaratie van duizend gulden er aanzienlijk uit. Schout Corne
lis Cornkoper, die het Kasteel van den Houte bewoonde en evenredig
belast was, kwam maar tot! 485,-. Bovendien eiste Van Bruninghausen
voor zijn gijzeling! 223-14-0, maar de Domeinraad gaf op 4 juni 1749 geen
toestemming tot uitbetaling hiervan. Een jaar later vond hij bij het toenma
lige dorpsbestuur meer gehoor en op 17 november 1750 hechtte de Do
meinraad zijn goedkeuring aan de vergoeding. loo

Grote vertraging ontstond er in de afwikkeling van de vorderingen op
de Staatse bondgenoten Oostenrijk en Engeland. Volgens de op 27 ok
tober 1749 genomen resolutie van de Raad van State kon dit pas geschieden
na het liquideren van de rekeningen. Voor dit bekend werd hadden de
dorpsbesturen en de commissarissen van de Landsvergadering al heel wat
moeite gedaan om vooral van de Engelsen geld te ontvangen. Hiervoor
deden de commissarissen in juli 1748 een beroep op de voormalige gedepu
teerde te velde Willem van Haren, die de hertog van Cumberland erover
zou aanspreken. Het effect was echter gering. Pas eind 1751 kregen de
Ettenaren uitbetaling. De inwoners van Roosendaal kwamen zelfs in mei
1753 in actie wegens het uitblijven ervan, maar drie jaar later bleek nóg niet
alles voldaan te zijn. 101 Bij het opmaken van de rekeningen tussen de
verschillende mogendheden bleek Oudenbosch in de winter van 1747-1748
! 4.118-1-8 teveel ontvangen te hebben. Het ging hier om de op last van
Van Haren op 3 januari door Daniël van den Broek in Breda gehaalde
vierhonderd strozakken en vierhonderdtwintig dekens, die niet uit de in
april daarop ontvangen servitiegelden vergoed waren. Het bedrag moest
volgens besluit van de Raad van State van 22 april 1751 terugbetaald
worden, wat op 28 september geschiedde nadat er een lening van zesdui
zend gulden afgesloten was. 102

Na afloop van de oorlog moest er heel wat aan fortificaties afgebroken
en huizen, land- en waterwegen gerepareerd worden. Ook kon er nieuwe
beplanting aangebracht worden. De commandant van Bergen op Zoom
riep hiertoe op 6 januari 1749 arbeiders uit het Markiezaat op. Aan het
Oudenbossche dorpsbestuur liet de Raad van State op 13 januari 1749
weten, "dat haar Edel Mogende intentie geensints is om ten kosten van de
lande te doen amoveren en slechten de wallen rondom den Oudenbosch
opgeworpen, nog te doen vullen de gragten en herstellen de wegen, maar
dat sulks vrij gelaten werd om ider zijn erf, tuijn of bogaart waarop eenige
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wallen zijn gemaakt te planeren." Schout Johan Faure ontfermde zich
namens hen over alle waardevolle materialen, zoals takkebossen en overig
houtwerk, wat desnoods nog voor brandstof kon dienen ter verkoping
voor 's lands schatkist. Het weer bewoonbaar maken van de dorpen werd
aan de besturen ervan overgelaten. In Oudenbosch had men hiervoor
f 3.765-15-0 nodig, waarvanf 3.075-0-0 gespendeerd zou worden aan het
opknappen van de haven en bevaarbaar houden van de rivier. Van de
magistraat van Breda kreeg deze plaats op 18 augustus 1749, samen met
Willemstad, Oud-Gastel, Standdaarbuiten, Etten-Leur, Princenhage,
Terheijden en Teteringen een extra aansporing hiertoe, zodat de scheep
vaart op de Mark en daarmee de handel zo snel mogelijk weer zou ople
ven. 103

Het herstel van de Bredase haven werd niet lager geraamd dan die van
Oudenbosch. Alleen al voor de oevers van de Mark liep de begroting op tot
f 2.014-12-0. Voorlopig volstond men met het uitbaggeren van de haven en
de rivier. Een uit 1742 daterend plan tot aanleg van een kanaal ter verbete
ring van de uitwatering, dat in 1744 de goedkeuring van de prins had
gekregen, werd nieuw leven ingeblazen. De panieksituatie rondom de
inundatie, begin 1748, had voldoende uitgewezen hoezeer er ook militaire
doeleinden mee gediend waren. De magistraat richtte zich op 24 maart
1749 dan ook tot de generaal der infanterie, G.O. van Burmania, bij wie in
1746 de zaak was blijven steken.104

Grote aandacht besteedde het stadsbestuur aan de zorgwekkende toe
stand waarin de straten verkeerden. De pachter ervan, Willem van Sie
bergen, kreeg wegens nalatigheid in het schoonvegen en het wegvoeren van
de mest, op 27 januari 1749 zijn ontslag aangezegd. Op de tweede van die
maand had een commissie onder leiding van burgemeester Bernard de
Bringues rapport uitgebracht over de mogelijkheden ter financiering van
reparaties en bestrating volgens een gedetailleerd plan, waarvan de kosten
geraamd werden opf 17.076-0-0 voor 1546 roeden. Op 27 maart kwam het
in de magistraatsvergadering. De wegen buiten de stadspoorten werden
eind 1748 zoveel mogelijk opgeknapt in overleg met de aangrenzende
plaatsen. lOS

Al na het bereiken van de wapenstilstand op 30 april 1748 besloten
verschillende dorpsbesturen tot het terughalen van hun archieven, terwijl
andere wachtten op de officiële toestemming van de Domeinraad, die op 14
november volgde. De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maze
te Rotterdam weigerden medewerking bij het vervoer van de naar het
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noorden in veiligheid gebrachte goederen in de vorm van tolvrij stelling, die
ze wel verleend hadden in 1746. Ook gevluchte inwoners keerden terug. Of
ze allemaal het geluk van Amelia Bruijndijk hadden is moelijk na te gaan.
Toen ze op 20 november 1748 bij het Ettense dorpsbestuur aanklopte om
haar taak als vroedvrouw te mogen hervatten, bleek er nog geen ander
aangesteld te zijn en na drie dagen gespannen afwachten kreeg ze de
gewenste toestemming. 106 In het Markiezaat waren er dorpsbesturen die
ondanks alle spanningen aangebleven functionarissen beloonden met een
toelage. Zo kenden de regenten van Oudenbosch honderd gulden toe aan
dominee Antonius de Stoppelaer. In Standdaarbuiten werd naast dominee
J. J. Biscop met honderd gulden ook pastoor Johan van Miert bedacht met
honderdvijftig gulden. Een enkele militair had reden in deze omgeving te
blijven. Uit het regiment van graaf van Lillers trouwde op 12 januari 1749
een luitenant met de in Oudenbosch geboren en getogen Maria Catharina
Laats. Voor dominee Albertus Schadden trouwden tussen 28 juli 1748 en
18 januari 1749 acht Roosendaalse inwoonsters met soldaten uit het regi
ment van generaal majoor Cornabe en deden er twee voor hem onder
trouw, waarna wel de gebruikelijke proclamaties volgden maar niet het
huwelijk vanwege het vertrek van het regiment. De op 27 oktober 1748 met
de in Wouw geboren Maria van Geel getrouwde soldaat Louis d'Ancourt,
vestigde zich na de oorlog in de Molenstraat. Deze uit Parijs afkomstige
katholiek trachtte in zijn onderhoud te voorzien door het opzetten van een
Franse school, wat echter volgens de kerkeraad strijdig was met het school
reglement van 1725 en afbreuk deed aan de school van meester Adrianus
Ketelaar. 10?

