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Voorwoord
De capitulatie van Hulst op 11 mei 1747 veroorzaakte een schok in de Republiek. Dat zo’n sterke vesting
in Franse handen zou kunnen vallen werd niet voor mogelijk gehouden. Nadat de stad en het omringende
Hulsterambacht in 1645 in Staats bezit waren gekomen waren kosten noch moeite gespaard om te
verhinderen dat dit strategisch belangrijke gebied in Staats-Vlaanderen, nabij de grens met de Zuidelijke
Nederlanden, nog eens in vijandig bezit zou geraken. Hoe sterk de vesting was, was in 1702 tijdens de
Spaanse Successieoorlog gebleken toen een Franse aanval succesvol werd afgeslagen door een Staatse
legermacht onder het bevel van Menno van Coehoorn. 2 Waarom ging het in 1747 dan toch mis? Net
zoals Van Coehoorn in 1702 de hemel in werd geprezen voor zijn moedig verzet, werd Pieter de la
Rocque, commandeur van Hulst, in 1747 verguisd voor de val van deze stad. Hij werd er in hoge mate
voor verantwoordelijk gehouden. De leiding van het Staatse leger meende dat hij als
eindverantwoordelijke voor de defensie had gefaald. Hij werd gedaagd voor een speciaal ingestelde Hoge
Krijgsraad die hem ter dood veroordeelde, een straf die door de kort daarvoor aangetreden stadhouder
prins Willem IV werd omgezet in levenslang op slot Loevestein. Zo kwam een einde aan een glanzende
militaire loopbaan.
In de tot dusver verschenen publicaties over Pieter de la Rocque wordt hij steevast geschetst als een laffe,
onaangename figuur. De val van Hulst in mei 1747 zou aan zijn persoonlijkheid zijn te wijten. Nagtglas
stelde dat De la Rocque de vesting Hulst aan de Fransen overgaf “met aan verraad grenzende
kleinmoedigheid”. 3 Wagenaar meende dat hij zich schuldig had gemaakt aan wangedrag. 4 Bosscha
kwalificeerde de opstelling van De la Rocque in Hulst als lafhartig. 5 Stockman en Everaers merkten op
dat De la Rocque Hulst op “verraderlijke wijze” had overgegeven. 6 Meer recent omschreef Kuipers De la
Rocque als “arrogant, meedogenloos en gehaat”. 7
De tot dusver meest uitvoerige beschrijving van het gedrag van Pieter de la Rocque tijdens het beleg en
de val van Hulst in 1747 is van de hand van G.T. Campagne. Deze merkte onder meer het volgende op: 8
“Uit brieven en bescheiden, regimentsstukken en processen (wij noemen dat van 1729, waarin kolonel De
la Rocque optreedt tegen de majoor Adolph van Oostee), maar vooral uit de sententie van zijn eigen
proces, gevoerd in en na 1747, leren wij deze man kennen als een sterk met zich zelf ingenomen mens,
een heerschap met vreselijk lange tenen, een militair, die de krijgstucht tracht te handhaven door gebruik
te maken van zijn rang. Hij is ongelofelijk eigenwijs, luistert naar niemands mening of oordeel, en leeft
bij de alleenzaligmaking van zijn eigen inzicht. Daarbij is hij haatdragend, egocentrisch en koppig.
Luitenant-generaal De la Rocque acht het beneden zijn waardigheid te luisteren naar adviezen van zijn
ondergeschikten, en vindt het niet in overeenstemming zijnde met de militaire discipline wanneer een
chef zijn eenmaal gekozen houding zou wijzigen op aanwijzingen van zijn medewerkers. Het gevolg van
deze levenshouding is dat hij ook raadgevingen in de wind slaat van lieden die in hun vak uiteraard meer
deskundig zijn dan hijzelf. Als De la Rocque in 1747, na een werkelijk mooie carrière, als grijsaard voor
de realiteit van de oorlog komt te staan, voegen zich de remmingen van de ouderdom, als vermindering
van souplesse en denkkracht, bij zijn aangeboren en verworven ongunstige karaktereigenschappen, en
wordt deze officier door de omstandigheden naar de ondergang gevoerd.” Alsof deze kwalificaties nog
niet duidelijk genoeg waren voegde Campagne eraan toe: “’s Mans stupiditeit grenst aan het
ongeloofbare”.
In dezelfde geest merkte de toenmalige gemeentearchivaris van Hulst in 1986 over De la Rocque op: “Als
mens komt De la Rocque zeker niet sympathiek over. Van de ene kant lijkt hij een oude ijzervreter, die –
geplaagd door jicht of anderszins – een onuitstaanbaar humeur heeft gekregen, maar anderzijds heeft het
er veel van weg, dat hij een uitgekookt heerschap is, die weloverwogen te werk gaat, om zijn doel –
overgave van Hulst? – te bereiken. Misschien diende zijn zorgzaamheid voor Hulst en de klachten over
zijn gezondheid daarbij tevens als een rookgordijn om zijn werkelijke objectieven te verbloemen?” 9 Ook
in deze schets wordt een verband gesuggereerd tussen het karakter van De la Rocque en de val van Hulst
in 1747.
2
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Brand, 1957, p. 60-64.
Nagtglas, 1880, p. 710.
Wagenaar, 1792, p. 557.
Bosscha, 1838, p. 608; zie voor deze kwalificatie ook NNBW, p. 1233 en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_de_la_Rocque.
Stockman en Everaers, p. 50.
Kuipers, p. 148.
Campagne, 1967, p. 46-49.
GA Hulst, brief van de toenmalige gemeentearchivaris van Hulst d.d. 2-9-1986 (kenmerk gemeente
Hulst 8643) aan de Werkgroep Loevesteyn, te Utrecht (in privébezit).
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De gebezigde kwalificaties voeren steeds terug naar een repeterend beeld van de wijze waarop De la
Rocque zich in Hulst als commandeur heeft gemanifesteerd en naar de bewoordingen waarmee de
Extraordinaire Hoge Krijgsraad hem veroordeelde voor de val van die stad op 11 mei 1747. De aanklacht
van de fiscaal van de Generaliteit en het vonnis van de krijgsraad bevatten stevige uitspraken over de
persoonlijkheid van De la Rocque. Percepties daarvan hebben onmiskenbaar bij zijn veroordeling een rol
gespeeld. Verondersteld werd dat zijn falen als commandeur kon worden verklaard uit zijn karakter.
Vrijwel alle auteurs die over De la Rocque hebben geschreven omarmden deze zienswijze zonder eigen,
aanvullend onderzoek. Commentatoren en analysten na hen kopieerden hun voorgangers. Zo is over de
figuur De la Rocque een hardnekkig en eenduidig beeld ontstaan.
Over de dramatische wending in de levensloop van Pieter de la Rocque is al het nodige geschreven, zij
het meestal erg beknopt. Maar er zijn vele indringende vragen blijven liggen. Wat gebeurde er precies in
de maanden april-mei 1747 in en rondom Hulst? Hoe kon het daar zo misgaan? Was de val van Hulst te
vermijden? Speelden daarbij andere factoren een rol dan de aanwezigheid van een eigenwijze
commandeur? Wie was Pieter de la Rocque? Wat is er bekend over zijn privéleven? Wat ging in zijn
loopbaan aan de gebeurtenissen in Hulst vooraf? Hoe verliep het tegen hem gevoerde proces? Wie waren
zijn rechters? Hoe luidde de aanklacht tegen hem en hoe werd zijn veroordeling gemotiveerd? Welke
omstandigheden waren op het proces en het vonnis van invloed? Hoe bracht hij zijn laatste levensjaren op
het slot Loevestein door?
Deze vragen intrigeerden me als uitvloeisel van onderzoekingen die ik heb verricht naar de geschiedenis
van de Staatse forten langs de Schelde in de 17de en 18de eeuw, waarover ik vanaf 2006 diverse boeken
en boekbijdragen heb gepubliceerd. 10 In de periode 1745-1747 droeg De la Rocque als overkoepelend
commandeur van Staats-Vlaanderen een bijzondere verantwoordelijkheid voor de defensie van deze
vestingwerken. Tijdens een verkenning van de publicates die over De la Rocque zijn verschenen viel het
me op dat het bronnenmateriaal betreffende zijn veroordeling uiterst selectief en beknopt is geraadpleegd.
Het zo goed als integraal bewaard gebleven procesdossier bleek nauwelijks te zijn aangeboord, hetgeen
bijvoorbeeld kan verklaren waarom in geen van die publicaties het grillige en ronduit verrassende verloop
van het proces is gesignaleerd. Evenmin is in die publicaties aandacht besteed aan de uitgebreide
correspondentie die De la Rocque onderhield met de boekhandelaar Prosper Marchand, waardoor diverse
gegevens over het verblijf van De la Rocque op Loevestein buiten beeld bleven en de kans onbenut bleef
om meer over de persoon De la Rocque te weten te komen. Vooral de hoofdstukken 4 en 5 bevatten over
zijn leven vele feiten die nog niet eerder gepubliceerd zijn.
Toen het verzamelen van het feitenmateriaal dat aan dit boek ten grondslag ligt zo goed als afgerond was
vernam ik bij toeval dat de figuur De la Rocque al eerder voorwerp van archiefonderzoek was geweest en
wel in de periode 1986-1990 door de zogeheten “Werkgroep Loevesteyn”. Leden van dit gezelschap
(opgericht in 1981) verzamelden uiteenlopende documenten over de geschiedenis van dit roemrijke slot,
waaronder diverse gegevens over het verblijf van Pieter de la Rocque aldaar. Tot een analyse en
publicatie daarvan kwam het echter nauwelijks. Via een van de initiatoren van de genoemde werkgroep,
Henk Hovenkamp, die zich over het archief van de werkgroep heeft ontfermd, verkreeg ik inzage in de
betreffende dossiers, waarvoor ik hem zeer erktentelijk ben. Ik dank hem ook voor de vele malen waarop
hij naast zijn drukke werkzaamheden als archivaris bereid bleek om vragen van mij over de geschiedenis
van slot Loevestein te beantwoorden en om concept-teksten van kritisch commentaar te voorzien.
Ik heb ernaar gestreefd om essentiële stukken betreffende de val van Hulst en de veroordeling van Pieter
de la Rocque als bijlagen in het boek op te nemen. Dit maakte het mogelijk om de hoofdtekst hier en daar
beknopt te houden. Het wordt de lezer bovendien gemakkelijk gemaakt om van talloze details van de
levensloop van de hoofdpersoon en van de beschreven gebeurtenissen in Hulst kennis te nemen, zonder
dat hiervoor tijdrovend bezoek aan archiefdiensten behoeft te worden gebracht. De bijlagen zijn te
raadplegen op mijn website (www.hanleune.nl).
De volgende personen waren zo vriendelijk om mij bij de totstandkoming van dit boek behulpzaam te
zijn:
Christiane Berkvens-Stevelinck, emeritus hoogleraar Europese cultuur aan de Radboud Universiteit
Nijmegen; expert betreffende Prosper Marchand (vriend van Pieter de la Rocque).
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Voor een overzicht daarvan (en van verwante publicaties van mijn hand op militair-historisch terrein)
verwijs ik naar mijn website: www.hanleune.nl.
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Guus van Breugel, heraldisch deskundige, verbonden aan het Centraal Bureau voor Genealogie te Den
Haag.
Carlo Buijsrogge, archivaris van de gemeente Terneuzen.
Jan Hoffenaar, hoofd van de Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie te Den Haag en bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit
Utrecht.
Henk Hovenkamp, adjunct-archivaris Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, vestiging Harderwijk;
mede-oprichter van de Werkgroep Loevesteyn (opgericht in 1981).
Sunny Jansen, conservator Museum Slot Loevestein.
Ger Klein, amateur-genealoog te Arkel.
Henk Knoester, amateur-genealoog te Haarlem; hij was vooral behulpzaam bij het traceren van de
afstamming van Pieter de Rocque.
Kees van der Leer, amateur-historicus te Voorburg.
Dinette Leune-Wijnen, mijn echtgenote; zij was behulpzaam bij de eindredactie.
Henk Nellen, senior-onderzoeker Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en bijzonder
hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam; expert betreffende Hugo de Groot.
Antoine Prinsen, gemeentearchivaris van Hulst.
Huib Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland.
Jan van Wandelen, medewerker van het Haags Gemeentearchief.
De bereidheid van de Stichting Menno van Coehoorn en van de Stichting Vrienden van het Slot
Loevestein om de uitgave van de gedrukte versie van dit boek mogelijk te maken heb ik bijzonder
gewaardeerd.
Han Leune (hleune@telfort.nl)
Capelle aan den IJssel, augustus 2015
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Hoofdstuk 1: De levensloop van Pieter de la Rocque
1.1 Afstamming
Wat Pieter de la Rocque moet hebben bewogen om op 29 augustus 1747 (uitgerekend op zijn verjaardag!)
ten overstaan van de Extraordinaire Hoge Krijgsraad die met zijn bestraffing was belast te verklaren dat
hij in Den Haag is geboren is raadselachtig. 11 Hij moet hebben geweten dat dit niet zo was. 12 Toen hij op
1 september 1679 als Pierre de la Roque in de protestantse kerk (de “temple”) van Sucé-sur-Erdre door de
predikant Marchant werd gedoopt is genoteerd dat hij op 29 augustus van dat jaar is geboren. 13 Waar de
geboorte plaatsvond is niet genoteerd, maar het moet gelet op de te overbruggen afstand uitgesloten
worden geacht dat dit Den Haag was. 14 Aannemelijker is dat hij in of in de naaste omgeving van de
plaats waar hij is gedoopt ter wereld kwam. 15 Hoogstwaarschijnlijk werd hij in Nantes geboren. Getuigen
bij zijn doop waren Pierre Hollaer (peter) en Constance le Roux (meter).
Als ouders van Pieter zijn bij de doopinschrijving vermeld: Pierre de la Roque en Bertranne le Roux. Dit
paar huwde in de protestantse kerk van Sucé-sur-Erdre op 18 augustus 1675. De bruidegom werd
omschreven als ca. 47 jaar oud (en is dus omstreeks 1628 geboren) en de bruid als 25 jaar oud (dus
geboren omstreeks 1650). Onvermeld bleef waar zij zijn geboren. Ook over hun burgerlijke staat werd
niets genoteerd. Gelet op de leeftijd van de bruidegom is het denkbaar dat hij eerder was getrouwd. Van
de bruid werden de namen van de ouders vermeld: Theodore le Roux en Lucrèce Cruipenninck (zie
paragraaf 1.3) Marjolein Kooistra <marjolein.kooistra@eur.nl> . Bij de huwelijkssluiting waren diverse
getuigen aanwezig, veelal met vermelding van hun relatie tot het bruidspaar, te weten: B. [Benjamin] le
Roux (broer van de bruid), N.N. Rocquette (verwant met de bruidegom), Constance le Roux (zuster van
de bruid), Jacques de Brissac (vriend van beiden, predikant in de “temple” van Sucé-sur-Erdre ), Marie de
Brissac (vriendin), Cornelia Schoonhove (waarover niets werd aangetekend), Ester le Cerf (verwant met
de bruidegom), Margueritte de la Motte (vriendin van het bruidspaar) en Elisbet Virsaut (haar relatie tot
het bruidspaar werd niet genoteerd). Het huwelijk werd ingezegend door de predikant B. de Malnoc. 16
In de protestantse kerk van Sucé-sur-Erdre lieten Pierre de la Roque (wiens achternaam in het doop-,
trouw- en begraafboek van deze kerk ook en afwisselend is genoteerd als De la Rocque en meestal als
Larroque) en Bertranne le Roux nog drie kinderen dopen, te weten:
 Jeanne Lucresse de la Rocque, gedoopt (door de predikant Jacques de Brissac) op 9 januari 1678.
Peter was Theodore le Roux en meter Jeanne de Gennes, genoteerd als echtgenote van Matthieu de la
Rocque, predikant te Rouen. De dopelinge werd ten doop gehouden door Benjamin le Roux en
Constance le Roux die verklaarden dat het kind op 30 december 1677 was geboren.
11

12

13

14

15

16

NA, archief van de Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden (toegang 1.01.45), 1607-1794, inv. 289, in
het vervolg kortweg omschreven als Procesdossier De la Rocque (NB: de vele stukken in dit
omvangrijke dossier zijn niet genummerd, waardoor een precieze verwijzing ernaar niet goed
mogelijk is); zie voor de verklaring van De la Rocque over zijn geboorteplaats bijlage 8, p. 2.
Het is onaannemelijk dat zijn ouders zijn geboortedatum en doopplaats voor hem verborgen hebben
gehouden. Ook over de dramatische vlucht van zijn ouders met hem en zijn zusje(s) naar de Republiek
moet hij geïnformeerd zijn geweest. Hij moet als zesjarige de vestiging van zijn ouders in de
Republiek bewust hebben meegemaakt.
http://www.archinoe.fr/loireatlantique_v3/visualiseur/visu_registre.php?id=440368181&PHPSID=5c0096d94b233bf7a6b5f9a733
4d961a&w=1680&h=1050#; http://huguenots-france.org/france/loire/nantes/ix4cn0.htm; met veel
dank aan Henk Knoester die mij hierop attendeerde. Kees P. Briët was zo vriendelijk om aanvullende
informatie te verstrekken over DTB-gegevens betreffende de tempel in Surcé. Op 29-8-1747
verklaarde Pieter de la Rocque tussen 68 en 69 jaar oud te zijn (zie bijlage 8, p. 2). Op 7-9-1751
schreef hij aan zijn vriend Prosper Marchand dat hij 72 jaar oud was en op 25 maart 1756 noemde De
la Rocque zich (eveneens in een brief aan Marchand) een 76 jaar oude man (Universiteit Leiden,
Collectie Prosper Marchand, Brieven van De la Rocque aan Prosper Marchand, UBL 021; zie bijlage
15). Dit alles spoort met een geboorte op 29-8-1679.
In de doopbronnen van Den Haag en omgeving betreffende het jaar1679 is geen doop van Pieter de la
Rocque te vinden, ook niet in voorafgaande en volgende jaren.
Beknopte biografische schetsen van Pieter de la Rocque zijn te vinden in Molhuysen e.a., deel 2
(1912), p. 1233. Voorts in: Van der Aa, deel 16, p. 473. Idem in: Wagenaar, 1759, p. 62 en 105. Idem
in De Wapenheraut, jrg. 1898, p. 214. In geen van deze publicaties staan gegevens over de
afstamming van De la Rocque.
De vermelde Ester le Cerf is waarschijnlijk verwant met Esther le Cerf, overleden te Middelburg op
24-12-1604; zie hiervoor: http://www.hanleune.nl/genealogie/151-het-geslacht-de-ram-insteenbergen.
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 Constance Larroque, gedoopt op 5 mei 1681 (eveneens door Jacques de Brissac). Peter was Alexander
le Roux en meter Lucrèce le Roux. Zij werd ten doop gehouden door Revixit van Naerssen (“fils”
ofwel junior) en diens moeder Magdelaine Gassan [gehuwd met Revixit van Naerssen sr.] die
verklaarden dat de dopelinge op dezelfde dag was geboren. 17 De doopinschrijving werd mede
ondertekend door Mad [Mademoiselle] van Hoorne [waarmee vermoedelijk is bedoeld: Lucretia le
Roux, echtgenote van Nicolaas van Hoorn; zie verderop].
 Elizabet Larroque, gedoopt op 2 mei 1685, ’s middags om 14.00 uur; bij afwezigheid van de predikant
De Brissac werd zij op verzoek van haar vader gedoopt door de predikant De Beaufobre; zij werd op
de dag van haar doop geboren en ten doop gehouden door haar vader (die werd omschreven als
koopman (“marchand”)) en door Elizabet le Roux (een tante, zuster van haar moeder). Bij de doop
was ook Isabelle le Roux aanwezig.
De vader van Pieter de la Rocque was in Sucé-sur-Erdre doopgetuige op 8 juli 1679 en 18 september
1682 en moeder Bertranne op 12 september 1684.

De handtekening van Pierre Larroque, 8 juli 1679 (samen met die van Pierre Cazemajour).
Toen de protestanten in Frankrijk door het Edict van Nantes in 1598 een beperkte godsdienstvrijheid
verkregen werd bepaald dat het protestantisme in Nantes en in een straal van drie mijlen rondom die stad
verboden bleef. 18 Protestanten in en rondom Nantes bezochten de diensten in de “temple” van Sucé-surErdre, 15 kilometer noordelijk van Nantes. 19 Dat werd niet meer mogelijk toen het Edict van Nantes
middels het Edict van Fontainebleau door de Franse koning op 18 oktober 1685 werd herroepen. De
genoemde tempel werd gesloopt. Voor protestanten resteerden drie opties: het martelaarschap, de pseudobekering en de vlucht. 20 De ouders van Pieter de la Rocque kozen voor de laatste mogelijkheid en
vluchtten naar de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dit zal zijn gebeurd kort vóór of kort na 18
oktober 1685; de vertrek- noch de aankomstdatum zijn bekend. Of al hun kinderen toen nog leefden is
onbekend. Zeker is dat de migratie is meegemaakt door dochter Jeanne Lucresse en zoon Pierre, die toen
vermoedelijk respectievelijk acht en zes jaar oud zullen zijn geweest. Veel hugenoten verlieten Frankrijk
reeds vóór de formele beëindiging van hun godsdienstvrijheid. Zeker is dat de ouders van Pieter de la
Rocque (de vader omschreven als Pierre Larroque en de moeder als Bartrande le Roux) op 24 april 1689
in de Waalse kerk van Den Haag hun zoon Jacob Larroque lieten dopen, met Jean Vignon en madame

17

18

19

20

Voor bijzonderheden over het genoemde geslacht Van Naers(s)en wordt verwezen naar de Digitale
Stamboom van het Gemeentearchief van Rotterdam (http://rotterdam.digitalestamboom.nl/list.aspx).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suc%C3%A9-sur-Erdre. Het was protestanten wel toegestaan om hun
doden in de stad Nantes te begraven. Er was zelfs een aparte begraafplaats voor, “une cimetière de
leux de nostre religion a Nantes”, zoals diverse malen is opgetekend in het DTB-boek van de “temple”
in Surcé-sur-Erdre.
Tot de lidmaten en bezoekers van de diensten in de tempel van Surcé-sur-Erdre behoorden in de
periode 1670-1685 blijkens de DTB-gegevens van deze kerkelijke gemeente diverse personen met
wortels in de Republiek der Verenigde Nederlanden, kennelijk deel uitmakend van een Hollandse
kolonie in de stad Nantes. Daartoe behoorden personen met de familienamen Van Armeijden,
Beijerman, De Bie, Den Broeder, Bullestraten, Hooft, Van Keulen, De Licht, Van Naerssen, Van
Raephorst, Van Regenmorter, Van Ringen, Schoonhoven, Van Sticht, Verbrugge, Vlam, Wessels, De
Wijckersloot en De Wolff. Het is aannemelijk dat een of meer leden van deze families behulpzaam
zijn geweest bij de komst van de familie van Pieter de la Rocque naar de Republiek.
Bots, Posthumus Meyjes en Wieringa, p. 34.
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Sara als getuigen. 21 Over de verdere levensloop van deze zoon is niets bekend. De ouders verhuisden op
een onbekend moment van Den Haag naar Amsterdam. Vader Pierre werd daar op 1 april 1700 begraven
(ca. 72 jaar oud) en moeder Bertranne (ca. 51 jaar oud) op 25 september 1701, beiden op de begraafplaats
van de Waalse kerk. 22 Pieter de la Rocque verbleef op 3 juni 1722 in Amsterdam. 23 Mogelijk bezocht hij
toen zijn zuster Lucretia.
Omdat niet bekend is waar en wanneer precies de vader van Pieter de la Rocque is geboren (gedoopt) kan
over zijn verdere afstamming in de mannelijke lijn niets met zekerheid worden opgemerkt. Dit geldt ook
voor zijn afstamming in de vrouwelijke lijn. Enig houvast biedt het gegeven dat zijn ouders hun eerste
kind de voornamen Jeanne en Lucresse (Lucrèce, Lucretia) gaven. De eerste voornaam verwijst mogelijk
naar de grootmoeder van vaderszijde en de tweede naar die van moederszijde. Laatstgenoemde
grootmoeder was Lucrèce Cruipenninck. Haar echtgenoot Theodore le Roux trad bij de doop van Jeanne
Lucresse op als getuige, samen met Jeanne de Gennes, waarvan zou kunnen worden verondersteld dat zij
de grootmoeder is van vaderszijde. Zij is omschreven als de echtgenote van Matthieu de la Rocque,
predikant te Rouen. Maar deze kan niet de grootvader zijn van “onze” Pieter de la Rocque. De vader van
laatstgenoemde, Pierre Larroque, is omstreeks 1628 geboren (aannemend dat zijn leeftijd die is vermeld
bij zijn huwelijk in 1675 klopt), de predikant Matthieu de la Rocque in 1619. Omdat het aannemelijk is
dat er wel familieverwantschap bestaat tussen “onze” Pieter de la Rocque en Matthieu de la Rocque (het
genoemde optreden van Jeanne de Gennes als doopgetuige zal geen toeval zijn geweest) staan we nader
bij hem stil. Over hem is onder meer het volgende bekend. 24 Hij is in 1619 geboren in Lairac, een dorpje
ten zuiden van Agen in de Franse regio Aquitanië. 25 Zijn vader Pierre Larroque was er apotheker. 26
Matthieu studeerde theologie in Montauban en werd in 1643 predikant van de protestantse kerk in Pujols.
Reeds een jaar later werd hij (gesteund door de hertogin De la Trémoille) predikant in Vitré, anno 2015
een gemeente in het departement Ille-et-Vilaine in Bretagne, ongeveer in het midden gelegen tussen de
plaatsen Rennes en Laval. 27 In 1670 werd hij aangesteld als predikant te Rouen, waar hij op 31 januari
1684 overleed. Pierre Bayle, die hem daar in 1674 ontmoette, heeft hem beschreven als “l’ un des plus
illustres ministres que la Réformé aient eu en France […] qui fait paroitre non seulement le mérite d’un
savant homme mais aussi les qualités d’un honnête homme et d’un bon pasteur”. 28 Matthieu de la
Rocque (Larroque), gekwalificeerd als een van de meest vooraanstaande gereformeerde predikanten in
Frankrijk in de 17de eeuw, heeft op theologisch gebied veel gepubliceerd, in het Frans en in het latijn.
Sommige van zijn geschriften zijn in Den Haag uitgegeven.
Matthieu de la Rocque (Larroque) is tweemaal gehuwd. De naam van de eerste echtgenote is niet bekend.
Uit dit huwelijk kwam een zoon Matthieu voort die kapucijner monnik werd in Annecy. 29 Uit het tweede
21

22

23

24

25

26
27
28

29

Doopgetuige Jean Vignon is mogelijk identiek met zijn naamgenoot die gehuwd was met Marguerite
le Roux; deze werd als diens weduwe in Amsterdam begraven op 3-5-1699 (CBG, Fiches
Bibliothéque Wallonne ca. 1500-1858).
CBG, Fiches Bibliothéque Wallonne ca. 1500-1858. Het is onduidelijk wie is bedoeld met Bertrane le
Roux waarvoor op 4-12-1728 in Amsterdam begraafrecht werd betaald in de klasse 3 (bron: idem). Zij
werd begraven op de begraafplaats van de Zuiderkerk.
Hij is daar toen vermeld als lidmaat van de Waalse kerk (CBG, Fiches Bibliothéque Wallonne ca.
1500-1858).
Frère, deel 1, p. 160; Haag en Haag, deel 6, p. 365-368;
https://books.google.nl/books?id=7wWMHORvxxEC&lpg=RA1PA160&ots=M4RzpdrnL_&dq=mathieu%20de%20la%20roque%20ministre%20%C3%A0%20Roue
n&hl=nl&pg=RA1PA160#v=onepage&q=mathieu%20de%20la%20roque%20ministre%20%C3%A0%20Rouen&f=true
;https://books.google.nl/books?id=DocwfC7EguUC&pg=PR5&dq=%C3%A9glise+r%C3%A9form%
C3%A9e+Suc%C3%A9&hl=nl&sa=X&ved=0CF4Q6AEwCGoVChMI5L7PvOi0xwIVxdsaCh3LEA
Nb; http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/463-daniel-de-larroque .
Layrac is anno 2015 een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne (regio Aquitanië),
behorend tot het arrondissement Agen, niet te verwarren met Layrac-sur-Tarn, anno 2015 een
gemeente in het Franse departement Haute-Garonne (regio Midi-Pyrénées), behorend tot het
arrondissement Toulouse.
Hanlon, p. 130-131.
Zie voor de families die toen in Vitré bij de Reformatie betrokken waren: Tulot, 2009.
Pierre Bayle (theoloog, vrijdenker en filosoof ) was een vriend van de familie van Matthieu de la
Rocque (Larroque). Hij werd hoogleraar in Rotterdam in oktober 1681, waar hij op 28-12-1706
overleed; zie voor hem verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle.
Annecy ligt anno 2015 in het Franse Departement Haute-Savoie, 40 kilometer zuidelijk van Genève.
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huwelijk, met Jeanne de Gennes, kwamen drie kinderen voort: Daniel, Jeanne en Charlotte. Na de
herroeping van het Edict van Nantes werd Jeanne de Gennes (omschreven als ca. 79 jaar oud) op 8
oktober 1685 met haar dochter Jeanne de la Rocque (omschreven als 30 jaar oud) op weg naar Annecy bij
Culoz gearresteerd. 30 In Annecy wilden zij hun stiefzoon en stiefbroer, de monnik Matthieu de la Rocque
ontmoeten. 31 Zij werden op 12 oktober 1685 na ondervraging vrijgelaten en trachtten vervolgens Genève
te bereiken. Aan de grens werden zij (wederom) gearresteerd. Hun verdere levensloop is onbekend,
evenals het lot van dochter Charlotte.
De familie van Matthieu de la Rocque (Larroque) is omschreven als welgesteld en als behorend tot de
lage adel (“petite noblesse”). Op theologisch gebied trad zijn zoon Daniel de la Rocque (Larroque) in zijn
voetsporen. Deze werd in 1660 in Vitré geboren en overleed op 5 september 1731 in Parijs. Ook op zijn
naam staan talrijke theologische publicaties, waarvan sommige in de Republiek (Amsterdam, Den Haag,
Leiden en Rotterdam) zijn uitgegeven. 32 Hij verbleef enige tijd in Rotterdam, Oxford en Hannover,
omschreven als “professeur en Philosophie et en Histoire”.
De predikant Matthieu de la Rocque (Larroque) had een broer Pierre Larroque die arts was in Layrac. 33
Zonen van hem studeerden theologie in Montbauhan. Mogelijk is “onze” Pieter de la Rocque een
nakomeling uit deze tak van de familie Larroque. Over de familie van Matthieu de la Rocque (Larroque)
is verder geschreven dat verscheidene leden zich als militairen in godsdienstoorlogen tot aan het begin
van de 17de eeuw hebben onderscheiden. 34
Over de herkomst van de ouders van Pieter de la Rocque kan, zowel in de mannelijke als in de
vrouwelijke lijn, (vooralsnog?) slechts gespeculeerd worden. 35 De familienamen Larroque (De la
Rocque) en Le Roux (Leroux) kwamen en komen in Frankrijk veel voor en dit maakt het zoeken naar
genealogische verbanden niet eenvoudig. Pieter de la Rocque maakte eens gewag van een neef die diende
in het Franse leger en die de titel van graaf zou voeren. 36 Mogelijk was dit een verzinsel in het kader van
het bedingen van gunstige condities bij de overgave van de stad Hulst aan de Fransen in 1747 (zie
hoofdstuk 3). 37 Het is onduidelijk of de omschrijving van Pieter’s zuster Lucretia als Lucretia de la
Rocque Mondable (zie paragraaf 1.4) een aanwijzing oplevert over hun familiale wortels. 38
De ouders van Pieter de la Rocque vestigden zich vermoedelijk na hun vlucht uit Frankrijk in Den Haag.
Zeker is dat daar in 1689 hun zoon Jacob is geboren. Lucretia le Roux, zuster van Bertranne le Roux (de
moeder van Pieter de la Rocque) en inmiddels weduwe van Nicolaas van Hoorn, verbleef daar toen ook
met vier van haar kinderen (zie verderop). Onzeker is wanneer Pieter’s ouders uit Den Haag verhuisden
naar Amsterdam. Hierdoor is onduidelijk waar Pieter de la Rocque zijn jeugdjaren na zijn vertrek uit
Frankrijk doorbracht. Vermoedelijk woonde hij vooral in Den Haag. Zeker is dat hij daar trouwde.
Waarschijnlijk verbleef hij reeds als dertienjarige frequent buiten de plaats waar zijn ouders woonden
nadat hij dienstnam in het Staatse leger (zie paragraaf 1.5). Een vaag gegeven over zijn jeugd is dat hij in
die levensfase een niet nader omschreven zeereis heeft gemaakt, waardoor hij, naar eigen zeggen,
vertrouwd is geraakt met begrippen die door Nederlanders in de zeevaart worden gehanteerd. Om die
30
31

32

33
34
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37
38

Culoz ligt anno 2015 in het Franse departement L’Ain in de regio Rhône-Alpes.
Vermeld werd dat een ander kind (N.N.) van Matthieu de la Rocque en Jeanne de Gennes in Annecy
was overleden; zie: L’Intermedair des Chercheurs et Curieux (ICC), sept-okt. 2015, kolom 702-704
(met dank aan Kees P. Briët die mij hierop attendeerde). In deze bron is Jeanne de Gennes vermeld als
“dame du Parc”.
http://www.biblicalcyclopedia.com/L/larroque-matthieu-de.html. Tot een van zijn belangrijkste
boeken wordt gerekend: Histoire de l’Eucharistie, voor het eerst verschenen in Amsterdam in 1669
Hanlon, p. 112.
Het is niet duidelijk op welke godsdienstoorlogen [meervoud] is gedoeld en evenmin op welke familie
Larroque hier is gedoeld.
Tot de denkbare speculaties over het verre voorgeslacht van Pieter de la Rocque in de mannelijke lijn
behoort een familierelatie met Jean-Francois de la Rocque, omschreven als een protestantse edelman,
die door de Franse koning Francois I van Angoulême in 1541 werd belast met het leiden van een
expeditie naar Canada (http://www.museeprotestant.org/en/notice/protestants-and-the-conquest-ofthe-new-world) (http://www.biographi.ca/en/bio/caen_guillaume_de_1E.html).
Mocht in het Franse leger ene graaf De la Rocque hebben gediend dan is deze mogelijk identiek met
diens naamgenoot waarover is bekend dat hij op 14-1-1724 in Turijn is overleden (’s Gravenhaegse
Maendaegse Courant, aflevering nr. 16, 1724). Qua leeftijd zou deze een neef van Pieter de la Rocque
kunnen zijn.
Brand, 1972, p. 323.
Noord-Hollandsarchief, toegang 1571, inv. 565.
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reden wenste hij (in afwijking van zijn voorkeur voor het Frans) graag een reisboek in een Nederlandse
editie, indien daar althans een deugdelijke vertaling voor beschikbaar was. Men zou kunnen
veronderstellen dat hij doelde op een lange zeereis, want het lijkt niet zo aannemelijk dat het tijdens een
korte zeereis mogelijk is om vertrouwd te raken met marine-jargon. Dan zou het kunnen dat hij in zijn
jeugd enige tijd heeft doorgebracht in Oost- of West-Indië, maar dit is louter speculatie. Zeker is dat zijn
schoonvader in het Caribische gebied als koopman actief was (zie paragraaf 1.3).
Het is onduidelijk of en zo ja hoe Pieter de la Rocque in het Staatse leger belandde als gevolg van
connecties van zijn familie. De officiersrangen in het Staatse leger waren in de 17de en 18de eeuw
doorgaans vooral toegankelijk voor personen waarvan de vader of diens voorvaderen in dit leger hoge
posities hadden verworven. 39 Van Pieter’s vader (in 1685 omschreven als koopman) of diens
voorgeslacht is in het Staatse leger echter geen positie als officier bekend. 40 Het bleek niet mogelijk om
goed gedocumenteerde genealogische verbanden te vinden tussen Pieter de la Rocque en andere
militairen in het Staatse leger met deze of een vergelijkbare familienaam. 41 De veronderstelling dat er een
verband zou zijn tussen Pieter’s familie en die van Jean de la Peijere, heer van La Rocque (ca. 16451701), die in het Staatse leger de hoge rang van luitenant-kolonel bereikte, evenals diens zoon Samuel
Maurits Rombout de la Rocque, die zelfs opklom tot kolonel van een Staats infanterieregiment, bleek niet
te documenteren (zie bijlage 1).

De handtekening van Pieter de la Rocque.
1.2 Het familiewapen De la Rocque
Van Epen heeft het wapen van Pieter de la Rocque omschreven als: in goud een zwarte, rood getongde
leeuw, klimmend tegen een heuvelig van rechts hellend groen terras. 42 Een afbeelding van dit wapen kon
niet worden getraceerd. 43 De omschrijving vertoont veel verwantschap met het wapen van een familie De
la Rocque zoals dit voorkomt in het “Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17

39
40

41

42
43

Van Nimwegen en Prud ‘Homme van Reine, p. 357.
Mocht hij toch als een Franse officier in het Staatse leger zijn beland dan is dit zeker niet gebeurd in
de jaren 1686-1687. De namen van de gevluchte Franse officieren die in die jaren werden ingelijfd in
het Staatse leger zijn bekend; het waren er 543 (NA, Raad van State, inv. 1932). Daartoe behoorde de
kornet Anthoine de la Roque de Liouc. Anno 2014 is Liouc een Franse gemeente in het departement
Gard en in het arrondissement Le Vigan.
Er zijn wel enkele aangrijpingspunten. Dit geldt bijv. voor ene sieur De Rocques die in 1601
commissie verkreeg van de Raad van State als kapitein van een compagnie bestaande uit 138
voetknechten (CBG, Collectie Wakker). Idem voor luitenant-kolonel Rocques van Chastillon, vermeld
in de Staten van Oorlog van de Republiek in 1608 (fol. 38 en 68; zijn compagnie bestond uit 108
voetknechten). In de periode 1624-1628 is ene Pierre de la Rocque vermeld als kapitein en als
petardier (springbusmaker), garnizoen houdend in de forten aan de Eendracht (bij het eiland Tholen)
(ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1824, 1825 en 2135). Maar enigerlei connectie met de familie van
“onze” Pieter de la Rocque kon niet worden getraceerd; zie voorts bijlage 1.
Van Epen, p. 19. Het woord terras in de omschrijving moet worden gelezen als grond.
Helaas vermeldde Van Epen de door hem gehanteerde bron(nen) niet.
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provintien van de Nederlanden”, samengesteld door Reinier van Heemskerck. 44 Dit wapen is beschreven
als: in goud een zwarte leeuw, rood getongd en genageld, op groene grond. Het schild van het
laatstgenoemde wapen is als volgt afgebeeld:

Familiewapen De la Rocque.
De grond is niet afgebeeld als heuvelig en evenmin als van rechts hellend. Of dit het wapen is dat door
Pieter de la Rocque is gevoerd is onbekend. Mogelijk was dit zo, maar gelet op de zegels waarmee hij zijn
brieven zegelde is daarover twijfel denkbaar. Er zijn afdrukken van twee typen lakzegels van hem
bewaard gebleven uit de periode 1747-1756. Op 8 april 1747 zegelde hij een brief aan Carel de
Lambregts (toen kolonel-commandant te Sluis) als volgt: 45

Lakzegel A (1747)
De leeuw in het schild is afgebeeld in een springende positie, mogelijk op een heuvelige ondergrond.
Boven het schild is een helm geplaatst met een helmteken, zijnde een uitkomende (geharnaste?) arm
waarmee vermoedelijk een dolk (of een vergelijkbaar voorwerp) wordt vastgehouden. Het schild (dat
gedragen wordt door twee wildemannen) is geplaatst op een (militair geïnspireerde) zogeheten

44

45

Collectie Centraal Bureau voor Genealogie, GHS 50C03, p. 153. In de eveens bij het CBG berustende
heraldische collecties Steenkamp-Damstra en het Armorial van Rietstap komt geen familiewapen De
la Rocque voor.
NA, arch. Hoge Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 282. Ik dank Guus van Breugel en Henk
Hovenkamp voor hun hulp bij het beschrijven en interpreteren van de lakzegels van Pieter de la
Rocque.
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“Paukentuch”, een meerlobbige lap met Pruisische wortels die vroeger om een cavaleriepauk (een
ketelvormige trommel) gebonden werd.
Het is opmerkelijk dat dit zegel slechts gedeeltelijk overeenkomt met het zegel dat voorkomt op diverse
brieven die De la Rocque in de periode 1748-1756 schreef aan zijn vriend Prosper Marchand (zie bijlage
15). Een afdruk van dit zegel is de volgende: 46

Lakzegel B (1748-1756)
De schildhouders op de zegels A en B zijn identiek. Op zegel B bevindt de leeuw zich echter niet in een
springende positie. Hij maakt contact met de grond die, anders dan op zegel A, uit drie heuveltjes is
opgebouwd. De vorm van het schild is anders dan op zegel A. Het is nu geplaatst in een rocococartouche. Het op zegel A afgebeelde helmteken is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een kroon
met negen parels. 47 De compositie wordt gecompleteerd met militaria zoals lansen achter het schild en
een op de grond liggende trom, knots en degen. Deze attributen ontbreken op zegel A. Mogelijk getuigt
het toevoegen van een kroon op aristocratische ambities van Pieter de la Rocque. Zeker is dat hij in een
relatief korte periode veranderende ideeën heeft gehad over zijn heraldische representatie, hetgeen te
denken geeft over de authenticiteit van zijn wapen.
1.3 Privéleven
Pieter de la Rocque (omschreven als ingenieur of fortificatiemeester) ondertrouwde in de Grote Kerk van
Den Haag op 19 februari 1708 met Lucretia van Hoorn. Op 4 maart daaropvolgend werd het huwelijk in
de Waalse kerk te Den Haag ingezegend. Twee dagen eerder kwamen zij bij de Haagse notaris Pieter de
Rogissart huwelijkse voorwaarden overeen. 48 Elk van de partners zou in het bezit blijven van de
goederen die hij/zij reeds bezat en zou niet verantwoordelijk zijn voor de schulden van de ander; zie
verder bijlage 2. Pieter en Lucretia waren neef en nicht. De moeder van Pieter (Bertranne le Roux) en de
moeder van Lucretia (Lucretia le Roux) waren zusters.

46

47

48

Deze afdruk is in zwart-wit gefotografeerd. De andere zegels die zijn aangetroffen op de brieven aan
Marchand zijn qua vormgeving identiek met zegel B.
Verondersteld zou kunnen worden dat de helmkroon duidt op een adellijke afstamming. Aan de
versiering van de kroon zou dan de adellijke rang kunnen worden afgeleid.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroon_(heraldiek). In de 18de eeuw bestond een juridisch verankerd
kronenstelsel in de Republiek der Verenigde Nederlanden echter niet. Uit de kroon op het zegel van
De la Rocque kan dus niet automatisch worden afgeleid dat hij van adel was. Mocht dit het geval zijn
geweest (en daarop zou de betiteling van zijn zuster Lucretia als “Hoogh Edele jonkvrouw” kunnen
duiden) en mocht De la Rocque dit tot uitdrukking hebben willen brengen door een kroon in zijn
zegel, dan is het toch vreemd dat hij dit pas deed vanaf het jaar 1748 en niet al eerder. In geen enkel
getraceerd archiefdocument is hij met een adellijke titel omschreven, afgezien van een moment op 11
mei 1747 toen hij zich tijdens onderhandelingen over de capitulatie van Hulst als graaf liet aanspreken
in de veronderstelling dat dit zijn gezag als onderhandelaar ten goede zou kunnen komen (zie
paragraaf 4.7).
GA Den Haag, not. arch. Den Haag, inv. 1597, 2-3-1708, fol. 499-500.
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Lucretia van Hoorn is geboren op 12 april 1671 (hoogstwaarschijnlijk in Nantes) en is op 19 april
daaropvolgend gedoopt in de “temple” van de gereformeerde gemeente in Sucé-sur-Erdre. 49 Haar ouders
zijn Nicolaas van Hoorn en Lucretia Leroux (le Roux). Bij haar doop traden als peter en meter op:
Theodore le Roux en Sara Sullinet. De dopelinge werd “gepresenteerd” (ten doop gehouden) door
Bertranne le Roux, zuster van de moeder en vanaf 1675 de echtgenote van Pierre Larroque, de vader van
Pieter de la Rocque, de hoofdpersoon van dit boek. De doopinschrijving werd mede door vader Nicolaas
(“Nicolas”) van Hoorn ondertekend. De ouders van Lucretia (en Bertranne) le Roux zijn de reeds
genoemde Theodore le Roux en Lucrèce Cruipenninck. 50 Tot hun andere kinderen behoren de reeds
vermelde Bertranne en voorts Benjamin, Constance en Elisabet le Roux. 51 Voorts Alexander le Roux die
op 5 mei 1681 in Surcé peter was bij de doop van Constance la Roque (zie paragraaf 1.1) en Balthasar le
Roux (Leroux) die met zijn zwager Nicolaas van Hoorn betrokken was bij de slavenhandel (zie
verderop). 52
Theodore le Roux (de vader van Lucretia le Roux) was agent te Nantes van de Franse West-Indische
Compagnie. 53 In die hoedanigheid had hij waarschijnlijk bemoeienis met de slavenhandel naar de Franse
kolonie Cayenne; zie verderop. Hij was op 7 maart 1671 peter bij de doop te Surcé van Theodore Brissac,
zoon van de predikant Jacques de Brissac en (zijn tweede echtgenote) Rachel Leggle. 54
Theodore le Roux en Lucrèce Cruipenninck hebben in de tweede helft van de 17de eeuw enige tijd in de
Republiek gewoond. Zeker is dat daar hun dochter Lucretia is geboren (zie verderop) en vermoedelijk
ook hun zoon Benjamin omdat deze is omschreven als Benjamin le Roux Hollandais.
Lucretia (Lucrèce) le Roux (de moeder van Lucretia van Hoorn) is op 14 april 1689 vermeld als
inwoonster van Den Haag. 55 Genoteerd werd dat zij in Holland is geboren en naar Frankrijk was
vertrokken. Inmiddels was zij weduwe [van Nicolaas van Hoorn] en met vier kinderen als vluchtelinge
teruggekeerd, waarbij werd aangetekend dat haar broer Balthasar toen in Cayenne woonde. Zij verbleef in
Den Haag op het moment dat de ouders van Pieter de la Rocque daar ook woonden. Dat was
waarschijnlijk geen toeval.
Nicolaas van Hoorn behoort tot een patriciërsgeslacht uit Vlissingen. 56 Stamvader van deze familie is
Cornelis Nicolaaszn. van Hoorn, geboren in 1571, die zich vanwege geloofsvervolging in 1603 vanuit
Vlaanderen in Vlissingen vestigde. Van Epen, die een genealogie van deze familie samenstelde
betreffende de periode 1571-1899, merkte op: “De familie “Van Hoorn” heeft alle recht zich tot de oude
regeeringsgeslachten te rekenen. Van af hunne vestiging in deze landen tot op heden, dus bijkans
gedurende drie eeuwen, hebben de mannelijke leden, op een zeer enkele uitzondering na, hooge
regeeringsposten bekleed in de eens zo bloeiende Zeeuwsche steden of wel zij behoorden tot den
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http://www.archinoe.fr/loireatlantique_v3/visualiseur/visu_registre.php?id=440368181&PHPSID=5c0096d94b233bf7a6b5f9a733
4d961a&w=1680&h=1050#; http://huguenots-france.org/france/loire/nantes/ix4cn0.htm.
Debrabandere . (2003, p. 289) heeft de familienaam Cruypenninck vermeld als voorkomend in België
en Noord-Frankrijk. De betekenis van die naam is vermoedelijk iemand die zijn penningen kruidt
ofwel iemand die gierig is (een vrek).
Benjamin en Constance le Roux waren op 18-8-1675 in de “temple” van Surcé-sur-Erdre getuige bij
het huwelijk van Pierre Larrocque en Bertranne le Roux. Benjamin werd op 29-9-1679 begraven,
omschreven als Benjamin le Roux Hollandois. Daarbij waren aanwezig de heren De Wijckersloot,
[Pierre] Hollaer en [Jacob] De Bie die verklaarden dat de overledene ca. 53 jaar oud was geworden en
vermoedelijk op 28-8-1679 was overleden (kennelijk dus niet in Nantes of directe omgeving, omdat
laatstgenoemde datum was geschat). Elizabet le Roux was op 2-5-1685 in Surcé getuige bij de doop
van de ongetwijfeld naar haar genoemde Elizabet Larroque, dochter van Pierre Larroque en Bertranne
le Roux.
Alexander le Roux is mogelijk identiek met zijn naamgenoot die op 5-3-1686, komend uit Blois en
omschreven als koopman, poorter werd in Amsterdam (CBG, Fiches Bibliothéque Wallonne ca. 15001858). Deze is vermoedelijk in Amsterdam op 15-4-1704 begraven (bron: idem).
Gasser, p. 211-259.
Mogelijk is hij identiek met Theodore le Roux die in 1686 poorter werd in Groningen (CBG, Fiches
Bibliothéque Wallonne ca. 1500-1858).
CBG, Fiches Bibliothéque Wallonne ca. 1500-1858.
Van Epen, 1899; Van der Bijl, 1981, diverse plaatsen.
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militairen stand, derhalve steeds in dienst van stad of land; de vrouwelijke leden huwden steeds met
regeeringspersonen”. 57
Nicolaas van Hoorn werd in 1632 in Vlissingen geboren als zoon van de genoemde stamvader en Levina
Timmermans. Zijn loopbaan is afwijkend van die van de andere mannelijke leden van zijn familie.
Hoewel hij ook enige tijd commandeur was op het eiland St. Eustatius ontwikkelde hij zich vooral als een
slavenhandelaar en piratenkapitein. 58 Daarbij speelden zakelijke belangen en connecties van zijn
schoonfamilie een cruciale rol. Omstreeks 1670 huwde Nicolaas van Hoorn met Lucretia Leroux. Hij was
enige tijd in Nantes agent van de Franse West-Indische Compagnie, net zoals zijn schoonvader Theodore
le Roux. 59 In april 1675 werd het schip “De Coningh van Sweden”, dat hij samen met zijn broer Jacob
van Hoorn (toen regerend burgemeester van Vlissingen) bezat, na een reis vanuit Nantes, geladen met
wijn en graan, vlakbij het einddoel, Oostende, door een commissievaarder uit die havenstad geënterd en
in beslag genomen. Op 7 oktober 1675 beklaagden Nicolaas van Hoorn en zijn broer Jacob zich erover bij
de Staten-Generaal en vroegen vergunning om als tegenmaatregel “Oostendische” schepen in beslag te
nemen. In 1674 was het schip “De Noortsche Leeuw” , eigendom van zijn broer Jacob, door een Frans
“Coninghsschip” gekaapt. 60
Nicolaas van Hoorn onderhield een geregeld contact met de gouverneur van de Franse kolonie in
Cayenne. Vooral vanuit de Spaanse havenstad Cadiz werden naar deze kolonie grote aantallen slaven
vervoerd. Cayenne is anno 2014 de hoofdstad van het Frans overzees departement Frans-Guyana en ligt
op een gelijknamig heuvelachtig schiereiland tussen de mondingen van de rivieren de Cayenne en de
Mabury. Ook als piratenkapitein was Van Hoorn in het Caribische gebied actief. Daarbij was ook zijn
zwager Balthasar Leroux (le Roux) betrokken. In juni 1683 raakte Van Hoorn gewond in een duel met
een collega-piratenkapitein. Hij overleed nabij de noordkust van Yucatan, op een klein eiland genaamd
Loggerhea Key. Yucatán is een schiereiland tussen de Golf van Mexico, de Straat Yucatan en de
Caribische Zee. 61
Lucretia van Hoorn overleed in Sas van Gent op 14 augustus 1719 en werd daar vier dagen later
begraven, 48 jaar oud. 62 Pieter de la Rocque hertrouwde niet.
In of omstreeks 1725 (en mogelijk al eerder) onderhield hij een buitenechtelijke relatie met Christina
Henriette Swanke. 63 Hieruit kwam een dochter voort die als Petronella de la Rocque in de gereformeerde
kerk van Halsteren op 9 februari 1726 is gedoopt (getuigen: Michiel Herten en Piternella Kellemaart). 64
57
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Van Epen, p. 7. De wapenspreuk van de familie Van Hoorn luidt: “Electus a Deo beatus” ofwel: de
door God verkorene is gebenedijd.
Gasser, p. 211-259;
http://www.crommelin.org/history/Biographies/1647Daniel/1681VanHoorn/VanHoorn.htm.
In juli 1672 werd Nicolaas van Hoorn door de Admiraliteit van Zeeland belast met het toezicht op alle
prijszaken van commissievaarders op de kust van Biskaje en La Coruña (Francke, 2001, p. 236). De
kaap- of commissievaart was destijds een gereglementeerde aangelegenheid. Een erkend kaperschip
opereerde onder toezicht en met instemming van de overheid en kon hierbij zonodig hulp inroepen
van oorlogsschepen van een van de Admiraliteiten van de Republiek. Er was een nauwe vervlechting
van kaperij, slaven- en smokkelhandel.
Het zag er in 1666 even naar uit dat Nicolaes van Hoorn consul zou worden van de Republiek der
Verenigde Nederlanden in Nantes. Op zijn verzoek werd hij (omschreven als “coopman tot Nantes”)
door de Staten-Generaal als zodanig benoemd op 18-8-1666, maar deze benoeming ging niet door
omdat op 13-10-1666 de reeds zittende consul (Roch) werd herbenoemd (Van Epen, p. 13).
NA, Staten-Generaal, 1.01.02, inv. 287, 7-10-1675.
Van Epen (p. 13) vermeldde dat Van Hoorn in 1685 op St. Eustatius overleed, maar dit is
waarschijnlijk onjuist. Over de activiteiten van Nicolaas van Hoorn als slavenhandelaar en als
piratenkapitein was Van Epen klaarblijkelijk niet geïnformeerd, want hij maakte er geen melding van.
Van Epen, 1899, p. 119.
GA Hulst, not. arch. Hulst, inv. 1298, fol. 170 v-173 v, 13-7-1729; idem, inv. 1306, ongefol., 13-71729.
Dat de doop is genoteerd in het doopboek van de geref. kerk te Halsteren zou erop kunnen duiden dat
het kind op of nabij het fort De Roovere (bij Bergen op Zoom) is geboren. De predikant van de geref.
kerk te Halsteren bediende toen tevens dit fort (Sinke, 1993, p. 39). Zeker is dat het regiment van
Pieter de la Rocque of onderdelen daarvan in de jaren 1724-1725 garnizoen hield(en) in Bergen op
Zoom (zie hoofdstuk 2). De dopelinge is op 29-1-1726 geboren. De getuigen vormden een echtpaar.
De naam van de vrouwelijke getuige is foutief genoteerd en moet zijn: Pieternella Kallewaert (ook
omschreven als Kalwaart). Dit paar ondertrouwde geref. Bergen op Zoom 28-5-1723 en trouwde
aldaar op 16-6-1723, hij als Michiel Klaasen Harten, geboren en wonend te Bergen op Zoom (zoon
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Doopinschrijving van Petronella de la Rocque, Halsteren 9 februari 1726.
De “opgegeven” vader en moeder waren bij de doop afwezig. De dopelinge (omschreven als “kindt
Pieternella La Rocke”) overleed in Bergen op Zoom reeds op 15 mei 1726 en werd daar een dag later
begraven. Van Pieter de la Rocque zijn geen andere kinderen bekend.
Over Christina Henriette Swanke is het volgende bekend. Op 25 juli 1727 is zij omschreven als
minderjarig (d.w.z. nog geen 25 jaar oud). 65 Op 13 juli 1728 is zij vermeld als meerderjarig en als
ongehuwd. 66 Vermoedelijk is zij dus omstreeks 1703 geboren. 67 Zij is een dochter van Noë Swancke
(Swanke) en Dina Sixti. Dit paar huwde te Sluis op 20 februari 1696, hij omschreven als vaandrig onder
majoor [Willem van] Meurs, zij als een jonge dochter van Sluis. 68 Dina (Dijna) Sixti (Sixtij) is een
dochter van Adriaan Sixty (in de laatste decennia van de 17de eeuw vaak burgemeester van Sluis) en van
Adriana Verschrage. 69 Zij werd omstreeks 1672 geboren. 70 Haar moeder overleed te Sluis op 5 april
1679. Haar vader verkreeg op 8 maart 1682 (toen schepen van Sluis) een attestatie van de gereformeerde
kerk van Sluis om elders te hertrouwen met Anna van Loo, weduwe van kapitein Antony van