T oen de gemoederen in den lande om de vele blijken van onmacht
tijdens de afgelopen oorlogsjaren gekalmeerd waren en de ergste onlusten
rondom belastingzaken en de vergeving van ambten gesust, riepen de
Staten-Generaal de inwoners van de Republiek op tot een algemene dank
en biddag op woensdag 11 juni 1749, omdat de staat "in vreede gestelt, en
tot dusverre bij haare dierbaare godsdienst en vrijheijd geconserveert is
gebleeven." De op 14 juli 1747 voorgeschreven wekelijkse bidstonden
konden daarna vervallen. Bijgeloof of niet, voor vrijdag de dertiende ver
wachtte het college dat "alomme teeken van blijdschap over de vrede moge
werden getoondt, met het luijden van kloeken, lossen van canon, en het
branden van vreugdevuuren ter plaatse daar men gewoon is sulx te
doen."los
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Voor deze gelegenheid had de magistraat van Breda op 24 oktober 1748
de eerste opdracht verstrekt: het laten vervaardigen van twee decoraties om
voor het stadhuis bij de illuminaties te plaatsen. De kunstschilder Johannes
Antiquus maakte enkele schilderijen tegen een vergoeding van eenendertig
gulden. De organisatie van de feestelijkheden was in handen van burgemee
ster Bernard de Bringues. Na alle verboden van de voorafgaande twee jaren,
kreeg hij toestemming op 29 mei vuurwerk en pektonnen te kopen. Hier
aan was in het korte tijdsbestek van twee weken niet meer te komen, zodat
men met flambouwen of brandende fakkels genoegen nam. De door blik
seminslag veroorzaakte brand in de schorsmolen, die op het vlakbij gelegen
wapenmagazijn had kunnen overslaan, op 28 mei zal aan deze beslissing
bijgedragen hebben. Op het stadhuis werd een maaltijd geserveerd voor de
genodigden van de magistraat waaronder leden van de Tienraad, predikan
ten en kapiteins van de burgerlijke krijgsraad zich mochten rekenen. De
weeskinderen in het Armkinderhuis bedacht men met een "maaltijdt en
behoorlijck bier en wijn", maar de regenten van de overige liefdadigheidsin
stellingen mochten de tractatie zelf bepalen en betalen. 109

Overal hingen de vlaggen uit en luidden urenlang de klokken. Ook in de
Baroniedorpen gebruikten regenten en genodigden een maaltijd, hetzij bij
een plaatselijke herbergier, zoals in Dongen bij de heer Grevers, hetzij in de
collegekamer of op het dorpshuis. Pektonnen zorgden voor vuurwerk. In
elke wijk werd een herberg of huis aangewezen, waar de bewoners konden
genieten van de door het dorpsbestuur ingekochte tonnen bier.

In Enen besloot het dorpsbestuur een dag voor het feest de pastoor van
de katholieke parochie, Robert Hamilton, en kapelaan Van der Loght uit
te nodigen. Terwijl elders de oorlog opnieuw aanleiding tot discriminatie
van katholieken had gegeven, zoals in Oudenbosch, was er in de Baronie,
met een van oudsher toleranter beleid in deze, eerder sprake van toenade
ring. Ook voor Roosendaal gold dit, waar tot 1751 vier schepenen katho
liek waren. Het aantal gereformeerden in West-Brabant was door vertrek
en sterfte van lidmaten en hun gezinnen sterk teruggelopen. 110

De vredesherdenking in Baarle-Nassau werd vroegtijdig vergald door
een voorval, "niet alleen seer onvriendelijk, maar ook onredelijk en gants
buyten den haak." Aan secretaris Pieter van Gils van Baarle-Hertog vroeg
het dorpsbestuur toestemming de Oranjevlag van de toren te mogen laten
wapperen. Deze toren was in 1694 op gezamenlijke kosten gebouwd en
sindsdien onderhouden, maar hij stond op grond van de aangrenzende
gemeente. Blijkbaar hadden de regenten hier bedenkingen bij het feest. De
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Domeinraad werd op 1 juli van de ongemotiveerde weigering, "waerschijn
lijk om redenen" op de hoogte gesteld. Nu zal er voor een gebied als
Baarle-Hertog, dat de koning van Pruisen tot heer had, wel geen aanleiding
tot vreugde geweest zijn. Deze was één van de belangrijkste aanstichters
van alle rampspoed geweest met zijn inval in Silezië in 1740.111

Bij de festiviteiten hoorden volgens de biddagbrief van 8 mei 1749
"werken van liefde en Barmhertigheijt." Daarom volgde op maandag 16
juni een landelijke collecte voor de zwaar gehavende kerken van Sas van
Gent en Bergen op Zoom en voor de geruïneerde inwoners. Deze bracht in
negentien grote steden f 112.505-6-0 op en in de Baronie f 5.075-9-6. 112

T oen de Staten-Generaal uit deze collecte een bijdrage toekenden voor de
kerk van Wouw, kon Oudenbosch moeilijk achterblijven. Kerkeraad en
dorpsbestuur gingen op 20 november 1750 tot actie over. Het Oudenbos
sche kerkgebouw had tijdens de oorlogsjaren dienst gedaan als bewaar
plaats voor Franse krijgsgevangenen, als timmerwerkplaats, als magazijn
voor munitie, legermaterialen en -wagens en als exercitieplaats. Op
knappen van vloeren, gestoelte en banken, reparatie van ruiten, dak, toren
en kerkmuur zou f 2800,- vergen. Uiteindelijk werd een jaar later dui
zend gulden ontvangen. II J

Tot slot

Door het waarborgen van de Pragmatieke Sanctie raakte de Republiek
betrokken in de door Frederik II van Pruisen begonnen en door Frankrijk
gesteunde Oostenrijkse Successieoorlog aan de zijde van een oude bondge
noot, Engeland, en de benadeelde Maria Theresia. Reeds bij de eerste
militaire steunverlening in 1743 moest de classis van Breda een dominee
leveren als veldprediker. Bij de opmars van het Franse leger in de Zuidelijke
Nederlanden moest de Baronie voor winterkwartieren en doormarche
rende troepen zorgen totdat zich hier in mei-juni 1746 een groot deel van
het Staatse leger samentrok en Breda in staat van verdediging werd ge
bracht. Na een korte rustperiode, waarin de Fransen de verovering van de
Zuidelijke Nederlanden voltooiden, volgde voor de Baronie een wintersei
zoen met vele militairen op haar grondgebied, in Breda van 4 oktober tot 20
mei 1747 vele hoogwaardigheidsbekleders in verband met de vredesonder
handelingen en de mogelijkheid dat de Fransen de nieuwe veldtocht
zouden openen met een aanval op de stad. De spanning bleef voortduren,
zeker na de inname van Bergen op Zoom en vóór het beleg van Maastricht
begin 1748. Pas het bereiken van het voorlopig akkoord op 30 april schiep
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verlichting, gevolgd door de vrede van 18 oktober 1748 en het geleidelijk
aan wegtrekken van de militairen, waarna een trieste balans opgemaakt kon
worden.

Wat nadelig uitpakte voor het Markiezaat van Bergen op Zoom, het
onderhorig zijn aan een heer die verwikkeld was in de internationale
politiek, gold in zekere zin ook voor de Baronie. Nog voor de verheffing
van haar heer, prins Willem IV, tot stadhouder, beschikten Staten
Generaal en Raad van State vrijelijk over zijn gebied. In 1747 deed de prins
er, zeker met het beleg van Bergen op Zoom voor ogen, alles aan om de stad
in staat van verdediging te brengen. De in het noorden uitbrekende oproe
ren, de zorgen om de financiële afwikkeling en het vroegtijdig sterven van
Willem IV op 22 oktober 1751 leidden de aandacht van dit gebied af.

Juist in de achttiende eeuw kwam het platteland in aanzien. De ge
goeden vestigden er zich op riante buitenverblijven. Voor de stedelingen
werden de bestuurlijke functies in de dorpen aantrekkelijk, al was het alleen
maar vanwege de inkomsten. Naast de agrarische kwamen er ook meer
ambachtelijke beroepen en zolang de stad er geen schade door leed, werd
het ontduiken van haar privileges oogluikend toegestaan. Ook in de ge
schiedschrijving kreeg het platteland meer aandacht, zoals uit de "Beschrij
ving der stadt en lande van Breda" van Thomas Ernst van Goor, uitgegeven
in 1744, moge blijken. De schouten brachten hun gemeenschappelijke
belangen ter tafel in de Landsvergadering en met een stadhouder als Johan
Hendrik Damisse en schouten als Simon Adriaan de Vries van Oosterhout,
Cornelis Cornkoper van Etten en George Willem Hallungius van Roosen
daal ging er van dit orgaan een initiërende en stimulerende werking uit.
Deze ontwikkeling in de Baronie werd door de Oostenrijkse Successieoor
log wreed verstoord. Door de vele bijeenkomsten van de Landsvergadering
waren de schouten vaak langdurig afwezig, zeker als ze ook nog eens tot
commissaris waren aangewezen. De schepenen protesteerden hier herhaal
delijk tegen, omdat ze bij de dorpsvergaderingen niet tot besluiten konden
overgaan. Domeinraad, militaire oversten, gedeputeerden te velde en Raad
van State verplichtten de dorpsbesturen tot gezamenlijk optreden in de
Landsvergadering. Ook resolute weigeringen van deze overheidsinstanties,
zoals het verbod op leveranties aan de Fransen, vervreemdden de met de
praktijk geconfronteerde dorpsbesturen van elkaar en van de Landsverga
dering. Na midden 1747 verkozen enkele plaatsen dan ook een eigen
oplossing boven gemeenschappelijk overleg in de Landsvergadering. Ook
lieten de schouten meermalen verstek gaan. Toch kwam hun zelfbewust-
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heid boven toen er in de Landsvergadering van 19 maart 1748, voor het
eerst in haar geschiedenis, gestemd werd over het benoemen van een eigen
pleitbezorger in het Haagse circuit.

Het weerspiegelde de gevoelens van de Baroniedorpen. Dat ze onder
dak moesten verschaffen aan veelal buitenlandse huurlingen, die in het
belang van de Republiek streden, was tot daar aan toe. Maar alle inspan
ningen die ze al dan niet met kar en paard moesten leveren, het onder water
laten lopen van hun landerijen, het bevoorraden van magazijnen, leveren
van hun beesten, kappen van hun bomen en struiken en versterken van de
Bredase stadswallen, terwijl de Bredanaars hiervan vrijgesteld waren, wekte
veel ongenoegen. De verdediging was nu eenmaal op de vestingsteden
gebaseerd en in uitzonderingsgevallen ging men over het tot versterking
van dorpen, zoals in Oudenbosch.

De dorpsbesturen verkregen hun inkomsten uit een met de verponding
gepaard gaande extra omslag, die door eigenaars van onroerende goederen
werd opgebracht. Deze draaiden dus op voor de onbetaalde en geleende
gelden. Eigenaars van landerijen in polders waren georganiseerd in polder
besturen en heetten ingelanden. Dezen werden bij belangrijke uitgaven
waar de dorpsbesturen voor kwamen te staan gehoord en konden zo de
regenten aan banden leggen. Noodzakelijke herstelwerkzaamheden ge
schiedden hierdoor slechts provisorisch en projecten ter verbetering van
land- en vooral waterwegen waren helemaal uit den boze. Dat hierdoor de
kwijnende handel en nijverheid niet gestimuleerd zouden worden, deed
weinig ter zake. 114 In de stad verweet men het platteland de achteruitgang
en vaardigde men de oude gildeprivileges opnieuw uit. liS De regenten
deden er alles aan om nieuwe lasten te voorkomen. Eind 1749 en eind 1750
kwamen in Den Haag voorstellen ter tafel de "Liberale gift" ook in de
Generaliteit te heffen. De agenten Pieter Hoijer en François Benjamin de
Bons hadden er voor op hun hoede te zijn, zodat op tijd een bezwaarschrift
hiertegen ingediend kon worden. Het zou echter niet zover komen.

Hoezeer ook bij het aflopen van de in 1746 voor tien jaar verleeade
ontheffing van de verbruiksbelasting op kleine speciën en het hoofdgeld
alle oude wonden nog eens opengereten werden, aan de herinvoering viel
niet te ontkomen. Per 1 oktober 1757 geschiedde dit in de Baronie, terwijl
men er in het Markiezaat vier jaar later toe overging. Voor de Staten
Generaal waren de naweeën van de oorlog voorbij en blijkbaar hadden ze
vertrouwen in een opbloei van stad en land van Breda.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN

GA
H
ARA

= Gemeentearchief
= I. H. Hingman, Inventaris van het archief der stad Breda tot 1813
= Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage

AANTEKENINGEN

I ARA. Archief Staten-Generaal, inv. nr. 4702 Register van secrete net-resolutiën, 12-5
1747. Willem van Haren (Leeuwarden, 21-2-1710-Brussel, 5-7-1768) studeerde rechten en
geschiedenis te Franeker en Groningen. Hij trad op 20 mei 1737 in het huwelijk met
Marianne Charles, kamenier van prinses Anna en vestigde zich op het slot te St. Annapa
rochie. Zijn staatkundige loopbaan begon in de Friese Staten, waar hij de adel vertegen
woordigde. In 1740 wen] hij afgevaardigd naar de Staten-Generaal, waarna het gezin naar
Den Haag verhuisde.
Evenals zijn jongere broer Onno Zwier schreef hij verschillende dichtwerken, zoals een
epos Friso, koning der Gangariden en Prasiaten (1741) en een lierzang Leonidas (1742).
Hij uitte hierin zijn Oranjeliefde en in het laatste zijn verontwaardigmg over de slappe
houding van de Republiek tijdens de oorlog, waardoor hij een st'Ürm van reacties ontke
tende. Vanaf mei 1747 zette hij zich op eigen wijze eerst in West-Brabant, later in het
Limburgse in bij het oorlogsgebeuren. Na het herstel van het Oostenrijkse huis in de
Zuidelijke Nederlanden volgde voor Willem van Haren een benoeming tot gezant van de
Republiek aan het hof van landvoogd Karel van Lotharingen te Brussel.
Zijn vrouw Marianne Charles stierf m 1758, waarna hij' hertrouwde met Anna Katharina
Louise de Natalis die hij vele jaren eerder ontmoet lad in het gevolg van de militair
Schwartzenberg.

Aan zijn werkzaamheden als gedeputeerde te velde in West-Brabant is in de literatuur
weinig aandacht besteed. Bij dit onderzoek werden de archieven van de Staten-Generaal,
de Raad van State en van de familie Fagel erop nageslagen. De onder nummer 899 in de
door J. J. Kalma samengestelde bibliografie van het werk van de gebroeders Van Haren
genoemde twee banden brieven en stukken uit deze periode, die zich in de Provinciale
Bibliotheek van Friesland bevinden, zullen hierop waarschijnlijk een welkome aanvulling
vormen. Deze konden echter door omstandigheden niet geraadpleegd worden.
(Zie: Halbertsma, Geslacht (1829); Heesters, Geschiedenis (1972), p. 178-179, 215-216;
Kalma, Onno (1956); Van Vloten, Leven (1874); Van Eeghen, Brieven (1967), p. 26-27).

2 ARA, Archief familie Fagel, inv. nr. 3938 Brief van Willem van Haren aan Hendrik Fagel
(de Oude) vanuit Bergen op Zoom, 19-5-1747.

3 T.a.p., 27-5-1747.
4 T.a.p., 5-6-1747.
5 GA Etten-Leur, inv. nr. 170 Placaatboek, "Reglement of instructie voor conducteurs der

waagens, karren en paerden, welke voortaan sullen gelevert werden door het platteland,
ressort van de Generaliteit ten dienste van de geallieerde armee", 17 april 1747.
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6 Daar het salaris van Hallungius op vijftien gulden per dag was vastgesteld, stelden de
schouten van Dongen en Terheijden oJ? 23 mei voor hem terug te roepen of minder uit te
betalen. Hallungius bood aan zich vnjwillig terug te trekken, maar hiervan wilden de
overigen niets weten. Na 8 juni wikkelde hij de zaken in Breda af, waarvoor hij honderd
gulden ontving. (GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 2-5-1747
-8-6-1747).