65
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67
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69

70

van Nicolaas Harten en Janneken Smits), en zij als Pieternella Adriaansen Kalwaart (dochter van
Adriaen Calwaert en Magdalena de Vries), eveneens geboren en wonend aldaar. Zij lieten in Bergen
op Zoom tussen 1723 en 1736 vier kinderen geref. dopen. Enigerlei verwantschap tussen hen enerzijds
en Pieter de la Rocque en Christina Henriette Swanke anderzijds kon niet getraceerd worden. Op 235-1744 is Machiel Harten te Bergen op Zoom vermeld als pottenbakker (MHC, not. arch. Bergen op
Zoom, inv. 541, akte nr. 719). De dopelinge is niet genoemd naar de moeder van De la Rocque noch
naar de moeder van Christina Henriette Swanke. Zou haar voornaam verwijzen naar de vrouwelijke
doopgetuige?
NA, arch. Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2572, fol. 90 v-91.
GA Hulst, not. arch. Hulst, inv. 1298, fol. 170 v-173 v, 13-7-1729; idem, inv. 1306, ongefol., 13-71729.
Doopgegevens betreffende de stad Sluis uit die tijd zijn verloren gegaan. Zij deed daar geen
belijdenis.
Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg. 1889, p. 17. Hij was vaandrig onder Willem van Meurs in
het regiment van Philip Claude de Saint Amant (zie voor dit regiment Ringoir, 1981 b, p. 57-58). Zij
deed belijdenis te Sluis op 6-10-1692 (ZA, Herv. Gemeente Sluis, toegang 337, inv. 147,
Lidmatenregister 1658-1700).
ZA, Recht. Arch. Zeeuws-Vlaanderen (RAZVL), inv. 487, Weeskamer Sluis, nr. 1813-1. De staat van
de nagelaten bezittingen van Adriana Verschrage bevat een batig slot van £ 2834:9:2, destijds een
aanzienlijk vermogen. Behalve dochter Dyna liet zij een dochter Janna na, die op 5-4-1679 is
omschreven als 5 jaar oud.
Op 19-2-1682 is zij vermeld als 10 jaar oud (ZA, ZAVL, inv. 1813, eerste akte).
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Ellinckhuysen (Edijnckhuijsen). 71 Hij hertrouwde te Sluis nog eens op 28 oktober 1697 (hij was daar
toen wederom burgemeester), ditmaal met Helena Kornelia Weyts, weduwe van Pieter Credenbagh. 72
Op 16 maart 1709 hertrouwde Dina Sixti (omschreven als weduwe van “Noel Swencke”) te Sluis met
Maurits Seijs, een jonge man van Den Bosch. 73 Waarschijnlijk verbleef hij toen als militair in Sluis.
Vaststaat dat hij op 2 december 1723 werd benoemd tot kapitein in het regiment van Samuel Maurits de
la Rocque (zie voor deze bijlage 1). 74 Als zodanig is hij onder meer op 26 december 1726 en 13 juli 1729
vermeld. 75 Waarschijnlijk behoort Maurits Seijs tot het gelijknamige geslacht waaruit in de 17de eeuw
verscheidene officieren voortkwamen, met als stamvader Lieven Seijs, die op 21 juni 1605 werd benoemd
tot kapitein van een Zeeuwse compagnie voetknechten als opvolger van Michiel Tutelaer. 76 Diens zonen
Anthony en Johan verwierven hoge posities in het Staatse leger. 77 Zo was Johan Seijs in de periode 16461671 commandeur van het belangrijke Scheldefort Lillo. Anthony’s zoon Levinus (Lieven) verbleef als
militair onder meer in Den Bosch en is mogelijk de vader van de stiefvader van Christina Henriette
Swanke.
Noë Swancke is mogelijk een zoon van N. Swanke die op 1695 is vermeld als schepen van Hulst. 78
Mogelijk had hij voorts een broer Nicolaes, die, wonend in Sluis, in 1698 is vermeld als adelborst in
dienst van de VOC. 79
De biologische vader van Christina Swanke had voorts mogelijk een broer Francois Swancke die
eveneens officier was en in hetzelfde tijdvak als Pieter de la Rocque opklom in het Staatse leger. 80 Diens
carrière in dit leger verliep als volgt:
28-10-1706

28-10-1709
19-09-1720
17-11-1724
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Luitenant in de compagnie van luitenant-kolonel Nicolaas Schmeling, in het regiment
van Anthony Gunther prins van Holstein-Beck; eerder vaandrig in de compagnie van
kapitein Vivian. 81
Kapitein in het regiment van de prins van Holstein-Beck. 82
Sergeant-majoor-commandant in het regiment van de prins van Holstein-Beck. 83
Luitenant-kolonel in het regiment van de prins van Holstein-Beck. 84

Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg. 1888, p. 90. Ellinckhuysen is ook omschreven als
Edijnckhuijsen ( ZA, RAZVL, inv. 487, nr. 1813-19).
Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg. 1889, p. 17.
Idem, p. 20.
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/projecten/officiersnamen (Officiersboekjes van de jaren
1725 t/m 1729). Hij verkreeg hiervoor commissie van de Raad van State op 14-12-1723 (NA, Raad
van State, 1.01.19, inv. 1537, fol. 67).
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 402, akte 71, 26-12-1726; GA Hulst, not. arch. Hulst, inv.
1298, fol. 170 v-173 v, 13-7-1729; idem, inv. 1306, ongefol., 13-7-1729. Met attestatie van elders
kwamen Maurits Seijs en Dina Sixti (vergezeld van Johanna Isabella Swancke en van Elisabeth Seijs)
naar Sluis (ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 147). Zij vertrokken daar gevieren aangevuld met Adriaan
Sixti Eversdijk met attestatie op 19-4-1730 (bron: idem, inv. 148).
ZA, SZ, inv. 1668, fol. 216.
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786 (namen PS).
ZA, arch. Het Vrije van Sluis, inv. 320.
Deze trad in dienst van de VOC op 3-5-1698 en vertrok met het schip “Eenhoorn” naar Batavia.
Helena Bense was zijn begunstigde, vermoedelijk zijn echtgenote. De datum van zijn vertrek bij de
VOC is onbekend (NA, VOC-archief, toegang 1.04.02, inv. 12238, fol. 1). Het is aannemelijk dat hij
verwant is met Nicolaes Swancke die op 11-1-1666 is vermeld als schepen van Sluis (De Navorscher,
jrg. 1886, p. 497). Deze is mogelijk identiek met N. Swanke, vermeld als schepen te Sluis in 1695
(ZA, arch. van Het Vrije van Sluis, inv. 320). In de periode 1621-1636 is ene Nicolaes Swancke
vermeld als bewindhebber van de West-Indische Compagnie (WIC) (De Navorscher, jrg. 1914, p.
384). Op 16-3-1617 overleed in Veere de 19-jarige echtgenote van Nicolaas Swancke (Bloys van
Treslong Prins, 1919, p. 290).
Onduidelijk is diens verwantschap met Francois Swanke die in de periode juli-september 1749 samen
met Henrietta Charlotta de Salve (zijn echtgenote?) als lidmaat van de geref. kerk te Vlissingen een
attestatie kreeg ten behoeve van de geref. kerk te Sluis (ZA, DTBL Vlissingen nr. 26, K 484, fol. 92).
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 63 v.
Idem, fol. 74. De Raad van State verleende commissie op 9-12-1709 (NA, Raad van State, 1.01.19,
inv. 1535, fol. 313 v).
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 101 v.
Idem, inv. 1672, fol. 25 v.
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01-01-1742
11-12-1744
12-05-1745

Generaal-majoor in het regiment van de prins van Holstein-Beck. 85
Waarnemend kolonel van het regiment van de prins van Holstein-Beck. 86
Overleden.