7 GA Oosterhout, Resoluties, mei 1747, extract resolutie van de Raad van State, 20 mei
1747.

8 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 4-7-1747; inv. nr. 23 Resoluties
dorpsbestuur, 6-7-1747.

9 Van Haren had kanonnen laten maken, die werkzaam bleven nadat het Staatse garnizoen
via een dijk achter de inundatie gevlucht was. De Fransen ontdekten ditpas twee uur later
bij de bestorming van het verlaten, half geruïneerde plaatsje. ARA, Archief familie Fagel,
inv. nr. 3938 Brief van Willem van Haren, 5-6-1747; J. D. J., Historie (1749), p. 317.

10 Bosscha, Heldendaden (1838), p. 399; Blomhert, Geschiedenis (1752), p. 342-342; Geyl,
Willem IV (1924), p. 232 en Boeree, Beleg (1935), p. 45. Isaac Baron von Cronström werd
op 14-6-1661 te Avestia in Zweden geboren. Sinds 1709 diende hij in het Staatse leger. De
verdediging van Bergen op Zoom werd hem op 11 juli 1747 opgedragen. Hij stierf op
31-7-1751 als gouverneur der vesting 's-Hertogenbosch.
Jan Sicco, baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg werd geboren te Leeuwarden in
1693. Hij was onder meer commandeur van kasteel Namen (1733) en van dat van Veurne
(1736). Van 1737 tot 1741 bewoonde hij met zijn gezin het kasteel Bouvigne bij Breda
(Zie: Brekelmans, Kasteel (1977), p. 37) De Raad van State zou hem op 28-2-1748
aanstellen tot commandeur van Stevensweert.

11 Slootmans, Kasteel (1943), p. 130; Prins, Antwerpen (1945), p. 131. In het kasteel van
Wouw werden in deze tijd de vergaderingen van het Westkwartier gehouden. Bos, W oide
(1980), p. 75.

12 Zie voor het beleg van Bergen op Zoom onder andere Schwarz, Bijdrage (1890) en Boeree,
Beleg (1935).

13 Door het wegbrengen van de dorpsarchieven zijn in Oudenbosch van 28-7-1747 tot
6-10-1747 en lil Hoeven van 11-7-1747 tot 18-7-1749 geen resoluties bewaard gebleven.
De reden van de afwezigheid is onbekend. Op 23-7-1747 werd een acte van procuratie
voor de schepenen van Willemstad opgemaakt, waarbij substituut secretaris Verdetij met
de waarnemlilg van het drossaardsambt werd belast. Pas op 7 november blijkt hij weer
aanwezig te zijn. Zie GA Oudenbosch, inv. nr. 293 Resoluties, 25-7-1747.
De afgevaardigden naar het Franse kamp te Wouw waren voor Oudenbosch onder andere
Aernout Marchel voor 14 dagen en Jan Obels voor 23 dagen (GA Oudenbosch, Bijlagen
bij de rekening, declaratie Marchel, 15-8-1747; declaratie Obels, 28-7-1747.

14 De wijkmeesters noteerden de volgende aantallen: 29.571 veertelen graan, 21.975 pond
spek en 95.019 kannen brandewijn en 13 stuks vee bij particulieren en brouwers, bij
vleeshouwers 11 runderen, 2 kalveren, 60 schapen en168 melkkoeien (GA Breda, inv. nr.
H.61 Resoluties, 13-7-1747; 17-7-1747).

15 GA Enen-Leur inv. nr. 23 Resoluties, 14-5-1747.
16 GA Breda, inv. nr. H.61 Resoluties, 20-7-1747. De Staten van Holland hadden de

bidstonden op 29 april 1747 al ingevoerd voor haar gebied (zie GA 's Gravenmoer,
Resoluties, 4-5-1747). Blijkbaar reikte de invloed van dit besluit echter verder. De classis
van Bergen op Zoom en Tholen verzocht bij de visitatie van 17 mei de predikant van
Oudenbosch bidstonden te houden. De toestemming van het dorpsbestuur kwam echter
pas op 18 juni en het zou nog tot de 27e duren voor ze doorgingen. Hier werd het tijdstip
bepaald op dinsdag 6 uur en het bedrijven van handel en handwerk werd niet verboden
(GA Oudenbosch, Archief Hervormde Gemeente inv. nr. 5 Aktaboek, 17-5-1747 -24-6
1747 en GA Oudenbosch, inv. nr. 293 Resoluties, 18-6-1747). Het houden van wekelijkse
bidstonden zou de komende twee jaar voorgeschreven blijven.

17 In Roosendaal ging het om 30.000 porties haver, 30.000 porties hooi en 100 karren stro.
Zie: De Beer, Toestand (1956), p. 78-79. Enen kreeg drie aanschrijvingen, één voor Enen
(10.000 porties haver, 10.000 porties hooi en 100 karren) één voor Leur met dezelfde
hoeveelheden en één voor Sprundel, waarin 8000 porties hooi geëist werden. (GA
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Enen-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 15-7-1747). In Zundert ging het om 40.000 porties
hooi, 30.000 porties haver en 100 karren stro en in Rijsbergen om dezelfde hoeveelheden
als in Enen en Leur.

18 GA Enen-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 16-7-1747 - 19-7-1747.
19 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 9-5-1747; 19-5-1747. De even

tuele financiële gevolgen zouden dan ook door de dorpen zelf gedragen moeten worden,
zoals in het vervolg zou blijken.

20 Boeree, Beleg (1935), p. 59; J. D. J., Historie (1749), p. 320-321.
21 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 24:7-1747. Het citaat is afkom

stig uit een kort, maar wanhopig schrijven van de Roosendaalse schepen Juta. Hoe de
zaak in Roosendaal werd behandeld is te lezen in het artikel van De Beer, Toestand (1956),
p. 78-83. Pas uit de resoluties van 25-1-1748 en een concept van een uitgaande brief van 26
mei 1749 wordt de handelwijze van Willem Carel van Bruninghausen duidelijk, die voor
het Enense dorpsbestuur redenen vormden zich ten aanzien van hem gereserveerd op te
stellen. Zie GA Enen-Leur inv. nr. 23 Resoluties, 25-1-1748; inv. nr. 194 Ingekomen en
minuten van uitgaande stukken, 26-5-1749.

22 GA Enen-Leur, inv. nr. 193 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 26-7-1747.
2J GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 9-5-1747. Toestemming om de

archieven terug te halen gaf de Domeinraad op 14 november 1748. Vgl. T.a.p., 26-11
1748.
GA Baarle, Resoluties, 21-9-1747 en 20-6-1748; GA Chaam, Resoluties, 14-7-1747; GA
Gilze, Resoluties, 27-7-1747; GA Dongen, Resoluties, 12-7-1747 en 31-12-1748; GA
Enen-Leur, Resoluties, 19-7-1747. Hier is overi~ens sprake van Breda. Uit de rekening
van dit jaar blijkt, dat Cornelis Allaarts het archIef naar Hoge Zwaluwe heeft gebracht,
een plaats die onderhorig was aan de koning van Pruisen (inv. nr. 1060). Op 25 november
1747 krij~t George Alexander van Riel opdracht het archief naar Dordrecht te vervoeren
(Resoluties, 25-11-1747), van waaruit het op 2 juni 1748 terug in Enen kwam (inv. nr.
1334 Bijlagen rekening 1748, declaratie Jacobus van Eekelen).
Ook kerkbesturen gingen ertoe over hun archieven in veiligheid te brengen. Zo bracht de
Hervormde Gemeente van Roosendaal twee kisten naar Dordrecht. (GA Roosendaal,
Archief Hervormde Gemeente Notulen kerkeraad, 18-12-1748).