Vermoedelijk is Christina Henriette Swanke verwant met de in Sluis geboren Johanna Elisabeth (ook
omschreven als Isabella) Swancke. Deze was vermoedelijk haar zuster. Zij deed belijdenis te Sluis op 31
december 1723 en huwde te Sluis op 28 augustus 1735 als jonge dochter met Adriaan Sixti Eversdijk,
jonge man, en toen vaandrager in het regiment van Pieter de la Rocque en destijds garnizoen houdend in
Dendermonde. 87 Hij deed belijdenis te Sluis op 3 januari 1731. Op 8 september 1735 verkreeg Johanna
Elisabeth (Isabella) Swancke een attestatie ten behoeve van Dendermonde. 88 Op 5 juli 1737 keerde zij
van daaruit in Sluis met haar echtgenoot (en met attestatie) terug. 89 Adriaan Sixti Eversdijk hertrouwde te
Sluis op 18 juli 1741 (ondertrouw te St. Kruis) met Johanna Francoise Rubbens, jonge dochter, geboren
in Sluis; hij was toen luitenant en adjudant in het regiment van Pieter de la Rocque. 90 Op 26 november
1745 verkreeg hij van de Raad van State commissie als adjudant te voet. 91
Over de relatie tussen Pieter de la Rocque en Christina Henriette Swanke ontstond een rechtszaak die was
aangespannen door haar stiefvader Maurits Seijs. Deze trachtte gedaan te krijgen dat zij zouden trouwen,
hetgeen Christina graag zou willen, maar waartoe De la Rocque niet bereid was. Seijs probeerde om dit
via de Raad van State af te dwingen. Hij stelde dat De la Rocque aan zijn stiefdochter een trouwbelofte
had gedaan die niet was nagekomen. Op 25 juli 1727 verwierp de Raad van State de eis van Maurits Seijs
en deed de volgende uitspraak: 92
“In de saecke hangende voor den Raad van State der Vereenigde Nederlanden tussen Maurits Seijs,
capiteyn in het Regiment te voet van den collonel Samuel de la Rocque, in huywelijk hebbende Dina Sixti
in voorig huywelijk getrouwt geweest met Noë Swanken, die aen haer verwect had een dogter genaamt
Christina Henrietta Swanke, sijnde nogh minderjarigh, ende voornoemde Christina Henrietta Swanke
met den eerste impetrant [verzoeker] haaren behoudvader [stiefvader] in deesen geadsisteert en alsoo
impetranten van mandement van rauw actie [een dagvaarding voor een eerste rechterlijke uitspraak] ter
eenre, ende Pieter de la Rocque, collonel van een Regiment te voet ten dienste deeser Landen, gedaagde
in het voorschreven cas [geschil] ter andere zijde. De Raad gehoord de pleydooye en voorts doorgesien
en overwogen hebbende alle het geen ter materie dienende is, doende regt, ontsegt aen de impetranten
haren eysch en conclusie opende jegens den gedaagde in deesen gedaen en genoomen, en compenseert de
costen van deesen processe om reedenen den Raad daartoe moveerende.
Aldus gedaen en gesententieert in ’s Gravenhage den 25 july 1727 by de heeren Van Sonsbeeck,
president, Van der Ramhorst, Van Geldermalsen, Van Utenhoven, De Kempenaer, Van Voorst en Van
Gesseler.”
Daarmee kwam aan het proces geen einde, want de ouders van Christina tekenden beroep aan, waarna de
affaire nog enige tijd bleef slepen. Pieter de la Rocque ondernam vervolgens een succesvolle poging om
zijn affaire met Christina Swancke te appaiseren door haar een afkoopsom aan te bieden. Hiervoor lieten
zij op 13 juli 1729 door Adriaan Bake, notaris in Hulst, de volgende akte opmaken: 93
“Compareerden voor mij Adriaan Bake, openbaar Notaris etc., present de nagenoemde getuijgen, in
persoone de Hoog Edel Gestrenge Heer Pieter de La Rocque, Kolonel van een Regiment Infanterie ten
dienste der Vereenigde Nederlanden, en Commandeur der Stadt en onderhoorige forten van Hulst etc. ter
eenre en Mejuffrouw Christina Henriette Swanke, meerderjarige ongehuwde dogter, ter andere zijde.
Gevende zij Juffr. tweede comparante te kennen, hoe dat zij eenigen tijd agter den anderen gehadt
hebbende eene familiare conversatie met den Heer eersten Comparant; het daar op is komen te gebeuren,
dat zij Juffr. tweede Comparante met den heer eersten Comparant vleesschelijke conversatie hadde
gehouden. Dat zij Juffr. Tweede Comparante daardoor bezwangert zijnde geworden, het zelve voor Hare
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Ringoir, 1981 b, p. 66.
Idem p. 66; ZA, SZ, inv. 1672, fol. 184 v.
Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF), jrg. 1890, p. 204.
ZA, Herv. Gemeente Sluis, inv. 148.
Idem, inv. 147.
ANF, 1890, p. 38. Zij is een dochter van Adriaan Rubbens, burgemeester en schepen van het Vrije van
Sluis (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 527, akte nr. 1194, 14-8-1746).
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 164 v.
Idem, inv. 2572, fol. 90 v-91.
GA Hulst, not. arch. Hulst, inv. 1298, fol. 170 v-173 v, 13-7-1729; idem, inv. 1306, ongefolieerd. De
akte werd niet opgemaakt in Hulst maar in Koewacht, mogelijk om een gezamenlijke, zichtbare gang
naar het notariskantoor in Hulst te vermijden.
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Ouders, alsmede voor den Heer eersten Comparant, hadde gesecreteert [geheim gehouden], tot over de
agt maanden van haar zwangergaan toe, als wanneer het zelve door hare Ouders wierde ontdekt, en
daarvan door dezelve aan Heer eersten Comparant kennis is gegeven. Dat vervolgens de tijd van haar
Juffrouw tweede Comparantes verlossinge gekomen en zij bij haar zelven ten vollen bewust zijnde, dat zij
noijt met eenige manspersoonen, buijten den Heer eersten Comparants eenige vleesschelijke conversatie
hadde gehadt, zij dan ook vervolgens, in barensnood, het kindt op den 29en Januarij 1726 onder eede
aan hem Heer eersten comparant hadde opgedragen, hetwelke op den 15en Meij 1726 dezer wereld is
overleden. Dat vervolgens zij Juffrouw tweede Comparante, sprekende met hare moeder vrouw Dina
Sixti, en haar behuwt vader [stiefvader] den Heer Maurits Seijs, kapiteijn in het Regiment van den Heere
Kolonel Samuel De La Rocque, over hetgene te doen stont, niet alleen zich opentlijk had gedeclareert, en
betuijgt, dat de genoemde vleesschelijke conversatien tusschen haar en den Heer eersten Comparant niet
waren gehouden op een voorafgegane mondelinge trouwbelofte van den Heer eersten Comparant, maar
alleen uijt een enkele al te verregaande zuijvere liefde en genegenheijd; en dat ook daarna hij heer eerste
Comparant zigh noijt verder hadde geëxpliceert [verklaard] ofte geëlargeert [hier in de betekenis van
uitvergroot] als in generale termen, van liefde en genegenheijd voor haar Juffrouw tweede Comparante
te hebben, omme bij alle voorvallende gelegenheden haar, naar zijn vermogen, dienst te doen, en dat hij
haar ook niet licht gebrek zoude laten lijden, en dat over sulks bij den Heer eersten Comparant voor of na
het voorschreven zwanger werden van de Juffrouw tweede Comparante, aan haar geen beloften waren
gedaan van [met] haar Juffrouw tweede Comparante te zullen trouwen. Dat ook bovendien zij Juffrouw
tweede Comparante te dier tijd zeer sterk hadde geinsteert [erop had aangedrongen], bij de voornoemde
hare Ouders ten eijnde dat hier of gene procedures tegens hem Heer eersten Comparant zouden mogen
werden gemoveert, dewijl zij zigh wel verzekerd hield dat de heer eerste Comparant, dien zij erkende
voor een eerlijk man, en niet voor een debauchant [een losbandige, een verleider], te genereusen hart
hadt om Haar in verdriet te laten steken, en in deze toestand niet behulpsaam te zijn. En dat zij ook niet
minder was gepersuadeert [tot de overtuiging was gebracht] dat zij hem met geen geweld tot trouwen
zoude konnen brengen of obligeren. Dat zij Juffrouw tweede Comparante daaromme was geresolveert
[had besloten] zigh zelfs in persoon bij hem te begeven, om alzoo met zagtigheijd en tendresse te zien of
zij hem in haar faveur zoude konnen persuaderen [overreden], en dat zij zigh zelfs flatteerde, dat schoon
de Heer eerste Comparant nu al ongenegen mogt blijven om in den huwelijken Staat te treden, om
redenen bij hem Heer eersten Comparant meermalen aan haar Juffrouw tweede Comparante geallegeert
[kenbaar gemaakt], zij egter hoopte door haar attachement voor zijn persoon, deszelfs hart t’avond of
morgen nogh wel eens daartoe te zullen bewegen. Dat daarop Haar voornoemde Ouders niettemin
hebbende geconsulteert de Heeren [bedoeld zal zijn: de heer] Advokaat Van Tienen en procureur van der
eijsch, dezelve Advokaat en Procureur niettegenstaande zij Juffrouw tweede Comparante alstoen weder
aan hun in presentie van haar Juffrouw tweede Comparante voornoemde Ouders, zich duijdelijk hadde
geexpliceert en gereïlereert [herhaald] noijt ofte oijt eenige de minste trouwbeloften van den Heer
eersten Comparant te hebben ontfangen of gekregen, echter de genoemde Haar Juffrouw tweede
Comparante ouders hadden weten te persuaderen, omme tegens wil en dank van de Juffrouw tweede
comparante, daar of een proces te entameren, onder voorwendsel van de genoemde Advokaat en
Procureur dat de Heer eerste Comparant zigh in zijne brieven zoude hebben misgrepen, en zoo verre
gedeclareert, dat den Rechter daardoor zoude komen werden gepermoveert [beroerd] om hem heer
eerste Comparant tot den trouw te dwingen. Dat zij Juffrouw tweede Comparante nu eerst ontdekt
hebbende, dat van haren’t wegen voor de Edele Mogende Heeren Rade van State der Vereenigde
Nederlanden, door de practisijns [advocaten] bij hare voornoemde ouders geëmploïeert, was gedaan
zekere presentatie van eede, waarbij zij Juffrouw tweede Comparante quasi zoude hebben geoffereert
onder eede solemneel te verklaren, dat de voorschreven bijslapinge zoude zijn geschiedt op voorafgegane
trouwbeloften van den Heer eersten Comparant, ja met die circumstantien daarbij gevoegt, dat de Heer
eerste Comparant op zekere vrijdaghavond zijn handt zoude gelegt hebben in die van de Juffrouw tweede
Comparante en gezegt ik belove u te trouwen, en daar kunt Gij vast staat op maken, ’t geen egter
zoodanig noijt is gebeurt. En dat wijders de Heer eerste Comparant ook op zekeren zaterdaghavond,
zijnde den dage van voorbereijdinge van des Heeren Heijlig en Hoogwaardig Avondmaal, nog zoude
hebben gezegt, ik bemin u, ik zal u in der eeuwigheijd niet verlaten, ’t geen ook niet verder heeft [is]
gegaan dan bij de Juffrouw tweede Comparante hiervoren is genarreert [verteld]. En dat hij heer eerste
Comparant daarop des anderen daags het Nagtmaal des Heeren gebruijkt, en dat alzoo ook als een zegel
[bevestiging] van zijne tendresse [genegenheid] genomen zoude hebben. Dat wijders zij Juffrouw tweede
Comparante nu ook met veel verwonderinge hadde bevonden, dat al het zelve weder was gerepeteert en
ten neder gesteld bij de requeste door haar gemoende heer vader aan Haar Hoog Mogenden zoo op zijn
als haar naam, om te obtineren [verkrijgen] mandement van revisie [verzoek om herziening van een
uitspraak], gepresenteert. Dat zij Juffrouw tweede Comparante daar uijt bemerkende dat genoemde Hare
praktisijns [de advocaten van haar ouders] hare intentie niet wel hadden begrepen, en ook bij zig zelfs
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overtuijgt zijnde dat daardoor groot ongelijk aan den Heer eersten Comparant wierde gedaan, dewelke
zig noijt verder had geëxpliceert als bij de premissen hier voren naar waarheijd is ter neder gesteld, en
gevolglijk zeer verkeerdelijk en ten onrechte zoude kunnen werden getwijfeld of de Heer eerste
Comparant wel ten goeder trouwe had gedaan de contrapresentatie van eede, dat namelijk hij noijt aan
de Juffrouw tweede Comparante eenige trouwbeloften hadde gegeven, tot voorkominge en wegneminge
van al het zelve, en om haar gemoet deswegen te ontlasten, vervolgens had geresolveert zig naar de
plaatze van des Heer eersten Comparants residentie te begeven, om hem deswegens te informeren, en ook
daarvan excuse te versoeken en wijders tegelijk ook te zien of zij in der minne met den Heer eersten
Comparant zoude kunnen convenieren zoo of de actie van defloratie [ontering] als andersins, welke actie
aan Haar bij sententie niet was benomen, maar nogh was gelaten in zijn geheel. Dat zij Juffrouw tweede
comparante vervolgens dan haar voorschreven voornemen geëffectueert, en ook met den heer eersten
comparant of zoodanig accord gesproken hebbende, het eijndelijk met den heer eersten comparant was
eens geworden, gelijk nu zij Heer en Juffrouw Comparanten te samen dan ook nog verklaarden te
convenieren en accorderen bij dezen. Dat namelijk eerst en vooraf de Juffrouw tweede Comparante zal
acquiesceren [erin berusten], approberen [goed te keuren] en homologeren [te bekennen], gelijk zij
verklaarde te doen bij dezen, de sententie bij de Ed. Mog. Heeren Raden van State der Vereenigde
Nederlanden op den 6den augustus 1727, tusschen haar Juffrouw tweede Comparante geassisteert met
haar voornoemde Heer behuwt vader, als impetrante [verzoeker] van mandement van revisie ten eenen
en hem Heer eersten Comparant als gedaagden in ’t voorschreven cas [geschil], ten andere zijde, in cas
matrimonieel [in een geschil betreffende een huwelijk] gewezen, en dat vervolgens de Juffrouw tweede
Comparante zal renuncieren [opzeggen] van de revisie voor haar bij request van Haar Hoog Mogenden
versogt, en ook verleend, gelijk zij almede dan ook daarvan op de kragtigste wijze doenlijk verklaarde te
renuncieren mitsdezen. Dat dan voorts bij de Heer eerste Comparant aan de Juffrouw tweede
Comparante in volle voldoeninge van alle zoodanige actiën, zoo van defloratie, als andersins, alsmede
nog van alle zoodanige verdere actiën of pretentien als de Juffrouw tweede Comparante zoo uijt den
voorschreven alsmede uijt eenigen anderen hoofde tot laste van hem Heer eerste Comparant zoude
mogen hebben, of anders zoude kunnen hebben mogen ofte willen moveren, zal betalen eene somme van
vier hondert ponden Vlaams in nieuwe Zeeuwsche Obligatien tot twee en een half per cento ’s jaars. En
dat over sulks met de voldoeninge van de voorschreven somme de Juffrouw tweede Comparante hem heer
eersten comparant zal quiteren [ontlasten] van al het gene voorschreven is, zonder iets verder tot laste
van hem heer eersten comparant te reserveren, uijt welken hoofde zulks ook zoude mogen zijn, niets ter
Wereld uijtgesondert, directelijk of indirectelijk, zo als zij juffrouw tweede Comparante hem Heer eersten
Comparante van al het zelve wel expresselijk en voorbedagtelijk, verklaarde te renuncieren [ontzeggen]
bij dezen. Tot prestatie en nakominge van het gene voorschreven is, verklaarden zij heer en Juffrouw
Comparanten te verbinden hunne persoonen en goederen, dezelve subjecterende alle Hoven, Rechten en
Rechteren, en ook wel speciaal de Edel Mogende Heeren Raden van State der Vereenigde Nederlanden.
Te vreden zijnde zij Heer en Juffrouw Comparanten tot meerdere verzekeringe zigh vrijwillig in den
inhoude dezer te doen en laten condemneren, daartoe onwederroepelijk constituerende en magtigh
makende de Heeren Huijbert van Ourijk, Kornelis Knol, Gerard Beekman, en Wouter van Manen, alle
Procureurs voor welgem. Ed. Mog. Heeren Raden van State, zoo om de voorschreven Condemnatie te
versoeken, als daar inne te consenteren respectivelijk. Aldus gepasseert op de Koewagt, territoir van
Haar Ho. Mog., ter presentie van de Heeren Hermanus Olingius, en Jan van der Spriet, als getuijgen,
dezen 13e Julij 1729. Waren ondertekend P. de La Rocque, Saristenna [Christina] Swake [Swanke], H.
Olingius, en J. van der Spriet, onderstond, quod attestor, getekend A. Bake Notaris Pub.”
In de marge van deze akte is genoteerd: “De obligatien, in den tekst gemeldt tot vier honderd ponden vls.
[Vlaams] kapitaal, zijn op heden aan mij ondergeschreven overgegeven, en door mij ingetrokken
[ingenomen]. Dezen 13den Julij 1729. Was ondertekend Scaristenna [Christina] Swanke.”
Daaraan werd eveneens op 13 juli 1729 de volgende akte toegevoegd:
“Compareerden voor mij Adriaan Bake, openbaar Notaris [etc.], present de nagenoemde getuijgen, in
persoone de Hoog Edel Gestrenge Heer Pieter de la Rocque, Kolonel van de Infanterie ten Dienste dezer
Landen, en Commandeur der Stadt en onderhoorige forten van Hulst etc. ter eenre; en Mejuffrouw
Christina Henrietta Swanke, meerderjarige ongehuwde dogter, ter andere zijde. Dewelke verklaarden
met den anderen te zijn geconvenieerd en geaccordeert, gelijk zij convenieren en accorderen bij dezen,
dat zij Juffrouw tweede Comparante zal overgeven in handen van hem heer eersten Comparant, zoo als
zij doet mitsdezen, en gelijk hij Heer eersten Comparant ook bekende nevens het passeren dezer uijt
handen van de Juffrouw tweede Comparante ontfangen en afgenomen te hebben eene somme van vier
hondert ponden vls. [Vlaams], in nieuwe Zeeuwsche Obligatien tot twee in een half per cento ’s Jaars
kapitaal, en dat onder en op de navolgende Conditien, als namelijk dat hij heer eersten Comparant
jaarlijks aan de Juffrouw tweede Comparante van dezelve kapitale somme van vier hondert ponden vls.
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zal voldoen interessen [interesten, renten], bij forme van lijfrenten, tot twee hondert guldens ’s jaars, en
dat zoo lange hij heer eersten Comparant en de Juffrouw tweede Comparante beijde in leven zijn zullen,
belovende mitsdien hij Heer eersten Comparant bij dezen aan de juffrouw tweede Comparante, zoo lange
zij beijde in levende lijven zullen zijn, en ook langer of verder niet, te zullen opleggen en betalen jaarlijks
de voornoemde somme van twee hondert guldens, zijnde voorts wel expresselijk tusschen de Heer en
Juffrouw Comparante geconditioneert en gestipuleert, dat zoo wanneer zij Juffrouw tweede Comparante
voor hem de heer eersten Comparant zoude mogen komen te overlijden, dat daarmede niet alleen zal
komen te cesseren de voorschreven jaarlijksche uijtkeeringe, ofte het betalen van gemelde lijfrenten,
maar dat daarmede het voorschreven kapitaal ook zal werden gehouden voor voldaan en gemortificeert
[teniet gedaan], zonder dat de erfgenamen van de Juffrouw tweede Comparante ofte iemandt ter wereld,
wie het ook zoude mogen zijn, deswegens eenige actie of pretentie ten laste van den Heer eersten
Comparant, ofte zijne erven in der tijd, zullen konnen maken. Dogh in cas de Heer eerste Comparant
zoude mogen komen te overlijden voor de Juffrouw tweede Comparante dat alsdan, en in dien gevalle de
erfgenamen van hem heer eersten Comparant gehouden zullen zijn aan haar Juffrouw tweede
Comparante te betalen eerst de voorschreven jaarlijksche renten, tot den sterfdagh van hem Heer eersten
Comparant toe, pro rato, en naar proportie van den tijd. En dat dezelve erfgenamen van hem heer eersten
Comparant dan ook nogh bovendien zullen zijn gehouden aan haar Juffrouw tweede Comparante, in
contanten gelde, te betalen de voorschreven kapitale somme van vier hondert ponden vls. [Vlaams] in
obligatien alsvoren. En dat het alsdan de Juffrouw tweede Comparante zal vrij staan daar mede te doen
en handelen naar haar goedvinden, als met hare andere vrije en welverkregene goederen, zonder
tegenzeggen van iemand. Tot prestatie en nakominge van ’t gene voorschreven is, verbinden zij Heer en
Juffrouw Comparanten hunne persoonen en goederen, dezelve subjecten ende alle Hoven, Rechten, en
Rechteren, en specialijk den Hove Provinciaal van Holland, versoekende wijders dat hiervan acte
gemaakt zoude werden. Aldus verleden en gepasseert op de Koewagt, territoir van Haar Ho. Mog. ter
presentie van de Heeren Hermanus Olingius en Jan van der Spriet, als getuijgen, dezen 13de julij 1729,
waren ondertekend P. de la Rocque, Scaristenna Swanke, H. Olingius, en J. van der Spriet, onderstond,
quod attestor, get. A. Bake Nots. Pub..”
In de marge van deze akte is op 6 mei 1732 de volgende verklaring van Christina Swanke opgenomen:
“De ondergeschreven Christina Henrietta Swanke verklaart van den inhoude van het nevenstaande
contract door den Ho. Edel Gestrengen Heer Pieter De La Roque voldaan te zijn, met weder intrekkinge
van de twee obligatien daarbij gemeld. En derhalve van het zelve contract, alsmede van alle andere en
verdere actiën, die zij tegens den voorzeijden heer De La Roque zoude mogen vermeijnen te hebben
zonder eenige reserves te renuncieren [op te zeggen], en zijn hoog Edel Gestrenge volkomen te quiteren
[ontlasten]. Actum te Hulst den 6. Meij 1732. Was onderteekendt Carstenna Henriete Swanke.
Onderstond mij present, A. Bake Nots. Pub.. Accordeert met het genoteerde op het orgineel van deze. A.
Bake Nots. Pub..”
De la Rocque stelde aan haar dus per direct twee obligaties ter beschikking met een waarde van 400 pond
Vlaams. Deze werden aan haar overhandigd en bij afzonderlijke akte aansluitend aan De la Rocque
teruggeven onder de voorwaarde dat hij haar een jaarrente van fl. 200 zou uitkeren zolang zij zou leven.
Mocht De la Rocque eerder dan Christina overlijden, dan dienden zijn erfgenamen de aangegane
verplichting jegens haar voort te zetten. In ruil voor de toegezegde jaarrente zou zij afzien van verdere
procedures betreffende hun relatie. Het is onbekend of hiermee aan de liefdesverhouding tussen hen een
definitief einde kwam.
Het is evenmin bekend of Christina Henriette Swanke na haar relatie met Pieter de la Rocque (alsnog) is
gehuwd. Mocht dit het geval zijn dan zou dit gebeurd kunnen zijn vóór 6 mei 1732 toen zij afstand deed
van de jaarrente ad fl. 200 en de daaraan ten grondslag liggende twee obligaties. 94 Goed denkbaar is dat
haar financiële positie na een huwelijk (aanzienlijk) verbeterde en dat zij daardoor niet langer van
ondersteuning door De la Rocque afhankelijk behoefde te zijn of wilde zijn.
Over eventuele andere relaties die Pieter de la Rocque met vrouwen onderhield zijn geen documenten
aangetroffen. Dat geldt ook voor mogelijk andere buitenechtelijke kinderen.
Ook over andere aspecten van het privéleven van Pieter de la Rocque is, althans voor wat betreft de
periode 1679 tot zijn detentie op Loevestein in 1748, vrijwel niets bekend. Het is aannemelijk dat zijn
vroege jeugdjaren in sterke mate zijn beïnvloed door de problematische positie van zijn ouders als Franse
hugenoten. Hun vlucht naar de Republiek zal op het leven van hun kinderen een stempel hebben gedrukt.
94

GA Hulst, not. arch. Hulst, inv. 1298, 6-5-1732, fol. 173. Mocht zij zijn gehuwd dan gebeurde dit niet
in Sluis waarvan trouwgegevens uit de 18de eeuw bewaard zijn gebleven.
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Het zal geen toeval zijn dat Pieter zich in de laatste fase van zijn leven bijzonder geïnteresseerd toonde in
levensbeschouwelijke kwesties, met in begrip van de geschiedenis van het protestantisme; zie hiervoor
paragraaf 5.5.
Dank zij bewaard gebleven brieven aan zijn vriend Prosper Marchand zijn er uiteenlopende details
bekend over het privé-leven van De la Rocque tijdens zijn verblijf op het slot Loevestein. De brieven
leren ons veel over onder meer zijn (brede) literaire en historische belangstelling en zijn persoonlijk wel
en wee. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en naar bijlage 15.
Over zijn bezittingen merkte hij eens op dat hij door het dienen van het land als een officier van eer een
deel van zijn “patrimonieele goederen” had opgeofferd. 95 Welke goederen dit waren en over welke
andere bezittingen De la Rocque beschikte zijn geen gegevens aangetroffen. Waarschijnlijk erfde hij de
nagelaten bezittingen van zijn zuster Lucretia, die vermoedelijk niet onbemiddeld was (zie paragraaf 1.4).
Er is vergeefs gezocht naar een testament van hem. Ook een “staat en inventaris” van nagelaten
bezittingen kon niet worden getraceerd. 96
Zeker is dat De la Rocque in september 1747 een “buitenplaats” bewoonde in Voorburg. In die maand
werden documenten van hem die zich daar bevonden in opdracht van de Hoge Krijgsraad verzegeld (zie
hoofdstuk 4). Het is niet bekend welke buitenplaats dit was en evenmin of De la Rocque deze in
eigendom had of huurde. 97 Toen hij op 30 augustus 1747 aan de krijgsraad een “domicilium citandi”
moest opgeven (een adres waar hij tijdens het proces bereikbaar zou zijn) wees hij de woning aan van de
heer Van Hoorn. 98
Dat hij enige tijd in Voorburg heeft gewoond blijkt ook de acta van de gereformeerde kerk aldaar. Op 14
april 1748 is daarin Pieter de la Rocque als lidmaat vermeld, met de aantekening dat een attestatiebericht
was ontvangen van de gereformeerde kerk van Hulst. 99 Hij zat toen overigens gevangen op het
Binnenhof in Den Haag (zie paragraaf 4.3). Vermoedelijk is het attestatiebericht geruime tijd onderweg
geweest. Dat was ook het geval toen De la Rocque op Loevestein verbleef. Hij arriveerde daar eind juni
1748, maar het attestatiebericht betreffende zijn lidmaatschap van de gereformeerde kerk bereikte de
kerkeraad op Loevestein pas in december 1750 (zie paragraaf 5.2).
Uit wat is geboekstaafd over zijn persoonlijkheid lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat De la Rocque
een lastige, eigengereide, autoritaire man was. Voorzichtigheid is hierbij geboden, want de kwalificaties
die hem zijn toegedicht zijn opgetekend uit de mond van personen met wie hij gespannen relaties
onderhield (zie bijvoorbeeld paragraaf 3.3). Betrouwbaarder lijkt een typering van een collega en
tijdgenoot van De la Rocque, Ernst Willem Berg, die grote bewondering had voor de militaire en
vestingbouwkundige kwaliteiten van De la Rocque (die hij omschreef als “waarlijk een man van kennis
en reputatie”), maar over diens persoonlijkheid (taalkundig niet vlekkeloos) opmerkte dat hij “sodanigh
met zijn ijgen denkbeelden was ingenomen, dat [hij] niets goed keurde soo het niet uijt zijn ijgen koker
kwam; bovendien verbijsterde hem den hoogmoed op het laatst dermate, dat [hij] niet meer wist wat hij
deede, en dus den wegh tot sijnen val baanden”. 100 De gepercipieeerde persoonlijkheid van De la Rocque
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NA, Procesdossier De la Rocque, Deductie De la Rocque, art. 3930 en 3931 (zie bijlage 13).
De Hoge Krijgsraad veroordeelde De la Rocque onder meer tot confiscatie van diens bezittingen,
maar prins Willem IV liet (ook) dit deel van het vonnis vervallen (zie hoofdstuk 4).
Met dank aan drs. Kees van der Leer te Voorburg voor zijn inspanningen om de locatie van dit
buitenhuis te traceren.
Gedoeld werd op de woning van Mr. Hendrik van Hoorn (1687-1759) die namens Zeeland in de
periode 1713-1759 gedeputeerde was in de Staten-Generaal en waarschijnlijk vanwege die functie
over een woning in Den Haag of omgeving beschikte. Zeker is dat Hendrik van Hoorn in Den Haag
overleed. Door zijn huwelijk met Lucretia van Hoorn was Pieter de la Rocque met de familie Van
Hoorn geparenteerd (zie Van Epen, 1899). Merkwaardig is dat hij niet opteerde voor zijn buitenplaats
in Voorburg. Mogelijk rekende De la Rocque erop dat hij vanwege militaire verplichtingen enige tijd
niet meer in Den Haag en omgeving zou verblijven. Hij was tenslotte op 30-8-1747 nog niet geschorst
of ontslagen.
GA Leidschendam-Voorburg, arch. Ned. Herv. Gemeente Voorburg, inv. 1, notulen van de
kerkenraad 1729-1807, april 1748. Deze gemeente verstrekte aan De la Rocque geen uitgaand
attestatiebericht.
NA, arch. Familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 52. Ernst Willem Berg was van de situatie in Hulst en
het Hulsterambacht in 1747 goed op de hoogte omdat hij er in 1745 als ingenieur (opzichter)
werkzaam was geweest. In april 1747 was hij aanwezig bij de belegering en de capitulatie (op 30
april) van de Staatse vesting Sas van Gent (NA, arch. Hoge Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 282).
Hij werd geboren in Maastricht op 8 maart 1721 en overleed in Breda op 5 oktober 1777. Op 22
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speelde een rol tijdens het proces tegen hem (zie hoofdstuk 4). De fiscaal van de Generaliteit meende dat
de geconstateerde “verregaande” nalatigheden van De la Rocque tijdens de verdediging van Hulst
hoofdzakelijk (“voornamentlijk”) waren voortgekomen “uijt hoofdigheid en hoogmoed”. 101 Het is
aannemelijk dat dit beeld van De la Rocque en de daarop gebaseerde veronderstelling over de
achtergronden van zijn handelwijze tijdens de capitulatie van Hulst hebben bijgedragen aan zijn
veroordeling.

1.4 Lucretia de la Rocque
Lucretia de la Rocque, de zuster van Pieter, gedoopt als Jeanne Lucresse de la Rocque op 9 januari 1678,
is vermeld als lidmaat van de Waalse kerk te Amsterdam op 31 mei 1729, met de aantekening: vertrokken
naar Hulst. Mogelijk vestigde zij zich in Hulst in het logementscomplex van haar broer Pieter. Op 6 mei
1730 machtigde zij Pieter Boomgaarder te Amsterdam om van de erfgenamen van Constantia
Kruijpenninge (die weduwe was van Antonij Overschie) een obligatie ten laste van het gewest Friesland
ter waarde van fl. 1000 te vorderen die Constantia Kruijpenninge aan Lucretia de la Rocque had
gelegateerd. 102 Op 6 mei 1737 testeerde zij te Hulst waarbij zij Pieter (omschreven als haar broeder)
machtigde als “administrateur” van al haar goederen en effecten die zich volgens de betreffende
notarisakte “tegenwoordig” bevonden buiten de stad en de jurisdictie van Hulst, ook die welke zij nog zou
verwerven. 103 Zij overleed te Hulst op 10 februari 1743 “naa eene langduurige en quynende koortze en
verval van kragten”, zoals haar broer Pieter bekend maakte. In het overlijdensbericht werd zij omschreven
als omtrent 65 jaar oud (Pieter kende dus haar geboortejaar) en als Lucrecia de la Rocque Mondable. 104
Zij werd op 11 februari 1743 in de St. Willebrodusbasiliek te Hulst (toen in gebruik door de
gereformeerde gemeente aldaar) begraven. In het begraafboek van de kerk werd zij omschreven als
“Hoogh Edele jonkvrouw”. Deze betiteling correspondeerde met de kosten van de bijzetting in het koor
van de St. Willebrorduskerk. Er werd (waarschijnlijk door broer Pieter) 3 pond en 6 schellingen Vlaams
voor betaald, destijds behorend tot de duurste begraafcategorie. Bovendien werd de klok van de kerk
extra geluid, hetgeen 1 pond en 4 schellingen Vlaams kostte. 105 Er is niets dat erop wijst dat Lucretia
gehuwd is geweest.
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oktober 1742 kreeg hij commissie als extraordinair ingenieur, op 17 mei 1747 volgde zijn benoeming
tot luitenant-ingenieur, op 4 februari 1754 werd hij bevorderd tot kapitein-ingenieur en op 17 januari
1769 tot majoor-ingenieur (Scholten, 1989, p. 170; Ringoir, 1980, p. 33).
NA, Procesdossier De la Rocque, Aanklacht van de fiscaal (zie bijlage 10).
Constantia Kruijpenninge was zeer waarschijnlijk een tante van Lucretia de la Rocque. Haar
grootmoeder van moederszijde was Lucrèce Cruipenninck, naar wie zij waarschijnlijk is genoemd (zie
paragraaf 1.3). Enkele gegevens over deze familie zijn te vinden in de Ned. Leeuw, jrg. 24, nr. 5,
1906, p. 103.
GA Hulst, not. arch. Hulst, inv. 1299, fol. 246 v-247, 6-5-1737.
Noord-Hollandsarchief, toegang 1571 (Familie Van Valkenburg te Haarlem),
Overlijdensaankondigingen aan Lucretia Cruypenning 1743-1746, inv. 565.
GA Hulst, DTB Hulst nr. 24, p. 313.
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De basiliek van Hulst waar Pieter de la Rocque de gereformeerde diensten bezocht en zijn zuster Lucretia
(in het koor) begraven ligt.
1.5 Loopbaan
Op 21 februari 1705 werd Pieter de la Rocque door de Raad van State benoemd tot extra-ordinaris
ingenieur in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 106 Hij was toen
ruim 25 jaar oud. Eerder was hij als militair in het Staatse leger werkzaam, vermoedelijk als cadet en
vervolgens als vaandrig. 107 Vanaf 1709 tot 1711 was hij in de Dienst der Fortificatiën van de Republiek
ordinaris ingenieur, behorend tot de rangcategorie van de ingenieurs der tweede klasse. 108 Deze dienst,
belast met het ontwerpen en onderhouden van vestingwerken, ontstond in 1688 toen de Raad van State op
instigatie van koning-stadhouder Willem III een directeur- of ingenieur-generaal van de fortificatiën
aanstelde. 109 De dienst kwam tot bloei onder de leiding van Menno van Coehoorn (1641-1704). 110
Formeel stond de dienst los van het Staatse leger, maar meer functioneel bezien waren zij onlosmakelijk
met elkaar verbonden; onder de eindverantwoordelijkheid van de Staten-Generaal werden zij beide
aangestuurd door de Raad van State. 111
Over het functioneren van De la Rocque als militair-ingenieur is nauwelijks iets bekend. Zeker is dat hij
bemoeienis had met het onderhoud van de Staatse vestingen in Staats-Vlaanderen en in de Zuidelijke
Nederlanden gedurende de Spaanse Successieoorlog (1701-1713). In 1705 maakte hij in dit kader een of
meer van de veldtochten mee van het geallieerde leger in de Zuidelijke Nederlanden. 112 Hij was
betrokken bij het beleg van Oostende in 1706 en dat van Rijsel (Lille) in 1708. 113 Volgens overlevering
gedroeg hij zich gedurende dit laatste beleg bijzonder moedig. Tijdens dit beleg verloor hij zijn onderlip.
114
In 1708 verliet hij de Dienst der Fortificatiën. Op 22 november 1708 werd hij door de Staten van
Zeeland benoemd tot kapitein van een compagnie in het regiment van Maximiliaan van Steenhuysen. 115
Het werd zijn eerste leidinggevende functie in het Staatse leger. In die hoedanigheid verbleef hij in 1709
(december) 1710 (maart, april) en 1711 (januari, maart) in het fort St. Anna in de polder van Namen,
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NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1535, fol. 23.
In 1747 verklaarde Pieter de la Rocque dat hij het land vanaf zijn dertiende jaar had gediend, hetgeen
destijds niet ongebruikelijk was (Procesdossier De la Rocque, Aanklacht van de fiscaal, art. 557; zie
bijlage 10). Gelet op zijn geboortejaar startte zijn loopbaan in het Staatse leger dus in of omstreeks
1692.
Ringoir, 1980 b, p. 36.
Scholten, p. 30-32.
Van Hoof, 2004, hoofdstuk 3.
De Raad van State was destijds vooral belast met de organisatie van de defensie en de oorlogsvoering
van de Republiek.
Brief van De la Rocque aan Marchand 20-4-1752; zie bijlage 15. De la Rocque liep een verwonding
op bij l ‘Eau, waarmee hij vermoedelijk Waterloo bedoelde. Daar werd in augustus 1705 gevochten
(Wijn, deel 1, 1956, p. 621).
Van Nimwegen, 1995, hoofdstukken X en XII.
NA, arch. Familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 52 (“Uijttrecksel van de hisorie of het gebeurde zederd
den jaare 1740, voornamentlijk van den oorlogh in Vlaanderen en Brabandt, tot het sluijten der
Algemeene Vreede te Aken anno 1748, benevens eenige aanmerkingen over de cituatie en sterkte der
belegerde plaatsen, als andersints, gedurende het beloop van dien oorlogh, samengesteld door E.W.B.,
ingenieur in dienst der Vereenigde Nederlanden”, p. 16 ). De la Rocque speelde volgens E.W. Berg
een leidinggevende rol bij de verdediging van Oostende in 1706 en Rijsel (Lille) in 1708, waarbij
Berg verwees naar verklaringen daarover van niet met hun namen genoemde “oude officieren”.
ZA, SZ, inv. 1672. Door de Raad van State werd commissie verleend op 18-2-1709 (NA, Raad van
State, toegang 1.01.19, inv. 1535, fol. 241). Hij verkreeg deze functie wegens het overlijden van
sergeant-majoor Isac de Perponcher de Maison Neuve. Maximiliaan van Steenhuysen werd op 21-81687 benoemd tot majoor in het regiment van Filips Karel van Wylich tot Lottum (Ringoir, 1981 b, p.
68); hij werd op 18-9-1701 bevorderd tot luitenant-kolonel in het regiment van Johan de Vassy (Ten
Raa, 1950, p. 313). Op 12-7-1703 werd hij bevorderd tot kolonel van dit regiment nadat De Vassy op
27-6-1703 bij Stekene was gesneuveld (Wijn, 1964, p. 471). In 1723 werd Samuel de la Rocque
kolonel van het genoemde regiment nadat Van Steenhuysen (op 25-11-1711) was opgevolgd door
Adriaan Anthony van Vrijbergen.
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noordelijk van Hulst in Staats-Vlaanderen. 116 Dit fort was oorspronkelijk een Spaanse vesting die in juli
1632 door Staatse eenheden werd veroverd. 117

Het fort St. Anna in de polder van Namen ca. 1638. 118
Op 27 mei 1713 werd hij door de Raad van State benoemd tot commandeur van het Zuid-Nederlandse
fort St. Philippe aan de Schelde, ten noorden van Antwerpen. Hij legde hiervoor de eed af op 12 juni
1713. 119 Dit fort werd in 1585 door de Spanjaarden gebouwd in het kader van hun streven om de stad
Antwerpen (waarvan de magistraat in 1577 de zijde van de Opstand in de Nederlanden had gekozen en in
1581 het gezag van de koning van Spanje als heer van die stad had afgezworen) weer in bezit te
krijgen. 120 De vesting werd aangelegd in verband met de bouw van een vlotbrug in de Schelde (de “brug
van Farnese”) waardoor bevoorrading van Antwerpen vanuit het noorden via de Schelde onmogelijk werd
gemaakt en de Val van Antwerpen in augustus 1585 werd ingeluid. Het fort behoorde kortstondig tot de
“barrière-vestingen” van de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden, conform een op 29 oktober 1709
gesloten overeenkomst tussen de Republiek en Engeland die behelsde om in de Zuidelijke Nederlanden
een barrière op te werpen tegen hernieuwde Franse plannen om de Franse grens in noordelijke richting te
verleggen. 121 De Republiek verkreeg het recht om in de Zuidelijke Nederlanden troepen te stationeren.
Toen het Barrière-traktaat bij de Vrede van Utrecht op 30 januari 1713 werd bijgesteld bleef het fort St.
Philippe tot de barrière-vestingen behoren, althans tot de beoogde. Zo was er een formele basis voor de
benoeming van een Staatse commandeur. Toen echter op 15 november 1715 een definitief (derde)
Barrière-traktaat tot stand kwam tussen Oostenrijk (als de nieuwe autoriteit in de Zuidelijke Nederlanden)
en de Republiek, medeondertekend door Engeland, kwam het fort in artikel 4 van deze overeenkomst niet
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GA Hulst, DTB Hulst, DTB Hulst 17 B, Dopen St. Anna 170801717; idem deel 17 D, Lidmaten St.
Anna 1683-1711; ZA, Verzameling Genealogische Afschriften nr. 259, p. 188-190; in beide bronnen
worden militairen uit zijn compagnie vermeld. De polder van Namen verging door een hoge vloed op
3-3-1715. Het fort St. Anna werd in 1718 verlaten. Anno 2015 maakt de voormalige polder deel uit
van het Verdronken Land van Saaftinge. Over de geschiedenis van het fort bereid ik een publicatie
voor.
Leune, 2011, p. 54-71.
NA, Vestingen en versterkte steden 1642, 1661, z.pl., p. 175-17. De afbeelding is vervaardigd door
Quirijn van Lobbrecht.
NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.02, inv. 12281, fol. 269; NA, Raad van State, toegang 1.01.19, fol.
189; Zwitzer, 2012, p. 828.
Leune, 2013, p. 62-63.
De overeenkomst kwam tot stand tijdens een Staats-Brits condomium in de Zuidelijke Nederlanden in
afwachting van een definitieve regeling na beslechting van de Spaanse Successieoorlog (De
Vrankrijker, p. 147); ook: Stuij, 2001.
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meer voor in de lijst met erkende “barrière-vestingen”. 122 Een herbezinning op de kosten van de barrière
had tot een versobering ervan geleid. Bovendien vonden de Oostenrijkse autoriteiten en een inmiddels
nieuw aangetreden Britse regering de bemoeienis van de Republiek met de gang van zaken in de
Zuidelijke Nederlanden tever gaan. Er is niets wat erop wijst dat Pieter de la Rocque als commandant van
een eenheid van het Staatse leger daadwerkelijk in het fort St. Philippe actief is geweest. Het fort behield
een uitsluitend Zuid-Nederlandse militaire bezetting. In de annalen van deze vesting kan De la Rocque
slechts als een virtuele commandeur worden vermeld. 123

De ligging van het fort St. Philippe aan de Schelde tegenover het fort St. Marie, ca. 1633. 124
Het is onduidelijk waar precies Pieter de la Rocque met zijn compagnie verbleef in de periode 1708-1717.
Zeker is dat hij als leidinggevend officier actief betrokken was bij de oorlog van de Republiek met
Frankrijk in het kader van de Spaanse Successieoorlog, vermoedelijk in uiteenlopende plaatsen in de
Zuidelijke Nederlanden en in Staats-Vlaanderen. Zijn militair gezag was hierdoor klaarblijkelijk zodanig
ontwikkeld dat het stadsbestuur van Vlissingen hem op 13 februari 1717 voordroeg als commandeur van
het garnizoen binnen die stad en van het fort (“het casteel”) Rammekens als opvolger van Adriaen
Parduijn. 125 Door de ligging aan de Schelde behoorden Vlissingen en het nabijgelegen fort Rammekens
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Zwitzer, 2012, p. 28-34 en 57. In het definitieve traktaat werden als barrière-vestingen erkend:
Doornik, Menen, Veurne, Waasten, Ieper, fort Knocke, Namen en Dendermonde. In deze plaatsen
werden deels eenheden van het Staatse leger en deels Oostenrijkse troepen gelegerd.
In 1745 had Pieter de la Rocque in zijn hoedanigheid als (coördinerend c.q. overkoepelend)
commandant van de Staatse troepen in Staats-Vlaanderen (inclusief de Scheldeforten) alsnog
bemoeienis met de defensie van het fort St. Philippe evenals met die van de forten De Peerle (De
Perel), Lillo en Liefkenshoek (NA, Procesdossier De la Rocque; brief van Pieter de la Rocque aan de
Raad van State d.d. 13-5-1745). In dat jaar verbleef een detachement Staatse militairen in het fort St.
Philippe (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81290, fol. 67).
Fragment uit een kaart van Joannes Janssonius, gepubliceerd in 1635 (MHC, Beeldbank KG 45 C).
GA Vlissingen, Stadsresoluties 1578-1806, inv. 5159, fol. 61. De magistraat van Vlissingen verwees
in de voordracht naar artikel 2 van het reglement inzake de toewijzing (de verdeling) van politieke (en
vergelijkbare) ambten in Zeeland d.d. 22-11-1708 waarin aan deze magistraat het recht was toegekend
om een voordracht te doen inzake de bezetting van “het commandement” van de stad (ZA, SZ, inv.
1330, brief van de magistraat van Vlissingen d.d. 13-2-1717; zie voor het aangehaalde reglement: GA
Goes, inv. 3937). Op verzoek van de Gecommitteerde Raden bracht ook de magistraat van de stad
Veere een advies over de voorgestelde benoeming uit. Deze magistraat zag “gansch geen swarigheijt”
indien De la Rocque in Vlissingen zou worden benoemd, eveneens verwijzend naar artikel 2 van het
aangehaalde reglement (ZA, SZ, inv. 1330, brief van de magistraat van Veere d.d. 6-3-1717). De
voorganger van De la Rocque, Adriaen Parduijn, verkreeg van de Raad van State op 4-12-1684
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tot de Staatse vestingen in het zuid-westelijke deltagebied die van groot belang waren voor de greep op
het Scheldeverkeer en daarmee voor de defensie van Zeeland en voor het reguleren van de toegang tot
Antwerpen. Hij verkreeg commissie voor deze functies van de Staten van Zeeland op 10 maart 1717. 126
Twee dagen later verkreeg hij commissie van de Staten van Zeeland als majoor in een compagnie te voet
in het garnizoen te Vlissingen, eveneens als opvolger van Adriaen Parduijn. 127

Vlissingen, 17de eeuw. 128
Op 25 november 1717 werd hij bevorderd tot majoor in het regiment van kolonel Adriaan Anthony van
Vrijbergen, het regiment dat eerder onder het bevel stond van kolonel Maximiliaan van Steenhuysen en
waaraan De la Rocque reeds als kapitein verbonden was. 129 Als majoor volgde hij Jan Dreves (Drevis)
op. 130 Medio 1718 verliet hij Vlissingen en verhuisde hij naar Sas van Gent in Staats-Vlaanderen. Op 17
juni 1718 was hij benoemd tot sergeant-majoor (later omscheven als “grootmajoor”) van deze stad als
opvolger van Johan Balfour. 131 Net zoals zijn voorganger kreeg hij van het stadsbestuur een “bienvenu”
van £ 8:6:8, het bedrag dat hij vervolgens jaarlijks van dit stadsbestuur als “recognitie” (“tot onderhoud
van goede correspondentie”) ontving. 132
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commissie als majoor en commandeur van Vlissingen (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1532, fol.
91).
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 115. Genoteerd werd dat hij voorheen kapitein was.
Idem, fol. 27 v. Majoor heeft hier de betekenis van wachtmeester.
Scheepvaartmuseum Amsterdam, Atlas van Loon.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 25.
Ringoir, 1981 b, p. 68. Van dit regiment werd Johan Balfour op 19-9-1721 kolonel. Op dezelfde
datum werd Pieter de la Rocque als majoor van dit regiment opgevolgd door Johan Vogel (ZA, SZ,
inv. 1672, fol. 25).
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, p. 1233; Zwitzer, 2012, p. 826. In deze functie werd
hij op 28-10-1728 opgevolgd door Adriaan van Schagen. In de periode 1722-1729 vervulde Samuel
Maurits Rombout de la Peijere (ook omschreven als Rombout Samuel Maurits de la Peijere en als
Samuel Maurits Rombout de la Rocque; zie bijlage 1) in Sas van Gent de functie van commandeur.
GA Terneuzen, Stadsarch. Sas van Gent, inv. 6, fol. 72 v; idem, inv. 193, fol. 32 en 32 v. Zo’n
recognitie was een verplichting die door de Raad van State aan alle vergelijkbare steden in de
Republiek inclusief de Generaliteitsgebieden was opgelegd (zie bijv. NA, arch. Raad van State,
1.01.19, inv. 211, resolutie d.d. 4-5-1725 betreffende de recognitie te Sas van Gent).
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De vesting Sas van Gent ca. 1750. 133
Op 19 september 1721 maakte Pieter de le Rocque een nieuwe sprong in zijn militaire loopbaan. Hij werd
toen benoemd tot luitenant-kolonel in het regiment van Johan Balfour. 134 Hij volgde wederom Jan Dreves
(Drevis) op. 135 Eervol was vervolgens zijn benoeming tot kolonel-commandant in het regiment van
Reinier Vincent van der Beke op 30 november 1723 als opvolger van Samuel de la Rocque (zie voor hem
bijlage 1). 136 Een nog grotere stap was zijn benoeming tot kolonel van een Zeeuws regiment als opvolger
van Reinier Vincent van der Beke op 15 september 1724. 137 Hij verkreeg hiervoor commissie van de
Raad van State op 9 oktober 1724. 138 Deze benoeming was een bekroning van zijn tot dan uiterst
succesvolle militaire loopbaan. Hij behoorde nu tot de elite van het Staatse leger. Vanaf dat moment
beschikte hij over een naar hem genoemd regiment van dit leger. 139 Bijzonderheden over dit regiment
worden behandeld in hoofdstuk 2.
De promoties die hij maakte in de periode 1721-1724 brachten niet het einde met zich van zijn functie als
sergeant-majoor in Sas van Gent. 140 Die behield hij totdat hij op 22 oktober 1728 werd benoemd tot
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NA, Atlas Hattinga, inv. GEO F 303, map 1.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 25 v. De Raad van State verleende commissie op 16-10-1721 (NA, Raad van
State, toegang 1.01.19, inv. 1537, fol. 30 v).
Ringoir, 1981 b, p. 67.
Idem p. 69. De Raad van State verleende commissie op 18-12-1723 (NA, Raad van State, toegang
1.01.19, inv. 1537, fol. 67 v). Op 17-2-1724 werd hij benoemd tot kapitein in de compagnie van
kolonel-commandant Samuel Maurits de la Rocque in het regiment van Van der Beke op 17-2-1724
(dit betrof een akte van changement) (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 30).
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 3.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1537, fol. 84 v; Ringoir, 1981 b, p. 69.
In 1724 beschikte het Staatse leger over 26 infanterie-regimenten, inclusief de Schotse, Waalse en
Zwitserse regimenten die in Staatse dienst waren (Zwitzer, 2012, aanhangsel 3).
In de archieven van Sas van Gent (zoals die anno 2014 deels berusten bij het Zeeuws Archief en deels
bij het gemeentearchief van Terneuzen) zijn over het verblijf van Pieter de la Rocque aldaar in de
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commandeur van Hulst en bijbehorende (“onderhorige”) forten. 141 Hulst behoorde tot de uiterst
belangrijke Staatse vestingsteden in de zuid-westelijke delta. De commandeur daarvan bekleedde een
prestigieuze positie, hetgeen onder meer in de aanspreekvorm (“zijne excellentie”) tot uitdrukking kwam.
De benoeming van De la Rocque getuigde van het grote vertrouwen dat de leiding van het Staatse leger in
hem stelde. Zijn functioneren aldaar en de ingrijpende consequenties daarvan voor zijn levensloop komen
aan de orde in de hoofdstukken 3 en 4.
Een laatste stap in zijn militaire loopbaan werd op 8 oktober 1742 gezet toen hij werd bevorderd tot
luitenant-generaal. 142 In die hoedanigheid was hij in 1744 als opperofficier betrokken bij de “veldtocht”
van het geallieerde Oostenrijkse, Staatse, Engelse en Hannoverse leger in de Zuidelijke Nederlanden. 143
Op 11 mei 1745 was hij een der bevelvoerders van de Staatse troepen tijdens de Slag bij Fontenoy (op het
plateau tussen Doornik en Bergen). 144 Daarbij vielen aan geallieerde zijde 9000 en aan Franse zijde 5000
doden. 145 De slag werd door de Fransen gewonnen en leverde een belangrijke bijdrage aan hun
voortgezette verovering van de Zuidelijke Nederlanden. Door de Staten-Generaal werd Pieter de la
Rocque op 28 juli 1745 belast met “het commando” over Staats-Vlaanderen. 146 Aannemelijk was toen dat
het Franse leger zou trachten om dit generaliteitsgebied van de Republiek in zijn bezit te krijgen. Het
werd gewenst geacht dat de verdediging van de diverse Staatse vestingen aldaar gecoördineerd zou
worden. De la Rocque zou met de Franse dreiging (en de effectuering daarvan) vooral als commandeur
van Hulst worden geconfronteerd (zie hoofdstuk 3).
In de periode 1746-1747 had De la Rocque incidenteel bemoeienis met de gang van zaken in de Staatse
Scheldeforten (vooral met het fort Lillo), onder meer op het terrein van het onderhoud daarvan, de
hantering van het inundatiewapen en de bevoorrading. 147 Waarschijnlijk met het oog op zijn
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periode 1718-1728 geen bijzonderheden aangetroffen. Samuel de la Rocque (zie bijlage 1) was daar
commandeur in de periode 8-5-1722 tot 21-7-1729.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1537, fol. 179. Op 29-11-1728 legde hij ten overstaan van
de Raad van State de eed af als commandeur van Hulst. Een afschrift van het benoemingsbesluit is
aanwezig in: GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 139 (zie paragraaf 3.1).
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1538, fol. 87 v. Toen De la Rocque bevorderd werd tot
luitenant-generaal waren er bij de infanterie van het Staatse leger twaalf andere hoofdofficieren met
deze rang en bij de cavalerie vijf (Ringoir, 1981 a, p. 5; Zwitzer, 2012, p. 737). Door deze bevordering
steeg zijn traktement van fl. 2400 tot fl. 4800 per jaar (Zwitzer, 1991, p. 203; De Navorscher, jrg. 11,
1861, p. 293).
Zwitzer, 2012, hoofdstuk 7 en p. 659.
Zwitzer, 2012, hoofdstuk 9; NA, arch. familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 944. De la Rocque nam aan
die slag niet deel als kolonel van zijn regiment, want dit was daarbij niet betrokken.
Het geallieerde leger bestond uit militairen afkomstig uit Engeland, Schotland, het keurvorstendom
Hannover en de Republiek der Verenigde Nederlanden.
NA, Procesdossier De la Rocque, verklaring van Pieter de la Rocque van 13-5-1745. Zelf
kwalificeerde hij het als “het oppercommando” (zie bijlage 4). Op 1-12-1745 vaardigde De la Rocque
een ordonnantie uit waarin hij is omschreven als commandeur van de stad Hulst en “der selve
onderhorige sterktens althans in Staats-Vlaanderen en op de Schelde commanderende” (Utrechts
Archief, arch. familie De Beaufort, inv. 361). Hij vervulde in Staats-Vlaanderen als commandant een
coördinerende functie en was voor de Raad van State het centrale aanspreekpunt voor militaire
operaties aldaar. Van een intensieve bemoeienis van De la Rocque met de gang van zaken in de
Staatse vestingen in en nabij Staats-Vlaanderen was echter geen sprake, ook niet toen deze vestingen
in april-mei 1747 door de Fransen werden belegerd, getuige de gedetailleerde verslagen daarvan die
van de vestingen Philippine, Sas van Gent en Sluis en de forten Liefkenshoek en De Peerel bewaard
zijn gebleven (NA, arch. Hoge Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 282) (NB: het fort Lillo werd pas in
oktober 1747 door de Fransen belegerd en veroverd; De la Rocque was toen al (provisioneel)
gedetineerd). De opvolger van De la Rocque als oppercommandant van Staats-Vlaanderen werd
veldmaarschalk graaf Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk. Deze verwierf hiervoor commissie van
de Staten-Generaal op 25-1-1749 (NA, arch. Raad van State, inv. 1932, fol. 246 e.v.). De la Rocque
had grote bewondering voor hem; zie bijlage 15, brief van 15-7-1753.
ZA, SZ, inv. 793, 28-5-1746 en 11-6-1746; idem, inv. 794, 16-2-1747. Die bemoeienis blijkt voorts
uit diverse brieven die De la Rocque aan de Raad van State schreef in de periode 11-1-1747 tot en met
22-3-1747. Die hebben onder meer betrekking op de inundaties van de polders rondom de forten Lillo
en Liefkenshoek (en de klachten van omwonenden daarover) waartoe in 1746 was besloten.
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verantwoordelijkheid voor die forten kon hij beschikken over een (door het gewest Zeeland bekostigd)
jacht, dat zijn reeds verworven status extra glans zal hebben gegeven. 148

Het Scheldefort Lillo, 1746, toen onder het oppercommando van Pieter de la Rocque. 149

148

149

Op 2-1-1747 gaven de Gecommitteerde Raden van Zeeland opdracht aan hun kamerbewaarder om
voor dit jacht loodsgeld te betalen (ZA, SZ, inv. 794, 2-1-1747). Voor de huur van het jacht diende
drie rijksdaalders per dag te worden betaald. Het recht om op kosten van de Generaliteit over een jacht
te kunnen beschikken was destijds ook toegekend aan de andere luitenant-generaals van het Staatse
leger (zie bijlage 13, art. 3383 en 3385).
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 96; een kaart van D.W.C. Hattinga.
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1.6 Laatste levensfase
In 1747 voltrok zich in de levensloop van Pieter de la Rocque een dramatische wending. Voor de wijze
waarop hij in de maanden april-mei van dat jaar als commandeur leiding had gegeven aan de verdediging
van Hulst en het Hulsterambacht tegen een aanval door Franse troepen en voor de wijze waarop hij Hulst
aan de Fransen had overgegeven (zie hoofdstuk 3) werd hij door een Extraordinaire Hoge Krijgsraad in
1748 ter dood veroordeeld, een straf die door stadhouder Willem IV werd omgezet in levenslang op het
slot Loevestein. Bij zijn veroordeling en detentie wordt stilgestaan in de hoofdstukken 4 en 5 en in enkele
bijlagen.
De la Rocque overleed op het slot Loevestein op 3 mei 1760, ruim 80 jaar oud. 150 Zijn overlijden werd op
8 mei aangegeven door zijn huisknecht Jan Babtist de Vleeshouwer (zie voor hem hoofdstuk 5). 151 Voor
het overlijden werd fl. 6 impost [belasting] betaald.