24 GA Oosterhout, Ingekomen stukken, 25-7 en 27-7-1747.
25 Huzaren waren licht gewapende Hongaarse ruiters, kroaten waren troepen die oor

spronkelijk uit de thans in Joego-Slavië gelegen landstreek Kroatië kwamen en pandoeren
waren Hongaarse infanteristen, zo geheten omdat ze oorspronkelijk uit het Hongaarse
dorp Pandoer kwamen.

26 Van der Hoeven, Geschiedenis (1868), p. 263-264. De aangelegde werken te Oudenbosch
zijn door generaal Schwartzenberg ingetekend op een gedrukt kaartje als bijlage bij een
rapport, dat de generaal vervaardigde na een inspectietocht op 29-12-1747, waarbij zich
ook een opgave bevindt van benodigde artillerie en ammunitie. ARA Archief Raad van
State, inv. nr. 902, Ingekomen missiven, 1-15 januari 1748.
In 1749 vervaardigde Willem Tiberius Haninga (1700-1764) een kaart van de vesting
werken naar een origineel in de collectie van de prins van 28-5-1748. Hattinga studeerde
voor arts en had daarnaast grote interesse voor de cartografie. De Raad van State
verleende hem sinds 1744 verschillende opdrachten. Zo werd hij onder meer in mei 1747
benoemd tot arts in een legerhospitaal op Zuid-Beveland. Van hieruit kon hij West
Brabant en de vestingwerken in kaart brengen. Zijn zoons David Willem County (1730
1790) en Anthonie (1731-1788) hielpen hem daarbij. Zie: Keuning, Hattinga's (1958) en
Hoogendoorn-Beks, Topografische kaarten (1977), map 4.

27 ARA Archief Staten-Generaal, inv. nr. 4702, Register van secrete net-resolutiën, 4-8
1747; J. D. J., Historie (1749), p. 356-357. Schwarz, Bijdrage (1890), p. 390-398.

28 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 14-8-1747, 19-8-1747. De Baro
nie moest 116 arbeiders leveren. Dezen werden te Oudoosch en Steenbergen ingezet. Zie
voor de publicatie van de Raad van State Notulen Landsvergadering, 1-9-1747.

29 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 29-8-1747.
JO GA Oosterhout, Resoluties, 4-8-1747; GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsver

gadering, 2-8-1747 en 5-8-1747; 16-8-1747; inv. nr. 193 Ingekomen stukken, 13-8-1747.
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31 Jean Baptiste Vial belandde in de Republiek, nadat hij uit Franse gevangenschap en
mternenng te Metz wegens plannen tegen zijn vaderland had weten te vluchten. Als
aangever van spionnen onder de bondgenoten verkreeg hij in augustus 1747 toestemming
van de Staten-Generaal tot oprichting van de Oranje-compagme. Tijdens de rest van de
oorlog zou zijn roem stijgen, maar daarna was het gedaan. De krijgsraad veroordeelde
hem in 1753 ter dood. Daar hij in de Baronie van Breda de meeste ongerechtigheden
begaan had, bracht men hem voor voltrekking van het vonnis vanuit de Haagse Gevan
genpoort naar Breda, waar hij op 21 juli onthoofd werd. (NNBW, p. 1209; Leeven (1756).
GA Etten-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 19-8-1747; 20-8-1747; 8-9-1747; 13-9-1747.
GA Breda, R323 Register van thoonen voor den heer, 29-5-1748; 31-5-1748.

32 GA Etten-Leur, inv. nr. 277, Notulen Landsvergadering, 18-8-1747.
3.1 GA Breda, inv. nr. H.61 Resoluties, 31-7-1747.
34 T.a.p., 5-7; 7-9; 26-9-1747 en inv. nr. H.218 Ingekomen en uitgaande missiven, 28-9-1747.
.15 GA Etten-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 5-8-1747.
36 GA Breda, inv. nr. H.61 Resoluties, 1-9; 11-9; 23-9; 30-9; 2-10-1747; H.279 Ingekomen en

uitgaande missiven, 3-9; 13-9-1747; H.218 Ingekomen stukken, 20-9-1747. De resolutie
van de Raad van State om tot ontslag over te gaan is van 19-9-1749. Catharina Buijs
trouwde op 11-6-1702 in de Grote kerk te Breda met de uit Zaltbommel afkomstige
Johannes Kappelaer. Deze werd op 1 november van dat jaar binnenvader van het hospi
taal, waardoor zijn vrouw binnenmoeder werd. Na zijn overlijden op 8 juli 1705 zette
Catharina dit werk voort, ook tijdens haar huwelijk met Gerard van Ellinckhuijsen, die
omstreeks 1711 uit' s-Gravenhage in Breda kwam wonen en hier op 11 juli 1746 overleed.
De zorg voor het militaire hospitaal was in handen van drie regenten, aangesteld door de
magistraat. Tijdens de langdurige vredesperiode na de Spaanse SuccessIeoorlog lieten
dezen veel aan Catharina over en stelden op onregelmatige tijden de rekening vast. Bij
haar vertrek betaalde de magistaat haar drie jaar achterstallig loon uit, wat neerkwam op
1750,- (GA Breda, inv. nr. HA07 Rekening 1747) voor de jaren 1743 tot 1745, waarna
ze pas op 11 december 1750 een resterend bedrag van 1153,-1-0 uit de kas van het
hospitaal ontving. Ze overleed op 7 juli 1774. Adriaen van Ghert werd op 6 maart 1738 bij
het hospitaal als zodanig aangesteld. Hij vervulde deze functie ook bij het burgerweeshuis
(1737-1750), het tuchthuis (...-1782) en het gasthuis en armkinderhuis (1740-1750).
N a afloop van de oorlog kwam de verwaarlozing van het militaire hospitaal schrijnend aan
het licht en trachtte de magistraat de staat tot overname te bewegen, wat de Raad van
State op 12 mei 1751 van de hand wees. Bij de vele schulden behoorde een bedrag van
14141-11-4 aan uit te betalen salarissen en vergoedingen. Apotheker Van Alphen kreeg
hiervan/2.883-15-6 wegens geleverde medicamenten van 1720 tot 1749. (Zie: GA Breda,
inv. nr. HA0600 Stukken betreffende de eventuele overname van het militaire hospitaal
door de Staat, 1750-1751; GA Breda, Archief van het militaire hospitaal, inv. nr. 396-408
Rekeningen, 1701-1750).

.17 GA Breda, H.61 Resoluties, 16-8-1747; H.278 Ingekomen en uitgaande missiven, 21-8
1747; H.218 Ingekomen stukken, 21-8-1747. H.1993 Register houdende aantekeningen
van de aankomst en vordering van schepen voor het vervoer van troepen en legergoede
ren, 14-8-1747.

.18 GA Breda, inv. nr. H.61 Resoluties, 17-8; 22-8 en 28-8-1747.
39 GA Etten-Leur, inv. nr. 193 Ingekomen stukken, 10-8-1747.
40 T.a.p., 16-8-1747.
41 T.a.p., 20-8-1747.
42 Boeree, Beleg (1935), p. 188; ARA Archief Staten-Generaal, inv. nr. 4702 Register van

secrete net-resolutiën, 14-9-1747.
4.) ARA Archief Staten-Generaal, inv. nr. 4702 Register van secrete net-resolutiën, 17-9

1747; GA Oudenbosch, inv. nr. 293 Resoluties, 6-11-1747; inv. nr. 869 Bijlagen bij de
rekening, declaratie Pieter de Gruijter; GA Etten-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 10-11
1747; inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 11-10-1747.

44 Beschrijving (1780), p. 65; GA Etten-Leur, inv. nr. 193 Ingekomen stukken, 14-9 en
15-9-1747; mv. nr. 2425 Stukken betreffende inkwartieringen, 1747.

45 Zie: Boeree, Beleg (1935), p. 151-157.
46 ARA Archief Staten-Generaal, inv. nr. 4702, Register van secrete net-resolutiën, 3-8

1747,7-8-1747; 13 en 14-9-1747.
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f 2.100-0-0

f 7.205-18-0

f 2.387-15-0
f 2.437-01-0

f 6.056-09-0

f 18.087-03-0

f 6.000-0-0

47 T.a.p., 16-10-1747. Volgens besluit van de Staten-Generaal van deze datum mocht het
notulenboek van het Oostkwartier van het Markiezaat terug gestuurd worden. Boeree,
Beleg (1935), p. 151-157. GA Oudenbosch, inv. nr. 869 Bijlagen bij de rekening, declaratie
van conciërge Giljan Rams.
Sinds april 1748 vertoefde Laurentius Adan in de Zuidelijke Nederlanden (Zie: Van
Ham, Inventaris (1980), p. 21.

" GA Enen-Leur, inv. nr. 193 Ingekomen stukken, 20-8-1747: De Beer, Toestand (1956), p.
80-81.

49 GA Enen-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 20-9-1747; 21-9-1747; 30-9-1747.
GA Breda, inv. nr. H.61 Resoluties, 28-9-1747 en H.218 Ingekomen en uitgaande
miSSiven, 28-9-1747.

50 GA Enen-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 23-9-1747 25-10-1747; inv. nr. 193 Ingekomen
stukken, 28-9; 29-9; 13-10-1747; inv. nr.195 Ingekomen stukken, 5-12-1749; inv. nr. 1333
Bijlagen bij de rekening 1747.
De gijzelaars kregen op 5 december 1749 vier gulden per dag uitbetaald voor de periode
van 22 juli tot 17 oktober 1747.
De geldlening verliep in Enen als volgt:
12-10-1747 Geleend van Antwerpse weesmeester Pieter Verbert als voogd van minderja
rige kinderen (Anna Theresia, Maria Françoise en Petrus Andreas)
van wijlen Dierik Sledde voor 4 jaar tegen 4%
16-10-1747 Geleend van François Leemans, koopman te Antwerpen
en op 15-12-1747 terug te betalen aan de weduwe van Wessel
Kluppel, Warmoesstraat Amsterdam
Geleend van Petrus Antonij, koopman te Antwerpen
Geleend van brouwer Cornelis de \Vinter en binnen 6 maanden
terug te betalen aan Willem van Rijckevorssel en zoon te
Ronerdam

12-12-1747 Geleend van Maria PietronelIa van Welt,
weduwe van Pieter Jacob Calkberner te Breda tegen 4%
14-5-1748 Geleend van de 4 kinderen van Cornehs Jan Meeussen
en de zoon van Adriaan Meeussen tegen 4% tot betaling van
Cornelis de Winter
en op dezelfde dag van Bonaventura Franckers, koopman in
wijnen te Breda f 4.000-0-0
Na de oorlog werden de bedragen opnieuw uitgezet tegen een rente van 3%. De last zou
tot de laatste aflossing, die plaats vond op 15-8-1759, op de Enense gemeenschap blijven
rusten en in Roosendaal en Rijsbergen zal het weinig anders gegaan zijn. Blijkbaar
rekende men deze betalingen niet tot de directe oorlogskosten, die bij hogere instanties
gedeclareerd konden worden.

51 Thomas Ernst van Goor (1688-1777/8) was een zoon van Johan van Goor, die van 1688
tot 1701 stadhouder in de Baronie was. Hij bekleedde onder meer de functies van
ontvanger der verpondingen van Terheijden (1713-1759) en schepen van Breda (1722
1735; 1739-1756). Hij bewoonde het zogeheten Brandewijnhuis m de Visserstraat. In
1744 verscheen van zijn hand "Beschrijving der stadt en lande van Breda." Zie: Korteweg,
Thomas (z.j.).

52 GA Breda, inv. nr. H.61 Resoluties, 13-10-1747; H.218 Ingekomen en uitgaande missi-
ven, 19-11-1747; N988, akte nr. 37, 6-1-1748.

5) GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 26-1-1748.
5' T.a.p., 18-12-1747. Van de Baronie moesten er nog veertig in dienst blijven.
55 J. D. J., Historie(1749), p. 378-380
56 BlomI1ert, Geschiedemssen (1752), p. 351, 354-355; J. D. J, Historie (1749), p. 432-433,

468. De convooien werden overvallen op de weg Antwerpen-Roosendaal, bij Pune en bij
Bergen op Zoom op respectievelijk 31-12-1747, 13-1-1748.

57 Van Scha'ik, Rapport (1935), p. 32-41.
SB GA Oosterhout, Resoluties, 26-12-1747.
59 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 9-1-1748; 3-2-1748.
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60 T.a.p., 3-2-1748; 12-2-1748; inv. nr. 23 Resoluties, 25-2-1748.
61 ARA Archief Staten-Generaal, inv. nr. 4703 Register van secrete net-resolutiën 16-1

1748; ARA, Archief familie Fagel, inv. nr. 3991 Brief van Willem van Haren, 9-2-1748.
Van Haren riep de hulp van Hendrik Fagel in ter verkrijging van zijn salaris, zodat hij de
vierduizend gulden die hij door de vertraging reeds had moeten lenen kon afbetalen.
GA Oudenbosch, inv. nr. 284 Resoluties, 26-1-1748; GA Enen-leur, inv. nr. 277 Notulen
Landsvergadering 14-2-1748; GA Breda, inv. nr. H.218 Ingekomen stukken, 13-2-1748.

62 GA Enen-Leur, mv. nr. 23 Resoluties, 28-12-1747; 20-1-1748; 28-1-1748; 4-3-1748. De
inwoners van het planeland hadden zelf de slaapvoorziening moeten betalen in tegenstel
ling tot de burgers in de stad, die voor de aanscnaf van matrassen geld gekregen hadden. In
Enen ging het om 34 strozakken en 41 dekens. De Hoevense schout Christiaan Rijcken
zou er een vergoeding voor vragen.

63 GA Enen-Leur, inv. nr. 2425 Stukken betreffende inkwartiering, declaratie van Petrus
Plasschaert.

64 GA Breda, inv. nr. R322, Register van thoonen voor de heer, 2-1-1748.
6' GA Breda, inv. nr. N988, 26-2-1748.

Johannes Antiquus (Groningen, 11-10-1702-Breda, 14-7-1750) werd na werkzaam te zijn
geweest in Frankrijk en Italië, tot hofschildervan prins Willem IV aangesteld en kwam in
1739 naar Breda. Op 12 maart 1742 huwde hij in de Grote Kerk met de te Wesel geboren
Anna Maria Biesen. Hij kocht op 14 september 1745 een huis in de Katerstraat, (Cathari
nastraat 7). Op het Bredase stadhuis in de voormalige secretariskamer bevindt zich nog
een schilderij van zijn hand voorstellende De grootmoedigheid van Scipio.
GA Breda, inv. nr. H.53 Resoluties, 3-8-1739; 6-8-1739; inv. nr. H.706 Poortersboek,
27-8-1739; inv. nr. N702, 14-9-1745.
Deze informatie is afkomstig van]. M. F. IJsseling.

66 GA Breda, inv. nr. R115 Cnmineel vonnis, 13-4-1748.
67 GA Breda, inv. nr. R322 Register van thoonen voor de heer, 12-4-1748; inv. nr. N981,

11-4-1748.
68 De Staten van Holland namen het-besluit tot heffing van de Liberale gift op 6-9-1747 en

tien dagen later gingen de Staten-Generaal hiertoe over. Het "liberale" slaat op de wijze
van betalen: de mensen mochten het geld in geopende kisten deponeren, waarbij niet
gekeken werd of de afdracht klopte met het opgegeven vermogen. ARA Archief Staten
Generaal, inv. nr. 4702 Register van secrete net-resolutiën van de Staten-Generaal,
16-9-1747; Geyl, Witlem IV (1924), p. 244; Hartog, Patriotten (1882), p. 118-119.