De aangifte van het overlijden van Pieter de la Rocque.
Uit de betaalde impost kan niet met zekerheid worden afgeleid waar De la Rocque is begraven. Zijn
overlijden werd in Woudrichem aangegeven omdat Loevestein bestuurlijk ressorteerde onder de
jurisdictie van die stad. Het is goed mogelijk dat De la Rocque in de kerk van Woudrichem of daarbuiten
op het omringende kerkhof is begraven, maar dit kan niet worden gedocumenteerd. Over begrafenissen in
of via die kerk zijn geen gegevens bewaard gebleven. Mocht hij in Woudrichem begraven zijn, dan is het
het meest waarschijnlijk dat dit in de kerk aldaar gebeurde, zoals toen gebruikelijk was. Het was destijds
mogelijk om op Loevestein begraven te worden, maar niet in de kerk. 152 Een apart kerkgebouw ontbrak
in het slot. 153 Gelet op de maatschappelijke status van De la Rocque is het onwaarschijnlijk dat hij niet in
een kerk is begraven. De kerk van Woudrichem komt dan het meest in aanmerking.
De impost was een door de stad Woudrichem opgelegde belasting conform de fiscale regels die destijds
in het gewest Holland van toepassing waren. 154 Voor vele overledenen behoefden de nabestaanden geen
impost te betalen; zij werden in het betreffende gaarderregister genoteerd als pro deo. Degenen die wel in
staat werden geacht om deze belasting te betalen werden ingedeeld in vier categorieën: 3, 6, 15 of 30
gulden. Tot de laatstgenoemde vermogenscategorie werd bijv. de commandeur van Loevestein Jacob van
Hardenbroek gerekend wiens overlijden in Woudrichem op 22 juli 1759 werd aangegeven. 155 Als de
klasse pro deo wordt meegeteld werd De la Rocque dus begraven in de middelste prijscategorie. Daarmee
werd (en nu voor de laatste maal) uitdrukking gegeven aan zijn daling op de maatschappelijke
statusladder. 156
150

151
152

153

154

155
156

De overlijdensdatum van De la Rocque is vermeld door Van Epen, 1899, p. 19; zie voorts: Molhuysen
en Blok, p. 1233.
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7, fol. 126.
Aanvankelijk fungeerde het Kerkhofbastion als begraafplaats en later ook het Dragonderbastion
(Dijkstra e.a., p. 91).
Destijds werden kerkdiensten gehouden in de ridderkamer van het slot (Dijkstra e.a., p. 119 en 170171). Anno 2014 fungeert de voormalige kamer van Pieter de la Rocque als kapel (zie paragraaf 5.3).
Woudrichem ressorteerde tot 1795 bestuursrechterlijk onder het gewest Holland, niet onder StaatsBrabant (Sanders e.a., p. 536; de impost op het begraven is vermeld op p. 151). Sinds 1815 maken de
stad en het omringende Land van Altena deel uit van de provincie Noord-Brabant.
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7, fol. 124.
Het kwam toen ook wel voor dat personen met een relatief hoge plaats op de maatschappelijke
statusladder in een lagere klasse werden ingedeeld dan de klasse van fl. 6. Zo werd voor het aangeven
van het lijk van Regina Stellingwerf, weduwe van de Loevensteinse predikant Francois (Franciscus)
Fock, door haar zoon Petrus Fock (die zijn vader als predikant opvolgde) op 26-8-1750 fl. 3 betaald,
evenveel als de huisknecht van Pieter de la Rocque, Jan Baptist de Vleeshouwer, betaalde voor het
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Nalatenschap
Een staat en inventaris van de nalatenschap van Pieter de la Rocque is in de onderzochte archivalia niet
aangetroffen. Ook naar zijn testament is vergeefs gezocht. Dat hij testeerde staat vast, maar het is niet
bekend bij welke notaris of notarissen. 157 Vaststaat dat dit testament besloten was. Daarin was een
executeur-testamentair aangewezen wiens naam niet bekend is, maar waarvan we wel weten dat zijn
woonplaats ver van Loevestein was afgelegen. 158 De la Rocque vreesde dat het hierdoor wel enige tijd
zou duren alvorens de executeur op Loevestein zou arriveren om zich over de boedel te ontfermen.
Daarom liet hij op Loevestein door notaris Cornelis van Tetteroode op 20 oktober 1751 de volgende akte
opmaken: 159
“Acte van het gene naa overlijden van den Comparant door drie genomineerde persoonen verricht moet
worden tot dat den bij testament gestelde Executeur overgekoomen zal zijn.
Op huijden den 20e october 1751 compareerde voor mij mr. Cornelis van Tetteroode Notaris Publicq bij
den Ed: Hove van Holland Geadmitteert, binnen Gorinchem residerende, ende ter presentie van de
naagenoemde Getuijgen Den wel Ed: Heer Pieter de La Rocque geweezen Lieutenant Generaal ten
dienste dezer Landen, thans zijn verblijf houdende binnen het Foort Loevestein. Te kennen gevende den
Heer Compt, dat door hem Heer Compts. bij zijne besloote dispositie op heden door mij notaris
gesuperscribeert en gesolemniseert wel was gestelt een Executeur van zijn Heer Compts. voorsz.
dispositie dog vermits desselfs woonplaats verre van hier is afgelegen, zoo verklaarde den Heer Compt.
te begeeren, dat de Heer mr. Lodewijck Hillegard Streso Pensionaris van den Lande van Hulsterambacht
[wonend in Hulst] beneevens de Heeren Pieter Gijsbregt, en Constantinus Streso beijde woonende tot
Gorinchem, tesamen off een van deselve, aanstonds naa zijn Heer Compts. overlijden de goederen des
boedels in derzelver bewaaringen zullen neemen, off wel laaten verzeegelen, zoo als behoort als meede de
noodige notificatie van het overlijden van den Heer Compt. te geeven, en verder alles verrigten zullen het
geent noodig zal zijn, tot dat den gestelden executeur gearriveert zal wezen als wanneer voorsz. Heeren
van verdere moeyte en opdragt zullen wezen ontslagen. En op dat hier van ten alle tijden blijken zoude,
verzogte den Heer Compt. hiervan acte welken is deze. Aldus gepasseert voor mij notaris binnen het Fort
Loevesteijn voornt., te presentie en overstaan van de Heer Simon Brand oud schepen der Stad
Gorinchem, ende Jan Battist de Vleeshouwer als getuijgen hiertoe verzogt ten dage vorsz..”
De akte werd ondertekend door Pieter de la Rocque, S. Brand, Jan Battist de Vleeshouwer en notaris
Cornelis van Tetteroode.
Gelijktijdig werd blijkens deze akte de eraan voorafgaande besloten testamentaire akte door deze notaris
“gesuperscribeert”, hetgeen waarschijnlijk betekent dat de notaris verklaarde dat deze akte aan hem in
bewaring was gegeven, wat op de omslag ervan werd genoteerd. 160 Het is goed denkbaar dat ook het
besloten testament door notaris Van Tetteroode is opgesteld, mogelijk eveneens op 20 oktober 1751, in
dat geval voorafgaand aan de bovenvermelde akte. In diens archief is, hoe dan ook, het testament niet
aangetroffen, hetgeen door het besloten karakter ervan niet verwonderlijk is. Waarschijnlijk is het in het
bezit gekomen van de onbekende executeur-testamentair en uiteindelijk verloren gegaan.

157

158

159

160

aangeven van het overlijden van zijn zonen Joseph (op 4-5-1750) en Pieter (op 10-11-1752) (bron:
idem, fol. 98, 99 en 106). Voor het overlijden van Fr. Ellinkhuyzen, kortstondig commandeur van
Loevestein in de periode 1759-1762, betaalde zijn dochter ook niet meer dan fl. 3 (zie hoofdstuk 5).
Ik heb naar dit testament vergeefs gezocht in de archieven van notarissen in Den Haag (in het
bijzonder van de notarissen Pieter de Rogissart, Godefridus Trouille en Jacobus Verlinden), Gorcum,
Heusden en Woudrichem. Aannemelijk is dat De la Rocque reeds testeerde vóór zijn detentie op
Loevestein, vooral gelet op zijn ongehuwde en kinderloze staat.
Over diens naam kan slechts gespeculeerd worden. Het is denkbaar dat De la Rocque oorspronkelijk
zijn aangetrouwde neef Hendrik van Hoorn (1687-1759) als executeur heeft aangewezen. In dat geval
moet hij dit in 1759 na het overlijden van Van Hoorn gewijzigd hebben; hiervoor is geen aanwijzing
gevonden. Een denkbare kandidaat is ook zijn goede vriend Prosper Marchand. Ook in dat geval zal
deze aanwijzing veranderd zijn na het overlijden van Marchand in 1756, hetgeen evenmin te
documenteren valt. De drie genoemde broers Streso komen als kandidaten voor het executeurschap
niet in aanmerking, want anders was de aangehaalde akte van 20-10-1751 niet opgesteld. Twee van
hen konden immers na het overlijden van De la Rocque snel naar Loevestein komen.
Regionaal Archief Gorinchem, arch. notaris Mr. Cornelis van Tetteroode, inv. nr. 4218, akte nr. 121,
20-10-1751; met dank aan Ger Klein voor het signaleren en de transcriptie ervan.
Het besloten testament werd door de notaris ook “gesolemniseert”, hetgeen waarschijnlijk betekent
dat het werd geoormerkt als een geldige akte.
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De Sint-Martinuskerk te Woudrichem anno 2014 waar of waaromheen Pieter de la Rocque vermoedelijk
begraven is.
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Hoofdstuk 2: Het regiment van Pieter de la Rocque
2.1 De sterkte
Het regiment van Pieter de la Rocque (dat ook bataljon werd genoemd) had de voor een Staats infanterieregiment in de eerste helft van de 18de eeuw gebruikelijke sterkte variërend van ca. 660 koppen in 1727
tot 880 in 1747. 161
Bij het geven van leiding aan zijn regiment werd Pieter de la Rocque ondersteund door een luitenantkolonel en een majoor en vanaf 1742 ook door een kolonel-commandant. 162 Deze hoofdofficieren
maakten het mogelijk dat De la Rocque andersoortige verplichtingen kon vervullen, zoals het kunnen
fungeren als commandeur van Hulst of als bevelvoerend commandant van andere Staatse regimenten,
zoals bij de Slag van Fontenoy in 1745.
Het regiment omvatte de volgende aantallen compagnieën, elk onder leiding van een kapitein: 163
Periode

Aantal
compagnieën
12
11
10

1725-1734
1735-1737
1738-1745 164

In de eerstgenoemde periode bedroeg het aantal koppen per compagnie ca. 55, in de laatstgenoemde ca.
88. 165
Het zelfstandige regiment onder leiding van Pieter de la Rocque dat na zijn ontslag in 1748 voor korte tijd
onder het bevel kwam van Alexander Carel graaf van Flodroff-Wartensleben en in 1749 onder dat van
Carel Christiaan prins van Stolberg, werd in 1752 als tweede bataljon gevoegd bij het regiment van Carel
Diederik van Swanenburg. 166 Daarmee kwam een einde aan het regiment dat eind 1664 werd opgericht
onder de eerste kolonel Theodorus van Vrijbergen. De betaling ervan verliep in de gehele periode 16641752 via het gewest Zeeland.
2.2 Officieren
In het regiment van Pieter de la Rocque waren gerekend over de totale periode waarin hij kolonel was ca.
100 officieren werkzaam. In deze paragraaf wordt een overzicht verstrekt van de officieren die dienden in
zijn regiment vanaf het moment dat hij van de Raad van State commissie verwierf als kolonel van dit
legeronderdeel (9 oktober 1724) tot hij in die functie op 7 augustus 1748 werd opgevolgd. 167 Tot
officieren worden gerekend militairen met de functie van vaandrig, onder-luitenant, luitenant, kapiteinluitenant, kapitein 168, adjudant-generaal, majoor, luitenant-kolonel en kolonel-commandant. 169 Volstaan

161
162

163

164
165

166

167

168

Van Nimwegen, 2002, p. 111 en 341.
In de periode 1724-1742 fungeerde Pieter de la Rocque zelf als kolonel-commandant van zijn
regiment (Ringoir, 1981 b, p. 69).
Blijkens de zgn. Officiersboekjes betreffende de jaren 1725-1747
(http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl).
Dit was vermoedelijk ook zo in de jaren 1746 en 1747.
Een dergelijke compagniesterkte was destijds gebruikelijjk. In de periode 1718-1752 varieerde deze
sterkte in het Staatse leger van 44 (in 1718) tot 90 (in 1752) (Van Nimwegen, 2002, p. 111).
Ringoir, 1981 b, p. 64 en 69. Mogelijk is de leiding van het regiment vanaf het moment dat Pieter de
la Rocque provisioneel gedetineerd werd (dat gebeurde op 19-9-1747; zie hoofdstuk 4) tot aan de
formele benoeming van zijn opvolger op 7-8-1748 reeds door deze waargenomen. Deze (Alexander
Carel graaf van Flodroff-Wartensleben) verkreeg reeds op 14-5-1747 de titel van kolonel-titulair. Het
regiment waar hij toen toe behoorde (dat van Daniel de Brauw) werd in 1747 opgeheven en gevoegd
bij dat van Gideon Soute. Volgens Ringoir (1981 b, p. 64) gebeurde dit in 1748, maar waarschijnlijk
al een jaar eerder.
Het valt ook niet uit te sluiten dat de verantwoordelijkheid voor het regiment van Pieter de la Rocque
in de periode 19-9-1747 tot 7-8-1748 is waargenomen door de kolonel-commandant Mattheus van
Casteele.
Voor zover dit kon worden nagegaan werden in dit regiment vanaf de (definitieve) veroordeling van
Pieter de la Rocque op 30-5-1748 tot de benoeming van zijn opvolger Alexander Carel graaf van
Flodroff-Wartensleben op 21-7-1748 geen officieren aangesteld.
Het kwam voor dat de leider van een compagnie een hogere rang had dan kapitein.
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wordt met vermelding van de naam van de officieren (in alfabetische volgorde), hun functie(s) in het
regiment en het jaar of het tijdvak waarin zij bij het regiment betrokken waren.
Als hoofdverantwoordelijke van zijn regiment zal De la Rocque nauw betrokken zijn geweest bij hun
aanstelling, beoordeling, bevordering en ontslag. Sommige officieren waren reeds aangesteld toen het
regiment onder leiding stond van kolonel Reinier Vincent van der Beke.
Naam
Aelst, Jan van
Aillij, Jean Jaques d’
Alphen, Rogier van
Alvarez, Guilliaume
As, Adriaan Godefried van
Balfour, Cornelis Meyndert
Balfour, Nicolaas
Balfour, Patrick
Bastingius, N.N., ?
Beaufort, Pieter Benjamin de
Beke, Willem van der
Bellingh, Michiel Adolf van
169

170

171

172

173
174

175

176

177

178
179
180

181

Functie (s) 170
Kapitein (vermeld 1724-1730). 171
Kapitein (vermeld in 1740, 1742). 172
Vaandrig (tot 12-3-1744) en luitenant (vermeld in 1744). 173
Kapitein-luitenant (vermeld in 1727). 174
Vaandrig (vermeld 1732-1741). 175
Kapitein (vermeld in 1731) en majoor (1742-1748). 176
Kapitein (reeds verbonden aan het regiment vanaf 1717),
majoor (1726-1727) en luitenant-kolonel (1727-1731). 177
Vaandrig (vermeld in 1724). 178
Vaandrig (vermeld in 1724). 179
Luitenant (vermeld 1736-1747). 180
Luitenant en adjudant (vermeld in 1726, 1731, 1738). 181
Kapitein (in dit regiment reeds vanaf 1718 tot 1727). 182

Als belangrijkste bron zijn de naam- en ranglijsten van de officieren van het Staatse leger betreffende
de periode 1726-1795 (de zgn. officiersboekjes) gehanteerd
(http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl). Een andere bron waren de resoluties van de Staten van
Zeeland betreffende benoemingen van officieren in het regiment van Pieter de la Rocque. De
financiering van dit regiment verliep via het gewest Zeeland en om die reden was het bestuur van dit
gewest bij benoemingen van officieren betrokken. Het is denkbaar (hoewel niet erg waarschijnlijk) dat
aan het regiment vaandrigs, luitenanten, kapitein-luitenanten en en kapiteins verbonden waren die op
een andere wijze commissie verwierven. Sporadisch zijn enkele andere bronnen geraadpleegd. De
namen van de hoofdofficieren zijn ontleend aan het door Ringoir samengestelde overzicht van
hoofdofficieren van de infanterie van het Staatse leger betreffende de periode 1568-1813 (Ringoir,
1981 b).
Vermeld worden alleen de functies in het regiment van Pieter de la Rocque; sommige officieren waren
eerder of later aan een ander regiment verbonden, al dan niet in een andere rang.
ZA, SZ, inv. 1672, 15-9-1724, fol. 137; 17-11-1724, fol. 138; 22-11-1728, fol. 137 v; Officiersboekjes
1725-1730.
ZA, SZ, inv. 1672, 24-11-1740, fol. 189 v; 24-4-1742, fol. 177 v; 6-8-1742 (toen vermeld als
overleden), fol. 189.
Idem, inv. 1672, 12-3-1744, fol. 197.
Idem, inv. 1672, 10-4-1727, fol. 152 (mogelijk qua regiment foutief genoteerd in het register van
commissiën en instructiën van de Staten van Zeeland 1578-1809).
Idem, inv. 1672, 18-9-1732, fol. 170; hij was reeds vaandrig in een ander regiment vanaf 10-4-1727;
Officiersboekjes 1732-1741.
Idem, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 167; Ringoir, 1981 b, p. 69. Na de veroordeling van Pieter de la
Rocque werd Cornelis Meyndert Balfour in het hetzelfde regiment (nu onder kolonel Alexander Carel
graaf van Flodroff-Wartensleben) bevorderd tot luitenant-kolonel (2-11-1748) en vervolgens tot
kolonel-commandant (8-3-1751).
ZA, SZ, inv. 1672, 4-9-1717, fol. 116 v; 8-8-1726, fol. 151 v; Ringoir, 1981 b, p. 69; De Ned. Leeuw,
jrg. 1977, p. 193-194.
ZA, SZ, inv. 1672, 15-9-1724, fol. 138 v; De Ned. Leeuw, jrg. 1977, p. 195.
ZA, SZ, inv. 1672, 15-9-1724, fol. 138 v.
Idem, inv. 1672, 22-3-1736, fol. 171; 22-7-1743, fol. 195 v; Officiersboekjes 1727-1747. Pieter de
Beaufort was als luitenant in het regiment van De la Rocque vooral actief als majoor van het fort
Henricus te Steenbergen. Hij vervulde deze functie in de periode 1736-1750 (ZA, SZ, inv. 1672, 2611-1736, fol. 176 v en inv. 1673, 26-3-1750, fol. 66 v; NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol.
20). Op 11-12-1736 legde hij voor deze functie de eed af ten overstaan van de Raad van State (Leydse
Courant, 12-12-1736).
Zie verder: http://www.hanleune.nl/steenbergen/174-sergeant-majoors-op-het-fort-henricus-testeenbergen.
De Ned. Leeuw, jrg. 1957, p. 355-356; ANF, jrg. 1889, p. 201.
37

Bodel, Pieter Jacob
Bodmer, Johan Coenraad
Böhmer, Louijs
Bois, Petrus du
Boisliniere, Louis Samuel
l’Evesque de la
Brande, Jan Pieter van den
Brau, Alexander Leopoldus de
Broekhuijzen, Willem
Bruninkhuijsen, Willem Carel
(van Kerkwerve)
Cam, Johan Augustus du Thil
de la
Carstanje, Leonard
Casteel, Jan van
Casteele, Andries van de
Casteele, Mattheus van
Casteel(e), Reijnier van de 197

182
183

184
185
186
187

188

189
190

191

192

193
194
195
196
197
198

Kapitein (vermeld in de periode 1742-1747). 183
Luitenant (vermeld in 1724, 1731). 184
Vaandrig (vermeld in 1728). 185
Luitenant (vermeld in 1731). 186
Kapitein (vermeld in 1727, 1731, 1733, 1739 en 1745). 187
Luitenant (vermeld in 1723, 1726, 1731) en kapitein (vermeld
in 1731). 188
Vaandrig (tot 15-9-1724) en luitenant (vermeld in 1724). 189
Vaandrig (vermeld in 1728), luitenant (vermeld in 17311737). 190
Luitenant (vermeld in 1728), kapitein-luitenant (vermeld in
1731-1745). 191
Adjudant-generaal (vermeld in 1743). 192
Kapitein (vermeld in 1728, 1731). 193
Vaandrig (vermeld in 1743). 194
Luitenant (1726). 195
Kapitein-luitenant (vermeld in 1728, 1731), kapitein (vermeld
in 1739), majoor (1739-1742), luitenant-kolonel (1742-1747)
en kolonel-commandant (vanaf 2-11-1747). 196
Luitenant (vermeld in 1724) en kapitein (vermeld in 1728,
1731, 1745, 1747). 198

ZA, SZ, inv. 1672, 21-9-1718, fol. 116 v; 10-4-1727, fol. 137 v.
ZA, SZ, inv. 1672, 6-8-1742, fol. 189 v; 26-3-1745, fol. 189 v; inv. 1673, 27-5-1746, fol. 11 v; 1-11747, fol. 27 v. Hij verkreeg van de Raad van State commissie als kapitein op 28-8-1742 (NA, Raad
van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 85 v). Hij verkreeg van de Raad van State commissie als sergeantmajoor (wachtmeester) van (de barrièrevesting) Veurne op 29-11-1743 (NA, Raad van State, 1.01.19,
inv. 1538, fol. 116 v). Op 6-11-1745 werd hij benoemd tot groot-majoor (sergeant-majoor) te Hulst
(commissie Raad van State 29-11-1745; NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 164 v) en kwam
ook in die hoedanigheid in aanraking met Pieter de la Rocque (ZA, SZ, inv. 1672, 6-11-1745, fol.
184). Mogelijk kwam hij pas in mei 1746 naar Hulst (GA Hulst, Stadsarch. Hulst, inv. 80, nr. 124,
brief van P.J. Bodel vanuit Breda d.d. 17-5-1746). In 1751 keerde hij in Hulst terug als groot-majoor
(De Navorscher, 1866, p. 113). In 1764 werd hij daar lid van de vrijmetselaarsloge “De Eendracht”
waarvan de naam in 1770 werd gewijzigd in “L’Harmonie” (Leune, 2006, deel 3 c, p. 640). Hij werd
op 18-3-1766 bevorderd tot luitenant-kolonel in het regiment van Daniel de Brauw (Ringoir, 1981 b,
p. 65) en werd in Hulst op 27-9-1773 begraven (De Navorscher, jrg. 1882, p. 583).
ZA, SZ, inv. 1672, 17-11-1724, fol. 138; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42.
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 156 v.
Idem, 6-1-1718, fol. 107 v; 3-8-1731, fol. 166; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42.
ZA, SZ, inv. 1672, 19-2-1733, fol. 170 v; 9-4-1739, fol. 167 v; 26-3-1745, fol. 197 v; Gens Nostra,
jrg. 1973, p. 42. Hij was al eerder kapitein in een ander regiment (idem, inv. 1672, 10-4-1727, fol.
155).
ZA, SZ, inv. 1672, 30-11-1723, fol. 138; 3-8-1731, fol. 166 en 167; ANF, jrg. 1889, p. 201; Gens
Nostra, jrg. 1973, p. 42.
ZA, SZ, inv. 1672, 15-9-1724, fol. 138.
Idem, 22-11-1728, fol. 156 v; 3-8-1731, fol. 167; 28-3-1723, fol. 178 v (hij ging toen als luitenant
over naar het regiment van de prins van Holstein-Beck).
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 160; in 1741 vermeld te Sluis (Officiersboekjes); op 3-8-1731
werd hij aangesteld als kapitein-luitenant.
Hij legde de eed af voor de Raad van State op 4-7-1743 (Amsterdamse Saturdaegse Courant, nr. 81,
1743).
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 137 v; 3-8-1731, fol. 166.
Idem, 18-4-1743, fol. 192 v.
Idem, 8-8-1726, fol. 152.
Idem, 22-11-1728, fol. 156; 9-4-1739, fol. 151 v en 168 v; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42.
Hij is ook omschreven als R. van Cassel (bijv. in het Officiersboekje van 1735).
ZA, SZ, inv. 1672, 15-9-1724, fol. 138; 22-11-1728, fol. 137 v; 26-3-1745, fol. 198; inv. 1673, 1-11747, fol. 27 v; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42. Op 18-1-1747 verkreeg hij van de Raad van State
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Cau, Iman Bonifacius
Cau, Johan (Jan)
Chavonnes, Maurits Pasque de
Claux, Izaak du
Crane, N.N. de
Dockum, Johannis van
Evertsen, Cornelis
Faure, Samson
Flodroff-Wartensleben,
Alexander Carel graaf van
Gargon, Mattheus
Geleets, Frederik Boudewijn
Goethem, Abraham
Grange, Jan de la
Hemert, Jacob de Rechteren
van
Hooff, Herman van
Houssar, N.N.
Hubregts, Jacob
IJsselstein, Nicolaas van
Jager, N.N. de
Jonge, Marinus de
Jonge, Rutger (Rutschert) de
Kerkwerve, van (zie
Bruninkhuijsen)