69 Geyl, Willem IV (1924), p. 256-257; De Jonge, Geschiedenis (1852), p. 137-138.
70 Geyl, Willem IV (1924), p. 263; 273.
71 ARA Archief Staten-Generaal, inv. nr. 4703 Register van secrete net-resolutiën 13-4

1748.
Volgens Halbertsma, Geslacht (1829) p. 129 had de Raad van State deze taak toebedacht
aan Antony Adriaan van Iddekinghe. Halbertsma en Van Vloten, Leven (1874) p. 180
plaatsen Van Harem benoeming tot kwartierschout van Peelland in deze tijd, in tegen
stelling tot Hustinx, Inventaris (l970),p. 22 en Heesters Geschiedenis (1972) p. 178-179,
die van 1742 spreken. Tijdens deze veldtocht verbleef Van Haren regelmatig in Sint
Oedenrode. In november 1753 kocht hij er kasteel Henkenshage.

72 GA Breda, inv. nr. H.62, Resoluties, 11-4-1748; Geyl, Witlem IV (1924), p. 281.
7J De Raad van State stelde op 4 april 1748 Dirk Hubert Vereist aan tot gedeputeerde te

velde in West-Brabant, maar wegens ziekte werd hij op 31 mei vervangen door de
Groninger Antony Adriaan van Iddekinghe (1711-1789). Hij zou zijn taak eind december
overlaten aan generaal majoor De Mistrael.

74 GA Enen-Leur, inv. nr. 24 Resoluties, 9-5-1748.
75 Van Eis, Gezondheidstoestand (1981), p. 21.
76 GA Enen-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 9-9-1747; GA Oudenbosch, inv. nr. 294 Resolu

ties, 16-10-1748.
77 In Oosterhout had men in de maanden augustus tot november 1747 al met een epidemie

te kampen, waardoor er in de tweede helft van dat jaar zestig sterfgevallen méér waren dan
in de eerste helft. In 1748 waren er totaal achtentwintig sterfgevallen meer dan het jaar
daarvoor. (GA Oosterhout, Register van ontvangst van het verschuldigde kerkerecht
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voor het luiden bij bet begraven, 1747-1748). Terwijl in Rijen bet aantal sterfgevallen per
jaar tussen tien en veertien lag, bedroeg dit in 1747 zesentwintig en in 1748 zevenentach
tig. In augustus betroffen het vijf kinderen en veertien volwassenen en in september
zestien kinderen en negentien volwassenen. (GA Gilze-Rijen, Lijst van begravenen te
Rijen. De cijfers hebben betrekking op de parochie Rijen, Steenoven en Klein Ooster
hout). Deze informatie werd me verstrekt door streekarchivaris G. J. Rehm.

78 Van Eis, Gezondheidstoestand (1981), p. 23.
79 Zie: Geyl, Revolutiedagen (1936). De afwikkeling van vele, vooral financiële zaken liep er

grote vertraging door op. Aan de bewoners van West-Brabant gingen de onlusten
waarschijnlijk voorbij. Wel werden in Oudenbosch verschillende malen ruiten in~eslagen,

bijvoorbeeld in maart 1748 tweemaal achter elkaar bij dokter en schepen Hendnk van de
Lee. Bij het vuurwerk ter gelegenheid van de verjaardag van prins Willem IV op 1
september moesten 46 ruiten van het huis van drossaard Abraham Banier en 52 bij
mevrouw Amia Onstuk het ontgelden. (GA Oudenbosch, inv. nr. 868 Bijlagen rekening,
declaratie glazenier Jan van Opstal).

80 J. D. J. Historie (1749), p. 548-578; De Jonge, Diplomatie (1852), p. 167-170. De vredes
voorwaarden droegen reeds de kiemen voor de volgende oorlog, die in 1756 zou uit
breken, in zich.

SJ GA Breda, inv. nr. H.63 Resoluties, 21-10-1748; 24-10-1748. De reis van de prins vond
plaats tussen 24 en 30 oktober. (Blomhert, Geschiedenissen (1752) p. 396.

82 Het regiment van kolonel De Budé bestond uit 2077 man. In februari volgde een reductie
tot 1224 man van wie er 141 hun vrouw bij zich hadden. Deze bleven tot 30-9-1749 in
Breda en behoorden tot de 12.800 man, die volgens een resolutie van de Staten-Generaal
van 15-9-1749, afgedankt werden. De militairen van het regiment van Hirzel bleven tot
juni 1750 te Breda.

83 GA Breda, inv. nr. H.219 Ingekomen stukken, 13-9-1748; inv. nr. H.63 Resoluties,
14-10-1748.

84 GA Breda, inv. nr. H.64 Resoluties, 5-5-1749.
85 T.a.p., 8-7-1749; 14-10-1749; 17-10-1749.
86 GA Breda, inv. nr. H.63 Resoluties, 16-1-1749.
87 GA Etten-Leur, inv. nr. 24 Resoluties, 11-11-1748.
88 GA Oudenbosch, inv. nr. 294 Resoluties, 10-11-1748; 13-1-1749; 14-1-1749; Archief

Hervormde gemeente, Notulen kerkeraad, 14-11-1748; 10-12-1748; 14-1-1749.
89 J. D. J., Historie (1749), p. 578; GA Etten-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 16-12-1748;

25-1-1749; 29-1-1749.
90 Agent Carel van MeerIo woonde in Den Haag en was op 5-3-1726 door Breda als zodanig

aangesteld. (GA Breda, H.121 Commissieboek). François Benjamin de Bons (1717-1791)
was een Bredanaar, studeerde rechten te Leiden, was eerst advocaat te Den Haag en werd
op 25 juli 1746 tot advocaat van de stad Breda benoemd (GA Breda, inv. nr. H.122
Comissieboek) Zie voor hem Bots, Noordbrabantse studenten (1979), p. 215-216.
Pieter Hoijer was werkzaam als procureur bij de Raad en Leenhove van Brabant te Den
Haag. Op 17 april 1752 zou hij worden opgevolgd door Jacob Carel Reijgersman.
De instructie van François Benjamin de Bons is o.a. te vinden in GA Etten-Leur, inv. nr.
23 Resoluties, 5-4-1748 en inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 28-5-1748. Met de
stadhouder en één van de twee fungerende commissarissen hield hij contact. De Lands
vergadering verlangde van hem op de hoogte te worden gehouden van door de Domein
raad, Raad van State of Staten-Generaal genomen beslissingen op verzoekschriften van
andere bestuursorganen in de Generaliteit, waar de Baronie ook belang bij kon hebben.

9' GA Breda, N.706, 16-1-1749 en 17-2-1749. De magistraat van Breda richtte zich op 27
februari tot de Raad van Brabant ter verkrijging van een meerderjarigheidsverklaring,
zodat Anthonij Johannes de inmiddels vacante ambten in Ginneken en Gilze kon
aanvaarden. (GA Breda, H.219). Hij werd op 18 maart beëdigd. In Gilze werd tavernier
Nicolaas van den Corput herbenoemd tot gezworen klerk en in Ginneken Wouter van
Opstal. Rombout Melchior vestigde zich na zijn rechtenstudie in Leiden in 1743 te Breda
als advocaat en vier jaar later trad hij ook op als notaris. De overige kinderen van Johan
Hendrik Damisse en PetronelIa van der Punten (+ 1763) waren meisjes. Johan Hendrik
begon zijn loopbaan in 1711 als secretaris en koster van Gilze en Rijen, waar hij vóór zijn
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huwelijk in 1715 ook gewoond heeft. Zijn verblijfplaats tOt het gezin in 1723 in Breda
woonde is onbekend.
Zie voor Rombout Melchior en Anthonij Johannes: Bots, Noordbrabantse Studenten
(1979), p. 253.

92 GA Oosterhout, Resoluties, 29-8-1747; 24-1-1748; 12-2-1748; 19-2-1748; 16-5-1748;
5-7-1748; 15-7-1748; 23-8-1748; 11-10-1748.