199

200
201
202
203
204
205
206

207

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Luitenant (vermeld in 1744), vaandrig (vermeld in 1746),
onder-luitenant (vermeld in 1747). 199
Luitenant (vermeld in 1726) en kapitein (vermeld in 1726). 200
Luitenant (vermeld in 1726). 201
Vaandrig (vermeld in 1736, 1739), luitenant (vermeld in 1739
en 1745). 202
Luitenant (vermeld in 1724, 1729). 203
Vaandrig (vermeld in 1731). 204
Kapitein (vermeld in 1727), majoor (1727). 205
Vaandrig (vermeld in 1731), luitenant (vermeld in 1731) en
kapitein-luitenant (vermeld in 1742). 206
Luitenant (vermeld in 1733); 207 mog. eerst als vaandrig. 208
Vaandrig (vermeld in 1747). 209
Vaandrig (vermeld in 1727) en luitenant (vermeld in 1747). 210
Vaandrig en luitenant (vermeld in 1745); kapitein-luitenant
(vermeld in 1747). 211
Kapitein (vermeld in 1724). 212
Kapitein-luitenant (vermeld in 1724). 213
Luitenant (vermeld in 1724), kapitein-luitenant (vermeld in
1724), kapitein (1728-1747). 214
Vaandrig (vermeld 1726-1738). 215
Vaandrig (vermeld in 1747). 216
Vaandrig (tot 3-8-1731) en luitenant (vermeld 1731-1737). 217
Vaandrig (vermeld in 1726). 218
Kapitein (vermeld in 1727, 1728). 219
Vaandrig (vermeld in 1728-1731). 220

commissie als sergeant-majoor (wachtmeester) op het fort St. Anthonis bij Sas van Gent (NA, Raad
van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 188 v).
ZA, SZ, inv. 1672, 12-3-1744, fol. 189 v (vermoedelijk is onderluitenant bedoeld); inv. 1673, 27-51746, fol. 12 v; 1-1-1747, fol. 27 v.
ZA, SZ, inv. 1672, 8-8-1726, fol. 137 v; ANF, jrg. 1889, p. 201.
ZA, SZ, inv. 1672, 8-8-1726, fol. 152.
Idem, 9-4-1739, fol. 167 v; 26-3-1745, fol. 197 v; De Vos, 1931, p. 623-624.
Officiersboekjes 1726 en 1729.
ZA, SZ, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 168.
Idem, 14-8-1727, fol. 30; Ringoir, 1981 b, p. 69.
Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42; ZA, SZ, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 167; 24-4-1742, fol. 190. Hij verkreeg
van de Raad van State commissie als sergeant-majoor of wachtmeester van Axel op 27-8-1736 (NA,
Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 18).
Hij werd in die rang benoemd op 20-8-1733 (Officiersboekje jaar 1735) (zie ook ZA, SZ, inv. 1672,
fol. 166 v).
NA, Procesdossier De la Rocque; deductie Pieter de la Rocque, artikel 3346; zie bijlage 13.
ZA, SZ, inv. 1673, 1-1-1747, fol. 29.
Officiersboekje jaar 1739; ZA, SZ, inv. 1672, 24-1-1747, p. 11 v.
ZA, SZ, inv. 1672, 26-3-1745, fol. 197 v; inv. 1673, 24-1-1747, fol. 11 v.
Idem, 15-9-1724, fol. 138 en 138 v.
Idem, 17-11-1724, fol. 137.
Idem, 17-11-1724, fol. 138; 22-11-1728, fol. 137 v; inv. 1673, 31-10-1747, fol. 78.
Officiersboekjes 1726-1738; hij was reeds benoemd tot vaandrig op 24-12-1703 (boekje jaar 1738).
ZA, SZ, inv. 1673, 1-1-1747, fol. 29.
Idem, 3-8-1731, fol. 167; Officiersboekjes 1732-1737.
Officiersboekje jaar 1726; hij was reeds benoemd tot vaandrig op 5-11-1711.
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 30 en 151 v; Vlaamse Stam, jrg. 1973, p. 112.
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 156 v; De Vos, 1931, p. 656.
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Klitzner, N.N.
Lammens, Matthijs
Lampsins, Laurens
Leenderts, Bernardus
Lelij, Charles de
Ligtenberg (Lichtenberg),
Willem van
Lion, Elbertus le
Massé, Liberal de
Massé, Philip Pieter de
Massé, Willem de
Medern, Bernhard Christof van
Moer, Johan van de
Oosté (Oostee), Adolph van
Padt, Willem
Paplaij, Alexander Jacobus
Paula, Alphonsus de
Peres (Perez), Jean (Jan)
Poortman, Lodewijk Carel van
221
222
223
224

225
226
227

228

229
230

231
232

233

234

235
236
237

Vaandrig (vermeld in 1726 en 1727). 221
Luitenant (vermeld in 1742-1745). 222
Vaandrig (vermeld in 1743, 1745). 223
Vaandrig (vermeld in 1747, 1748). 224
Vaandrig en luitenant (vermeld 1727-1731). 225
Luitenant en kapitein-luitenant (vermeld in 1746). 226
Majoor (1717-1723) en luitenant-kolonel (1723-1727). 227
Kapitein (vermeld 1728-1733; was reeds kapitein in het
regiment van Van der Beke). 228
Vaandrig (vermeld in 1745) en onder-luitenant (vermeld in
1747). 229
Vaandrig (vermeld in 1723, 1726) en luitenant (vermeld in
1728, 1731). 230
Onder-luitenant (vermeld in 1747). 231
Vaandrig (vermeld 1737-1745) en onder-luitenant (vermeld in
1747). 232
Kapitein (vermeld in 1728), majoor (1728-1731) en luitenantkolonel (1731-1742). 233
Kapitein (vermeld in 1723, 1728, 1731 en 1736). 234
Vaandrig (vermeld in 1739) en onder-luitenant (vermeld in
1747). 235
Luitenant (vermeld in 1743). 236
Luitenant (vermeld in 1736), kapitein (vermeld in 1736,
1742). 237
Vaandrig (vermeld in 1731) en onder-luitenant (vermeld in

Officiersboekjes jaren 1726 en 1727; hij was reeds vaandrig vanaf 15-9-1710.
ZA, SZ, inv. 1672, 26-3-1745, fol. 189 v; Officiersboekjes 1742-1745.
ZA, SZ, inv. 1672, 25-2-1743, fol. 192 v; 26-3-1745, fol. 198.
ZA, SZ, inv. 1673, 1-1-1747, fol. 29. Hij machtigde op 3-5-1748 J. Holleweel, solliciteur-militair te
Middelburg, om namens hem de eed af te leggen in Middelburg wegens zijn benoeming tot sousluitenant in de compagnie van kapitein Schwendler. Hij kreeg hiervoor geen verlof (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 107, 3-5-1748, fol. 76).
ZA, SZ, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 167; Officiersboekjes 1727-1731.
ZA, SZ, inv. 1673, 27-5-1746, fol. 11 v.
Ringoir, 1981 b, p. 69. Hij verkreeg op 11-2-1718 commissie als kapitein in het regiment van Reinier
Vincent van der Beke (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 30).
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 160; 3-8-1731, fol. 167; 19-9-1720, fol. 86; Gens Nostra, jrg.
1973, p. 42; Officiersboekjes 1728-1733. Hij sneuvelde in Dendermonde en werd daar op 14-2-1733
begraven (Gens Nostra, jrg. 1972, p. 389).
ZA, SZ, inv. 1672, 26-3-1745, fol. 198; idem, inv. 1673, 1-1-1747, fol. 27 v.
ZA, SZ, inv. 1672, 30-11-1723, fol. 138 v; 22-11-1728, fol. 160; ANF, jrg. 1889, p. 201; Gens Nostra,
jrg. 1973, p. 42.
ZA, SZ, inv. 1672, 1-1-1747, fol. 27 v.
Officiersboekjes 1738-1745; benoemd tot vaandrig op 14-3-1737; benoemd tot onder-luitenant op 11-1747 (ZA, SZ, inv. 1673, fol. 27 v).
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 30; Ringoir, 1981 b, p. 69; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42. In 1729
ontstond te Doornik een conflict tussen Pieter de la Rocque en Adolph van Oostee. De krijgsraad
aldaar stelde Van Oostee in het gelijk op 30-9-1729 waartegen De la Rocque bij de Raad van State
bezwaar aantekende (NA, arch. Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 2569, 16-11-1729, 9-1-1730, 34-1730 en 8-5-1730). Het betreffende procesdossier ging verloren, waardoor de aard van het conflict
niet kon worden getraceerd. Adolph van Oostee werd geboren in Goes. Hij ondertrouwde als j.m. in
Steenbergen op 24-11-1723 (toen vaandrig in het regiment van Van der Beke) en trouwde in Wouw
op 5-12-1723 met Goverdina Adriana Kolen, j.d., geboren in Oud-Vossemeer.
ZA, SZ, inv. 1672, 30-11-1723, fol. 137; 22-11-1728, fol. 159 v en 160; 3-8-1731, fol. 167; 22-31736, fol. 171; 13-8-1736, fol. 166 v (toen vermeld als overleden).
ZA, SZ, inv. 1672, 9-4-1739, fol. 177; inv. 1673, 1-1-1747, fol. 27 v.
ZA, SZ, inv. 1672, 22-4-1743, fol. 195 v.
Idem, 23-4-1736; 24-4-1742, fol. 190.
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Posern, Carel Augustijn de
Provo, Willem
Reichenbach, Jacob
Reijner, Johan
Rochette, Paulus de la
Rocque, Maurits Samuel la
Rue, N.N. de
Salve, verm. Jacques de
Schmidt, Jacob
Schwendler, Cornelis
Schwendler, Iman Bonifacius
Sebastien, Bartholomij de
Sixti Eversdijk, Adriaan
Stapele(n), Jan Paschasius van
Swanenburg, Carel Diederik
van
Terstal, Lucas
Thieboel, Nicolaas Cornelis
Tuning, Gerardus
Vassy, Evert Jan de
Verheijde, Lambregt Willem
Verschuur, Gerard
Voets, Hendrik
Vrijbergen, Lieven Jacob van
238
239

240
241
242
243
244
245
246
247
248

249
250

251
252

253
254
255
256
257

258
259
260

1747). 238
Luitenant (1726-1728). 239
Luitenant (vermeld 1731-1745). 240
Vaandrig (vermeld 1731-1734). 241
Vaandrig (vermeld in 1747). 242
Vaandrig (vermeld in 1742) en onder-luitenant (vermeld in
1747). 243
Kapitein (vermeld in 1724). 244
Vaandrig (vermeld 1726-1735). 245
Kapitein (vermeld in 1728). 246
Luitenant (vermeld 1728-1735). 247
Vaandrig (vermeld in 1728), luitenant (vermeld in 1728, 1731
en 1739) en kapitein (vermeld in 1737, 1747). 248
Vaandrig (vermeld in 1747). 249
Kapitein (vermeld 1724-1737). 250
Vaandrager (vermeld in 1735) en luitenant en adjudant
(vermeld in 1741 en 1743). 251
Kapitein (vermeld 1727-1740). 252
Kapitein (1731) en majoor (1731-1739). 253
Vaandrig (vermeld in 1739) en luitenant (vermeld in 1746). 254
Vaandrig (vermeld in 1746) en luitenant (vermeld in 1746). 255
Adjudant-generaal (vermeld in 1745). 256
Kolonel-commandant (1742-1747). 257
Vaandrig en luitenant (vermeld in 1731). 258
Vaandrig (vermeld in 1731), luitenant (vermeld in 1736) en
kapitein (vermeld in 1743). 259
Vaandrig (vermeld in 1747). 260
Kapitein (1723- 1736). 261

ZA, SZ, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 168; inv. 1673, 1-1-1747, fol. 27 v.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 117 v; werd reeds op 19-9-1720 benoemd tot luitenant (Officiersboekjes 17261728).
ZA, SZ, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 167; Officiersboekjes 1732-1745.
ZA, SZ, inv. 1672, fol. 159 v; Officiersboekjes 1732-1734.
ZA, SZ, inv. 1673, 1-1-1747, fol. 29.
ZA, SZ, inv. 1672, 24-4-1742, fol. 192 v; 1-1-1747, fol. 27 v.
Idem, 17-2-1724, fol. 30.
Officiersboekjes 1726-1735; hij werd tot vaandrig benoemd op 8-8-1726.
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 160.
Idem, 22-11-1728, fol. 160; Officiersboekjes 1728-1735.
ANF, jrg. 1889, p. 201; ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 160; 9-4-1739, fol. 167 v; 26-11-1737,
fol. 166 v; inv. 1673, 1-1-1747, fol. 27 v en 29; Gens Nostra, jrg. 27, 1972, p. 389.
ZA, SZ, inv. 1673, 1-1-1747, fol. 29.
MHC Bergen op Zoom, trouwboek geref. kerk Steenbergen, otr. (van een soldaat uit de compagnie
van De Sebastien) 28-10-1724; ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 156 v; 3-8-1731, fol. 167; Gens
Nostra, jrg. 1973, p. 42; Officiersboekjes 1726-1737.
ZA, SZ, inv. 1672, 22-7-1743, fol. 195 v; ANF, jrg. 1890, p. 38 en 204.
ZA, SZ, inv. 1672, 10-4-1727, fol. 137 v; 24-11-1740, fol. 189; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42;
Officiersboekjes 1727-1740.
ZA, SZ, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 151 v en 168 v; Ringoir, 1981 b, p. 69.
ZA, SZ, inv. 1672, 9-4-1739, fol. 177; inv. 1673, 27-5-1746, p. 11 v.
ZA, SZ, inv. 1672, 27-5-1746, fol. 11 v.
De Navorscher, jrg. 94, 1953, p. 73.
Ringoir, 1981 b, p. 69. Hij trad aan op 19-9-1742 en vervulde die functie tot hij in de nacht van 29 op
30-9-1747 bij het fort Frederik Hendrik sneuvelde.
ZA, SZ, inv. 1672, 3-8-1731, fol. 167; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42.
Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42; ZA, SZ, inv. 1672, 22-3-1736, fol. 171; 22-4-1743, fol. 195 v.
ZA, SZ, inv. 1673, 1-1-1747, fol. 29.
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Walta, Pieter
Wantenaer, Cornelis
Wehling, Johan Jacob
Wensen, Barend
Wijntges, Jan
Wiltschut, Pieter
Win, Daniel de
Win, N.N. de
Witte, Ambrosius

Vaandrig (vermeld in 1727). 262
Vaandrig (vermeld 1726-1737). 263
Vaandrig (vermeld 1737-1745). 264
Vaandrig (vermeld 1726-1745). 265
Kapitein (vermeld in 1724), majoor (1723-1726). 266
Kapitein (vermeld in 1736, 1743, 1747). 267
Brigade-majoor (vermeld in 1747) 268
Adjudant (vermeld in 1747) 269
Vaandrig (vermeld 1728-1743). 270

2.3 Verblijfplaatsen
De regiments-compagnieën verbleven in uiteenlopende plaatsen in Zeeland, Staats-Vlaanderen, WestBrabant en de Zuidelijke Nederlanden. Incidenteel deden ze dienst in Duitsland en Engeland. Met
kleinere of grotere eenheden, soms met het gehele regiment, verbleven de militairen van het regiment,
soms slechts voor een korte periode, in de volgende, alfabetisch gerangschikte plaatsen, streken of
landen: 271
Locatie
Bergen op Zoom
Dendermonde
Doornik (Tournay)
Duitsland
261
262
263

264
265
266
267
268

269

270
271

272

273

Periode
1724-1725
1731-1737, 1744 (verm.) en 1745 272
1728-1731, 1744 (verm.)
1743 273

ZA, SZ, inv. 1672, 30-11-1723, fol. 137; 23-4-1736, fol. 166 v.
ZA, SZ, inv. 1672, 10-4-1727, fol. 156 v.
Officiersboekjes 1726-1737; hij werd reeds tot vaandrig benoemd op 28-10-1709 (ZA, SZ, inv. 1672,
fol. 79).
ZA, SZ, inv. 1672, 14-3-1737, fol. 177; Officiersboekjes 1737-1745.
ZA, SZ, inv. 1672, 8-8-1726, fol. 152 v; Officiersboekjes 1726-1745.
ZA, SZ, inv. 1672, 15-9-1724, fol. 138 v; 17-11-1724, fol. 138.
Idem, 13-8-1736, fol. 166 v; 18-4-1743, fol. 192 v; 22-7-1743, fol. 195 v; 1-1-1747, fol. 29.
NA, Procesdossier De la Rocque, 10-5-1747. De Win werd door Pieter de la Rocque bij de StatenGeneraal voorgedragen als brigade-majoor te Hulst op 9-5-1747; De Win was toen kapitein in het
regiment van [Guillaume] Thierrij (NA, arch. Familie De Beaufort, inv. 357). Hij behoorde dus niet
tot het regiment van Pieter de la Rocque, maar tot diens staf te Hulst. Op 11-9-1747 verkreeg hij van
de Raad van State commissie als sergeant-majoor in het regiment van Guillaume Thierry (NA, Raad
van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 202 v).
NA, arch. Familie De Beaufort, inv. 357. Hij was een zoon van de brigade-majoor Daniel de Win,
mogelijk identiek met diens oudste zoon Daniel Louis de Win.
ZA, SZ, inv. 1672, 22-11-1728, fol. 159 v; Gens Nostra, jrg. 1973, p. 42; Officiersboekjes 1728-1743.
Zie hiervoor de (gereconstrueerde) site DutchRegiments, IR 664 d
(http:/www.milwiki.nl/dutchregiments). De gegevens zijn voorts ontleend aan diverse trouwboeken.
Waar Pieter de la Rocque zelf garnizoen hield is niet systematisch gedocumenteerd. Het staat vast dat
militairen uit zijn regiment in de genoemde periodes in de genoemde plaatsen en streken verbleven.
Daaruit kan niet worden afgeleid dat hij zich daar ook zelf ophield. Voor de reconstructie van zijn
levensloop biedt het geschetste overzicht dus beperkt houvast. Daar komt nog bij dat DTB-gegevens
van diverse van de genoemde plaatsen en streken gebrekkig of in het geheel niet zijn overgeleverd.
Aannemelijk is dat hij in de periode 1728-1747 als commandeur regelmatig in Hulst verbleef.
Onbekend is vanaf wanneer en hoe vaak hij verbleef op zijn “buiten” in Voorburg.
Van de militairen uit het regiment van Pieter de la Rocque die in Dendermonde verbleven en
behoorden tot de gereformeerde kerk zijn lidmatengegevens bewaard gebleven d.d. 27-5-1731 (dus
kort nadat zij daar garnizoen hielden) en voorts enkele begraafgegevens uit de jaren 1731 en 1733.
Daaruit blijkt dat verscheidene militairen daar verbleven met hun echtgenoten en daardoor
waarschijnlijk ook met hun jonge kinderen (Gens Nostra, jrg. 1972, p. 389 en jrg. 1973, p. 42; deze
gegevens zijn verzameld door H.J. Wolters).
Het regiment van Pieter de la Rocque maakte deel uit van een Staatse troepenmacht (een “secours”)
die in juli 1743 naar het Duitse Rijk werd gestuurd ter ondersteuning van Maria Theresia, koningin
van Bohemen en Hongarije en aartshertogin van Oostenrijk. De troepenmacht bestond in totaal uit
14.000 man verdeeld over 22 eskadrons cavalerie en dragonders en 14 bataljons infanterie. In
Duitsland werd tussen augustus en medio december 1743 (toen de regimenten waren teruggekeerd in
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Engeland
Goes
Menen
Sas van Gent
Sluis 275
Steenbergen
Tholen (stad)
Veere
Vlissingen
Zierikzee

1745-1746
1746-1749
1743-1744 274
1745
1725-1728, 1737-1744
1723-1725, 1748
1727, 1746-1748
1746-1748
1746-1748 276
1746-1748 (1749)

Tot de garnizoenslocaties behoorde niet Hulst, waar Pieter de la Rocque in de periode 1728-1747
commandeur was. 277
In het bestaan van het regiment bracht de Oostenrijkse Successieoorlog een wending teweeg. Tot 1740
vervulde het regiment vrijwel uitsluitend een defensieve taak in een militair gezien rustige periode in de
Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. Een hernieuwde Franse poging om de Zuidelijke Nederlanden
te veroveren, mogelijk gevolgd door een verdergaand streven naar de incorporatie van de Republiek der
Verenigde Nederlanden, bracht een ommekeer in het weinig enerverende bestaan. Het regiment raakte
actief betrokken bij het verdedigen van de barrière-vestingen Dendermonde en Menen en later bij de strijd
in Staats-Vlaanderen, Zeeland en West-Brabant. Daaraan kwam op 18 oktober 1748 met de Vrede van
Aken een einde. Pieter de la Rocque was toen al ontslagen als kolonel en zal als gevangene op Loevestein
van de beëindiging van de Oostenrijkse Successieoorlog hebben vernomen, de oorlog die hem
transformeerde van een vooraanstaande militair tot een gedetineerd ambteloos burger.
Voor de militaire gebeurtenissen in de genoemde locaties van het regiment van Pieter de la Rocque wordt
verwezen naar de literatuur over de Oostenrijkse Successieoorlog. 278 Enkele bijzonderheden over de
genoemde locaties en gebeurtenissen aldaar zijn de volgende.
Dendermonde
Tot de garnizoensplaatsen waar het regiment van Pieter de la Rocque relatief lang verbleef behoort de
barrièrevesting Dendermonde. Nadat het regiment er in 1737 was vertrokken keerde het in 1745 terug. De
vesting stond toen onder het bevel van een Oostenrijkse gouverneur en de bezetting bestond uit een Staats
en een Oostenrijks bataljon. Het Staatse bataljon stond aanvankelijk onder de leiding van de kolonelcommandant Evert Jan de Vassy die spoedig terugkeerde naar de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek
waarvan hij sinds eind 1736 commandeur was. 279 De Vassy werd in Dendermonde als kolonelcommandant opgevolgd door Mattheus van Casteele. Deze beklaagde zich over de slechte kwaliteit van
de vesting aldaar, in het bijzonder voor wat betreft de inundatiewerken, de wallen, de batterijen en de
kwaliteit van het aanwezige artilleriepersoneel. De vesting was in augustus 1745 dan ook niet bestand
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hun winterkwartieren) ruim 1000 kilometer afgelegd, maar de militairen behoefden op een
onbeduidende uitzondering na, niet in actie te komen. Zwitzer kwalificeerde de onderneming als een
fiasco (Zwitzer, 2012, p. 137-145 en 646-647).
Waarschijnlijk was het regiment van De la Rocque niet betrokken bij het beleg van Menen door
Franse troepen in mei 1744 en de capitulatie van deze vesting op 2-6-1744.
Sluis was de “thuisbasis” van het regiment.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 891, 31-12-1746. Een deel van het regiment vertrok op 18-3-1747
vanuit Vlissingen om dienst te doen op “s lands uitlegger” [waarschijnlijk het oorlogsschip van de
Admiraliteit van Zeeland dat geposteerd was bij het Scheldefort Lillo] (Nederlandsche Jaerboeken,
deel 1, Amsterdam, 1748, p. 200).
Voor de aanwezigheid van zijn regiment (of delen daarvan) in Hulst zijn geen aanwijzingen
aangetroffen. De mededeling van Zwitzer dat militairen van dit regiment bij de verovering van Hulst
door de Fransen in mei 1747 krijgsgevangen zijn gemaakt is waarschijnlijk onjuist (Zwitzer, 2012, p.
739). Waarschijnlijk werden militairen van De la Rocque elders krijgsgevangen gemaakt.
Tot de gezaghebbende literatuur daarover behoren: Van Nimwegen, 2002 en Zwitzer, 2012. Vele
bijzonderheden zijn opgetekend door Ernst Willem Berg die als militair-ingenieur in Staatse dienst bij
de Oostenrijkse Successieoorlog nauw betrokken was en daarover in 1772 een cahier samenstelde; zie
NA, arch. Familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 52.
Evert Jan de Vassy sneuvelde in de nacht van 29 op 30-9-1747 tijdens een aanval van Franse troepen
op het Scheldefort Frederik Hendrik.
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tegen een Franse belegering die op 8 augustus aanving. De Oostenrijkse maarschalk die het bevel over de
verdediging voerde capituleerde vijf dagen later. De militairen van het regiment van De la Rocque
werden formeel krijgsgevangen gemaakt, maar verkregen toestemming om af te marcheren naar Sas van
Gent in afwachting van uitwisseling tegen Franse gevangenen dan wel betaling van losgeld. Op 6
september 1745 werd overeengekomen dat deze afspraak was vervallen waardoor de in Sas van Gent
verblijvende militairen van het regiment beschikbaar kwamen voor uitzending naar Engeland, waartoe de
Staten-Generaal een dag later besloten (zie verderop). 280