93 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 14-5-1748; 28-5-1748; 31-7
1748; 30-6-1748; 19-5-1750. De teruggave aan verpondingsbelasting betrof voor Roosen
daalf 11.050,-, Enen! 8.400,-, Zundertf 2.800,-, Rijsbergenf 2.380,- voor 1748
en 1749 en voor Terheijden f 2000,- voor 1748.

94 T.a.p., 12-12-1747 - 13-1-1749; 21-3-1749; inv. nr. 23 Resoluties, 14-3-1748; GA Ou
denbosch, inv. nr. 294 Resoluties, 26-3-1750.

95 In Breda is op 7 maart 1749 sprake vanf 3.945-16-0 en op 22 april vanf 42.100-6-0 voor
Britse en Oostenrijkse soldaten, die in de barakken gelogeerd hadden in 1746 en 1747.
Ten laste van de Republiek kwam voor 1748f9.298-3-0. (GA Breda, inv. nr. H.128
Ingekomen stukken, 7-3-1749; 22-4-1749 en inv. nr. H.26 Resoluties Tienraden, 9-9
1749).

96 In Oudenbosch ontving het dorpsbestuur de volgende bedragen:
f 3000,- van ontvanger Willem Pieter van Persijn volgens resolutie Raad van State d.d.
30-3-1748;
f 2129-11-8 voor geieverJ hout, licht, stro, karrijden;
f 30-0-0 wegens twaalf karren voor het regiment van Lillers.
(GA Oudenbosch, Rekening 1748)
f 508-4-0 voor ingezetenen die met kar en paard aarqe gebracht hebben aan de fortifica
tles;
f 9300-15-0 uit de verkoop van ordonnanties.
(GA Oudenbosch, Rekenmg 1749).
De Staten-Generaal verboden bij resolutie van 12-12-1749 degene die met de afwikkeling
van deze uitbetaling belast waren méér in rekening te brengen dan reis- en verblijfkosten,
zodat er zo min mogelijk aan de strijkstok bleet han,gen. Agent François Benjamin de
Bons kreeg hierdoor in plaats van één procent maar J 250,- van de Landsvergadering.
(GA Enen-Leur, inv. nr. 171 Publicaties, 12-12-1749; inv. nr. 277 Notulen Landsvergade
ring, 4-2-1750).

97 GA Chaam, inv. nr. 3 Resoluties, 31-7-1750. Bij de uitbetaling van werkzaamheden
vanuit de Baronie in Oudenbosch stelde men de daggelden vast op 1 gulden 7 stuivers
(GA Enen-Leur, inv. nr. 25 Resoluties, 14-9-1750).

98 GA Enen-Leur, inv. nr. 24 Resoluties, 5-1-1749; 26-5-1749; inv. nr. 2426 Stukken
betreffende de tijd van de Oostenrijkse Successieoorlog, 18-12-1749.

99 GA Enen-Leur, inv. nr. 24 Resoluties, 26-5-1749; ARA Archief Raad van State, inv. nr.
494 Generale index, 1-9-1749; 17-9-1749. Het dorpsbestuur van Terheijden moest G.
Hultermans uit het ter beschikking komende bedrag van de loterij betalen.

100 GA Enen-Leur, inv. nr. 23 Resoluties, 21-12-1747; 25-1-1748. De weerlegging van de
argumenten van Van Bruninghausen bevindt zich in inv. nr. 3035-3039 Processtukken uit
het geding tussen erven De Nobelaer en de magistraat van Enen over het beheer van het
Sr. Paulushofje 1673-1738. Inv. nr. 2426 Stukken betreffende de tijd van de Oostenrijkse
Successieoorlog, declaratie W. C. van Bruninghausen; inv. nr. 24 Resoluties, 24-5-1749;
7-6-1749; 24-6-1749; 19-9-1750; 27-11-1750. Buckens, Huis (1985), p. 21.

101 GA Enen-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 26-12-1749; 4-6-1748; 20-7-
1748; 23-5-1753; inv. nr. 24 Resoluties, 1-11-1751; 17-4-1756.

102 GA Oudenbosch, inv. nr. 294 Resoluties, 3-1-1749;
103 T.a.p., 31-7-1751; GA Breda, inv. nr. H.219 Ingekomen stukken, 18-8-1749.
104 GA Breda, inv. nr. H.62 Resoluties, 12-5-1748; 22-5-1749; 2-6-1749; inv. nr. H.129

Ingekomen stukken, 24-3-1749. Zie voor het Kanaalplan: Van der Hoeven, Geschiedenis
(1886), p. 261 vvo en Van Bree, Heemraadschap (1971), p. 15vv.

105 Brekelmans, Bestuur (1977),.160-161 voor het op 27-3-1749 besproken plan tervernieu
wing van de straten en Brekelmans, Stadsfinanciën(1974), p. 138-140.
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106 GA Etten-Leur, inv. nr. 277 Notulen Landsvergadering, 3-5-1749. Tot eind juni 1747
omving Amelia Bruijndijk haar salaris. WaarschiJIllijk is ze omsrreeks deze tijd gevlucht.
(inv. nr. 1060 Rekening 1747).

107 GA Etten-Leur, Archief Hervormde gemeeme Rucphen, Register van huwelijken, 12-1
1749; GA Roosendaal, Archief Hervormde gemeeme, Register van huwelijken, 21-7
1748 tot 18-1-1749; Notulen kerkeraad, 31-8-1750.

108 GA Breda, inv. nr. H.219 Ingekomen stukken, 8-5-1749; 13-5-1749.
109 GA Breda, inv. nr. H.63 Resoluties, 9-6-1749; 19-6-1749; inv. nr. H.I728 Rekening

1749-1750. Voor de maaltijd op het stadhuis werd! 530-3-0 uitgegeven. De kok omving
later een extraatje van drie rijksdaalders en zijn knecht kreeg één rijksdaalder. Voor de
oppasser van het met veel moeite geleende zilverwerk werd drie gulden uitgetrokken.

110 G A Roosendaal, Archief Hervormde gemeeme, Notulen kerkeraad, 6-10-1751. De Her
vormde gemeeme in Oudenbosch telde ijl 1743 tachtig lidmaten, in 1749 waren er 67.
(GA Oudenbosch, Archief Hervormde gemeeme, Notulen kerkeraad, 14-5-1743; 7-5
1749). In Rucphen was alleen de schoolmeester lidmaar.

111 GA Baarle-Nassau, Resoluties, 1-7-1749; 27-4-1750. Op advies van de Domeinraad kreeg
ook Frederik Il, de koning van Pruisen, het gebeuren in de vorm van een remonstramie te
horen.

112 Beschrijving (1780), p. 90; GA Breda, inv. nr. H.63 Resoluties, 6-10-1749.De Bredase
magistraat besloot op 12 juni 1749 driehonderd gulden uit de stadskas aan de collecte bij
te dragen.

11) GA Oudenbosch, Archief Hervormde gemeeme, Notulen kerkeraad, 2-12-1750; inv. nr.
294 Resoluties dorpsbestuur, 20-11-1750; 30-11-1750; 14-12-1750; 22-11-1750.

114 Toen het Ettense dorpsbestuur de in 1732 ingestorte toren van de kerk wilde herbouwen
in 1768, kwamen de ingelanden in het geweer door zich tot prins Willem V te richten met
klachten over de langdurige extra omslagen, terwijl die in Oudenbosch en Gaste! al enkele
jaren niet meer geheven werden en in Princenhage slechts tot vijf stuivers, terwijl men in
Enen sinds 1746 zes à tien stuivers berekend had. De toren kwam er overigens in 1771
toch. (GA Etten-Leur, inv. nr. 31 Resoluties, 5-12-1768).

115 Vercauteren, Breda (1958), p. 76; GA Etten-Leur, inv. nr. 171 Publicaties, 31-3-1750.
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