Dendermonde afgebeeld door Johan Blaeu, 1649. 281
In zijn aantekeningen over gebeurtenissen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog heeft de
vestingbouwkundig ingenieur Ernst Willem Berg opgemerkt dat de val van Dendermonde in 1745 te
wijten was aan het niet hanteren van het inundatiewapen, dat tijdens belegeringen van de stad in de jaren
1667 en 1706 wel was ingezet en toen afdoende bescherming had geboden. Hij schreef er, citerend uit een
vestingbouwkundige studie van Bernard Forest de Belidor (ca. 1697-1761), het volgende over: 282
“Den Hertog van Harcourt [een Franse generaal] deed op den 5den augustus 1745 deze plaats
investeren [belegeren]. 283 Tusschen den 8ste en 9de dito werden de tranches geopend. Nauwelijks hadde
men de batterijen vaardig en een aanvangh gemaakt om de innundatie aff te tappen off den gouverneur
baron Van Tunnerfeld gaff deze vesting over op den 13de dito, op dezelve voorwaarde als die van
Doornik, waarbij de bezettinge van twee battaillons niet mogten dienen voor den 1 ste januarij 1747. 284
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Zwitzer, 2012, p. 249-250.
Scheepvaartmuseum Amsterdam, Atlas Van Loon.
NA, arch. Familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 52, fol. 14-16. De aangehaalde studie van De Belidor is
vermoedelijk: “La science des ingenieurs, dans la conduite des travaux de fortification et
d'architecture civile”, uitgegeven in Den Haag in 1734.
Generaal Harcourt is identiek met Francois IV, hertog van Harcourt en Beuvron (1689-1750).
Baron van Tunnerfeld was een Oostenrijkse commandeur.
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Belidor in het meer aangehaalde boek en cappittel, section seconde, dans l’article 946, drukt zigh in het
bizonder uijt over de innundatien van Dendermonden en dewijl deze plaats gelukkig de demolitie
[ontmanteling] ontsnapt is zullen wij zijne gedagten verduijtst hier laten volgen.
“Van alle de Nederlandsche steden is er geene waarvan de aannaderingen beter door eene generaele
innundatie gedekt word als Dendermonden door deszelfs gelegenheijd op de Scheldestroom en
samenvloeijingen der rivier de Dender, die door de stadt stroomt. Ook is dezelve alleen door een oude
ringmuur versterkt dat voldoende is omdat men niet kan approcheren [naderen] als langs smalle
steenwegen welke door bekwame redouten verdedigt worden die op sigh selfs bezwaarlijk aan te tasten
zijn, soo men voornemens is dezelve te deffenderen, leggende maar 40 toises [vadems ofwel ca. 70 meter]
van de stadt rondom in de innundatie. Soo dat deze plaats welke in den eersten opslagh maar tegens een
aanval gedekt scheint, binnen vier en twintig uuren, wanneer men de sluijsen toehoud, ongenaakbaar
word en men die kan aanmerken als een der sterkste vestingen van het middel soort.
Om er over te oordelen diend dat ten noorden de Scheld haar dekt en langs den voet der muuren vloeijd
op een front van bijnae 30 toises lengte en dat door het ophouden van het Denderwater, komende uijt het
zuijdoosten, den ganschen omtrek op eene wijt uijtgestrekte vlakte geinnundeerd word, die beswaarlijk aff
te tappen is, omdat de drie steenwegen off toegangen tot de stadt, dezelve in drie kommen off bizondere
innundatien verdeeld [verdelen], met een verval van het oosten naer het westen. Bovendien kan men
dezelve door de twee rivieren altoos ververschen langs een breed canaal off graght die rondsom loopt,
van de bovenkant der Schelde tot aan de benedekant van die rivier en ter plaatsen alwaar die door de
steenwegen loopt, word het water aldaar door middel van sluijsen opgehouden, welke onder het vuur der
voorschreve redouten leggen.
Niets is eenvoudiger als deze schikkinge waardoor men in staat is een belegeraar lange tijd op te houden,
soo een braaff [dappere] commandant zigh gedraagt, nae de kennisse die hij behoorde te hebben van
hetgeene een vijand in staat is, tegens het behoud van de plaats te ondernemen. Anders is te dugten dat
zigh niet omringt ziende van buijtenwerken aanstonds in zijne denkbeelden verward zal raken. Te meer
als [hij] niet begrijpt dat men door het water sulke swaerigheden in den wegh kan brengen, meer dan
door de fortificatien die men veeltijds bij gebrek van volk niet kan verdedigen, daar tot de deffentie door
het water er minder vereischt word.
Egter zoo het behoud van eene vestingh van de innundatien afhangt, soo als hier, moet men verdagt zijn
de sluijsen die daartoe dienen, behoorlijk te dekken, selfs tot versekeringen twee off meer schuttingen te
maken om in alle ongeval het werk van de eerste te konnen verrigten. Alzo de bomben den blixem des
oorlogs zijn, waarvoor men de sluijsen beswaarlijk kan dekken” [tot zover de door Berg in het
Nederlands vertaalde tekst van De Belidor].
Soo dat Dendermonden niet alleen eene sterke vestingh is door desselfs cituatie en fortificatien, maar
voornaementlijk wanneer men de uijtwerkinge der sluijsen op zijn tijdt weet te gebruijken, dus men met
rede soo eene schielijke overgaaff van deze plaats niet te gemoed sagh, schoon de nodige bezettinge van
2500 man niet hadde.
In het jaar 1667 moesten de Fransche naar eene belegeringe van veertien dagen opbreken, selfs met
gevaar van een gedeelte hunner trouppes door het water te verliezen. Ook werd dese plaats anno 1706
door de geallieerde gebombardeerd en daarnae eenige tijdt geblokkeert totdat de groote droogte in het
saisoen aanleidinge gaff om eindelijk meester van die stadt te worden”. 285
Het verblijf in Engeland in 1745
Als uitvloeisel van een verdragsverplichting van de Republiek inzake het veiligstellen van de opvolging
van de Engelse koning door een protestantse kandidaat besloten de Staten-Generaal op 7 september 1745
om een Staatse legermacht bestaande uit acht bataljons naar Engeland te sturen. 286 Daartoe behoorde het
voltallige regiment van Pieter de la Rocque. 287 De oversteek (via Willemstad en Hellevoetsluis) voltrok
zich in de maanden september-oktober 1745. De militairen van De la Rocque opereerden in de omgeving
van Newcastle, gelegen in de county Tyne and Wear in Noord-Oost Engeland aan de grens met
Schotland. 288 Het moet voor de militairen van De la Rocque een vreemde ervaring zijn geweest. Het
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Zie voor de verovering van Dendermonde door de Fransen: Wijn, 1959, band twee, p. 115-130.
Zwitzer, 2012, p. 257-262. De verdragsverplichting was door de Republiek in 1709 aangegaan bij het
sluiten van het eerste Barrièretraktaat (Zwitzer, 2012, p. 64). In verband hiermee was de Republiek al
eerder het zittende Engelse koningshuis te hulp geschoten en wel in 1715 en 1719 (Zwitzer, 2012,
hoofdstukken 2 en 3). Dit gebeurde in 1744 nog eens. In maart van dat jaar werden zes Staatse
regimenten naar Engeland gestuurd die reeds in juli 1744 weer vertrokken. Tot de hulptroepen
behoorde toen niet het regiment van Pieter de la Rocque (Zwitzer, 2012, p. 149-150).
Idem, p. 692-693.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 892.
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contrast met de verdediging (en capitulatie) van Dendermonde moet groot zijn geweest. Er was geen
noemenswaardig contact met de tegenstanders, de zogeheten Jakobitisten, onder leiding van de roomskatholieke “pretender” Karel Eduard Stuart, die er uiteindelijk niet in slaagde (evenmin als zijn vader
Jacobus Frans Eduard Stuart in 1715) om de in Londen regerende protestantse vorst van de troon te
stoten. 289 Het verblijf van de Staatse troepen in Engeland was verre van aangenaam door bittere kou,
nauwelijks begaanbare wegen en het optreden van ziektes. Door uiteenlopende tegenslagen verliep de
terugkeer naar de Republiek moeizaam. Nadat een eerste poging om terug te zeilen was mislukt
arriveerden de acht bataljons eind april 1745 in Willemstad. Het regiment van De la Rocque werd
aansluitend ingezet in Zeeland.

Willemstad anno 1736 waar het regiment van Pieter de la Rocque in 1745 terugkeerde uit Engeland. 290

289

290

Het Jakobitisme was een politieke beweging die het rooms-katholieke koningshuis Stuart op de Britse
troon wilde herstellen. De beweging ontstond toen de rooms-katholieke koning Jacobus II in 1688 van
de Engelse troon werd verdreven door zijn protestantse schoonzoon Willem III van Oranje.
NA, Atlas Hattinga, GEO F 303, map 4; de afbeelding is vervaardigd door Anthony Hattinga in 1749
op basis van een kaart van Bernard Jacob de Roij uit 1736.
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Hoofdstuk 3: Pieter de la Rocque als commandeur van Hulst
3.1 Inleiding
Pieter de la Rocque werd op 22 oktober 1728 door de Staten-Generaal benoemd tot commandeur (ook
omschreven als gouverneur) van Hulst en de onderhorige forten. 291 Dit besluit luidde als volgt: 292
“De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, allen den genen die desen jegenwoordigen sullen
sien of hooren lesen, salut. Doen te weten dat wy ons vertrouwen op den kloeckheyt, dapperheyt ende
goede experientie van handelinge in militaire zaken van Pieter de la Rocque, collonel ten dienste deser
landen, wy den zelven gestelt, gecommitteert ende geauthoriseert hebben, gelyk wy hem stellen,
committeeren ende authoriseeren by desen, tot commandeur van Hulst ende onderhoorige forten in plaets
van den brigadier Soutelande, overleeden, gevende den voornoemde Pieter de la Rocque volkomen
maght, authoriteyt ende sonderlingh bevel om over al het volck van oorloge in deselve stad en forten
leggende, of die namaels na de occurrentie en gelegenheyt van zaaken derwaerts in guarnisoen gesonden
souden mogen werden, te gebieden ende dezelve te gebruyken tegens alle ende een igelijk, de welcke iets
vyandelyks tot nadeel van de voorschreven stad en forteressen, desen staat in ’t generael, de provintien in
het particulier ende leden van dien, soude mogen ondernemen ofte machineeren ende sulcx anders en in
zoodanigen voegen als het hem by ons of anderen onsen last hebbende sal werden geordonneert ende
bevoolen, houdende het guarnisoen in goede ordre ende krijghsdiscipline, soo by dage als by nachte,
sonder te gedoogen dat zy de borgeren ende ingezeetenen binnen de stede en plattenlande der vereenigde
provintien, nog ook de nabuuren ende neutrale landen eenige schade of overlast aendoen. Ook zoo veel in
hem is, ontdekken, tegengaen en afweeren alles wat tegens den dienst der voorschreven landen, leeden en
steden van dien eenigsints soude mogen strekken. Ende voorts ons adverteeren in alle voorvallende
zaaken na den nood ende gelegentheyt het soude mogen vereyschen. En voornamentlyk de voorschreven
stad ende forten aen niemand in te ruymen of over te geven, nog ook geen krygsvolck daer in te laten of
daar uyt te laeten trecken dan met onse of die daartoe geauthoriseert sullen zijn, resolutie, goed believen
ende behoorlijk patent en daernevens preciselijk toesien en daerop letten dat de compagnien van ’t
voorschreven guarnizoen compleet en gewapent gehouden werden, volgende haere bestelling ende
d’ordre op de wapeninge gearresteert ende daerin eenig manquement bevindende, des advertentie geven
aan ons ten eynde daerin magh werden geremedieert. Des blyft de voornoemde Pieter de la Rocque
gehouden hierop den behoorlycken eedt te doen van getrouwigheyt en gehoorsaamheyt in onsen handen,
hetwelke gedaen zynde, ontbieden ende bevelen wy die gesamelyke ridmeesteren, capiteinen, officieren en
soldaten ende volk van orloge, in de voorschreven stad en en forten in guarnizoen zynde of nog sullen
komen; voorts alle anderen dien dit aengaen mag, den voornoemde Pieter de la Rocque voor onsen
bestelden commandeur te erkennen, respecteeren, gehoorsaemen en obedieren, versoeckende en
bevelende ook respectivelyk allen anderen dien dit aengaan sal, dat zy hem in het exerceeren van desen
zynen last en commissie allen addres en behulp doen.
Gegeven in den Hage onder het contrazegel van den staat, de paraphure van den heer praesiderende in
onsen vergaderinge ende de signature van onsen griffier op den 22 october 1728”.
Het duurde even voor Pieter de la Rocque in Hulst arriveerde. Op 13 mei 1729 besloot het stadsbestuur
van het Hulst hem een “bienvenu” toe te kennen van £ 44:8:11 ofwel ca. fl. 267, zijnde 8/12 de van de
gebruikelijke “gratuit” (gratificatie, ook omschreven als recognitie) ad fl. 400. 293 Het stadsbestuur kende
hem op 16 mei 1729 een “gewone” jaarlijkse “gratuiteit” toe van fl. 1600. 294
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NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1537, fol. 179. Een afschrift van deze aanstelling bevindt
zich in: GA Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 139. De la Rocque volgde in Hulst brigadier Boudewijn
Willem van Soutelande op die op 27-10-1728 in de St. Willebrodusbasiliek van Hulst werd begraven
(zie voor hem Ringoir, 1981 b, p. 39-40). Joost van der Baan stelde een overzicht samen van alle in
Hulst werkzame commandeurs in de periode 1645-1795; zie: De Navorscher, jrg. 16, 1866, p. 108113. Tot de onderhorige forten van Hulst behoorden met name de forten Nassau, Moerschans en
Zandberg. Vanaf 4-11-1645 (toen Hulst in Staatse handen kwam) tot 21-2- 1671 werd ook het fort St.
Anna in de Polder van Namen (dat in 1717 verging) daartoe gerekend (Groot Placaetboek, deel III,
Den Haag, 1683, p. 111; Ten Raa en De Bas, 1921, p. 521).
Het besluit werd ondertekend door Jan Hendrik van Wassenaer (president) en Francois Fagel
(griffier).
4/12de van de gebruikelijke “gratuit” ad fl. 400 werd toegekend aan de weduwe van de voorganger van
De la Rocque (GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 8, fol. 126 – 126 v). In De Navorscher, jrg. 16, 1866, p.
111, is foutief vermeld dat De la Rocque een “bienvenu” toucheerde van fl. 400; ook de datum van het
betreffende besluit is foutief genoteerd. De jaarlijkse gratificatie (recognitie) werd toegekend conform
regels die door de Staten-Generaal waren vastgesteld. Verwijzend naar desbetreffende resoluties van
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De benoeming gaf blijk van een groot vertrouwen in zijn militaire kwaliteiten. De la Rocque kreeg de
leiding over een belangrijke vestingstad in Staats-Vlaanderen of, verder terug in de tijd bezien, in het
noordoostelijk deel van het voormalige graafschap Vlaanderen. 295 De stad maakte sinds de splitsing van
het Habsburgse rijk in 1555 (toen dit na het overlijden van Karel V conform de “Pragmatieke Sanctie” uit
1549 werd verdeeld in een Oostenrijkse en een Spaanse tak) deel uit van de Spaanse Nederlanden. In
1591 zag prins Maurits van Nassau kans om de stad in bezit te krijgen maar reeds vijf jaar later werd het
Spaanse gezag hersteld. Na afloop van het Twaalfjarig Bestand zijn door prins Frederik Hendrik diverse
pogingen ondernomen om de stad weer onder Staatse controle te krijgen. Dit mislukte in 1626, 1637,
1639, 1640 en 1643. In 1645 slaagde een nieuwe poging wel. 296 Na een beleg dat aanving op 8 oktober
capituleerde de Spaanse leiding op 4 november 1645. 297 De verovering van Hulst was het laatste grote
wapenfeit van prins Frederik Hendrik. Ze was ook het sluitstuk van de Staatse greep op het noordelijk
deel van Vlaanderen. Het noordwestelijk deel stond reeds stevig onder Staatse regie, maar dit gold nog
niet voor het oostelijk deel, waarvan de ligging strategisch gezien uiterst belangrijk was (en is) vanwege
de controle over de Schelde en daarmee voor de beheersing van de toegang tot Antwerpen. Deze
Scheldestad was in 1585 weer onder Spaanse heerschappij gekomen, maar het handelsverkeer vanuit en
naar deze wereldhaven via de Schelde werd vanuit de Republiek zodanig beperkt (vooral door het bezit
van de forten Lillo en Liefkenshoek) dat de havens in de Noordelijke Nederlanden erdoor konden groeien
en bloeien. 298 Bij het ontstaan van de Gouden Eeuw in de Republiek speelde het afknijpen van het
handelsverkeer van en naar Antwerpen een sleutelrol.
Na de verovering van Hulst kwam het gehele noordelijke deel van Vlaanderen tot aan de Westerschelde
in het bezit van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het was een verovering op het nippertje. In
Münster waren de onderhandelingen over een vrede tussen Spanje en de Republiek reeds in volle gang.
Dat zij moeizaam verliepen had onder meer te maken met het bereiken van consensus over de afbakening
van de grens tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden, waarbij de zeggenschap over de Schelde
een cruciale rol speelde. Uiteindelijk werden de onderhandelaars het erover eens dat Spanje en de
Republiek “de landschappen, steden, plaetsen, landen en heerlichheden” behielden die zij op dat moment
(dus in 1648) bezaten. Dit werd vastgelegd in artikel 3 van het Verdrag van Münster. 299 Zou Hulst in
1648 dus nog in Spaanse handen zijn geweest, dan zouden de stad en het omringende gebied conform dit
artikel tot de jurisdictie van de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden behoren (en anno 2014 als uitvloeisel
daarvan vermoedelijk tot België). Het is zeer de vraag of het westelijk deel van Staats-Vlaanderen dan als
apart territoir van de Republiek te handhaven zou zijn geweest.
De Staatse verovering van Hulst was dus voor de militaire en economische greep van de Republiek in het
algemeen (en die van het gewest Zeeland in het bijzonder) op de zuid-westelijke delta van eminente
betekenis. Hulst was bovendien een prachtige en in economisch opzicht belangrijke stad. De verovering
ervan werd in de Republiek groots gevierd. De trotse verwerving van deze Bourgondische stad in 1645
was niet vergeten toen de stad in 1747 in Franse handen kwam. In de beeldvorming over dit verlies en de
beantwoording van de schuldvraag speelde de herinnering aan het laatste wapenfeit van prins Frederik
Hendrik onmiskenbaar een rol. Waar de prins triomfeerde, faalde De la Rocque.
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13-11-1675, 29-8-1699 en 7-12-1703 wordt in een resolutie van de magistraat van het Hulsterambacht
van 15-4-1752 opgemerkt dat de gratificatie bedoeld was voor “het onderhouden van eene onderlinge
goede harmonie en verstandhouding en dat, wanneer hieraan wederzijds word voldaan, geene
difficulteijten overig blijven” (GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 535 j II). Ofwel: de gratificatie was
bedoeld als een vriendschappelijk gebaar jegens de commandeur in de hoop op goede betrekkingen.
De Navorscher, jrg. 16, 1866, p. 111. Hij ontving deze recognitie voor het laatst op 17-4-1747.
Voor de geschiedenis van Hulst en het Hulsterambacht wordt verwezen naar Brand, 1972.
Prinsen en Stockman, 1993.
Aan de verovering van Hulst ging in 1644 de verovering van Sas van Gent vooraf (De Kraker, 1995).
Volgens Van Nimwegen was de Staatse verovering van Hulst in 1645 het resultaat van een
eenvoudige belegering waarbij nauwelijks verzet werd geboden door de in de stad gelegerde 1600
Spaanse verdedigers (Van Nimwegen, 2006, p. 232).
Leune, 2006 (in het bijzonder deel 1); Van Hooydonk, 2013, p. 113-187.
Groenveld, 2009, p. 161.
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De belegering van Hulst in 1645. 300

De stad Hulst medio 18de eeuw. 301

300
301

Scheepvaartmuseum Amsterdam, Atlas van Loon; afbeelding door Johan van Duynen.
NA, Atlassen Hattinga Staats-Vlaanderen, V-10.
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3.2 De huisvesting van De la Rocque in Hulst
In Hulst kon Pieter de la Rocque beschikken over een prestigieuze ambtswoning: het gouverneurshuis,
gelegen aan de westzijde van de Grote Markt tegenover het stadhuis. Dit huis was in 1648 door graaf
Hendrik van Nassau-Siegen (1611-1652), de eerste Staatse commandeur van de stad na de verovering in
1645, grondig verbouwd nadat het pand tijdens het beleg van de stad zwaar was beschadigd. 302 De
Staten-Generaal en de magistraat van Hulst bleken niet bereid om de kosten daarvan volledig voor hun
rekening te nemen. Uiteindelijk bekostigde Hendrik van Nassau-Siegen de verbouw zelf, hetgeen hem
naar schatting fl. 40.000 kostte. 303 Het pand kreeg de allure van een stadspaleis. De ambtswoning
omvatte een hoofdgebouw met diverse bijgebouwen (waaronder een zomerhuis) en enkele tuinen.
Tesamen vormden zij een omvangrijk wooncomplex in de binnenstad van Hulst.

Het wooncomplex van de gouverneur van Hulst, 18de eeuw; linksboven is het Prinsenbolwerk afgebeeld,
rechtsonder de entree op de Grote Markt. 304
302
303
304

Het pand was in 1642 door de stad Hulst aangekocht uit de boedel van burgemeester Jan Corten.
Brand, 1972, p. 240.
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 7-11-5. De maker van de kaart is niet bekend.
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Een beter, hoewel nog moeilijk leesbaar fragment van deze situatieschets is als volgt:

Een deel van het gouvernementscomplex te Hulst.
Afgezien van diverse woon- en slaapvertrekken van de gouverneur en zijn gasten zijn de locaties
afgebeeld van onder meer de keukens, de stallen, een koetshuis, een washuis, een turfhok,
knechtenkamers, privaten [toiletten], tuinen en een zomerhuis. Vermeld is dat in het Prinsenbolwerk een
tuin van de gouverneur lag met daarbij een duiventoren.
In 1815 werd het pand door het bestuur der Domeinen als onbewoonbaar aan een particulier verkocht.
Enige tijd later werd er een notariskantoor in gevestigd. In de 20 ste eeuw kwam het pand weer in het bezit
van de stad. Anno 2014 is het gouverneurshuis een bijgebouw van het gemeentehuis van Hulst. De
voorgevel ziet er nu als volgt uit:

De voorgevel van het gouverneurshuis anno 2014.
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Plattegrond van de stad Hulst, 1774. 305

Het stadhuis van Hulst, 2014.
305

De kaart is getekend door D.W.C. Hattinga (GA Hulst, Kaartencollectie stad Hulst).
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3.3 De verhouding met de stedelijke magistraat
In Staatse vestingsteden en de grotere Staatse forten functioneerden twee soorten bestuur: een burgerlijk
en een militair. Dit was ook in Hulst zo. Enerzijds werd de stad bestuurd door een schepencollege (de
burgerlijke magistraat) en anderzijds door de commandeur die verantwoordelijk was voor het
functioneren van de stad in militaire zin. 306 Hoewel beide autoriteiten het Staatse belang dienden (zij
ressorteerden sinds de “reductie” vanaf 1645 onder de Staten-Generaal) liepen de belangen van beiden
soms uiteen en was het door de aard van hun verantwoordelijkheden onvermijdelijk dat de afbakening
daarvan soms lastig was met een grote kans op meningsverschillen en conflicten daarover, bijvoorbeeld
over kwesties als de huisvesting (inclusief de inkwartiering) van militairen, de orde en tucht in de stad, de
hantering van het inundatiewapen, de toegangelijkheid van de stad voor derden, de verdeling van voedsel
tussen militairen en de burgerbevolking tijdens een beleg of de wijze waarop de belangen van burgers
zouden worden gediend in het geval van capitulatie-onderhandelingen. Tot de bemoeienissen van de
commandeur konden bijvoorbeeld beslissingen behoren over bomen en struiken in en rondom de stad
zoals blijkt uit een ordonnantie van commandeur De la Rocque d.d. 1 december 1745: 307

306

307

De commandeur van Hulst was in militaire zin ook verantwoordelijk voor de “onderhorige forten” van
Hulst en kwam uit dien hoofde in aanraking met het schepencollege dat (los van dat van de stad Hulst)
verantwoordelijk was voor de bestuurlijke gang van zaken in het Hulsterambacht; zie hiervoor verder
Brand, 1972, p. 325-335 en Annard, 1993. Dit schepencollege zetelde overigens ook in de stad Hulst
en wel in het “Landthuys”. De kans op conflicten tussen de militaire leiding van de stad en dit
bestuurlijk college was vooral groot ten tijde van (dreigende) belegeringen; voor het omringende
platteland was met name de hantering van het inundatiewapen (waarover door de commandeur werd
beslist) ronduit rampzalig. Poldergrond was door de inlaat van zout water gedurende enkele jaren
onbruikbaar voor de landbouw. De la Rocque liet zich overigens over de medewerking die hij in aprilmei ondervond van het schepencollege van het Hulsterambacht lovend uit; zie zijn verderop vermelde
brief aan de Staten-Generaal d.d. 9-5-1747 met een klacht over de medewerking van stadhouder
Wouters.
Utrechts Archief, Familie De Beaufort, inv. 361.
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De bemoeienis van de commandeur met de gang van zaken in de stad in brede zin manifesteerde zich
soms op afstand, wanneer hij vanwege zijn andere militaire verplichtingen elders verbleef. Zo mengde
Pieter de la Rocque zich middels een brief aan de magistraat van Hulst vanuit de vestingstad Doornik
(waar zijn regiment toen garnizoen hield) op 5 augustus 1729 in de besluitvorming betreffende de
dreigende sloop van de dubbele poort in Hulst, wijzend op het gevaar voor de verdedigbaarheid van de
stad en met een beroep op de vestingbouwkundige erfenis van Menno van Coehoorn. 308
De kans op spanningen tussen de beide bestuurlijke autoriteiten nam uiteraard toe naarmate de
persoonlijke verhoudingen tussen de schepenen en de commandeur slechter waren. Veel wijst erop dat
tussen commandeur De la Rocque en de schepenen van de stad in de periode 1728-1747 een gespannen,
moeizame relatie bestond. 309 Brand signaleerde “hoogmoedige bejegeningen” van de commandeur jegens
de hooggeplaatste burgerbestuurders. Adriaan Jacob van Vlissegem sr., destijds een invloedrijk lid van de
magistraat van Hulst, verklaarde over het gedrag van De la Rocque dat niemand hem “dan met d’uyterste
schrik dorst aenspreken”. Magistraatsleden werden neerbuigend en beledigend bejegend. Van Vlissegem
sr. beschreef dat zijn zoon Van Vlissegem jr. (destijds griffier van Hulst) door De la Rocque werd
onderhouden over hoe hij passen en buigingen jegens de commandeur diende te maken. Toen de
burgemeester van de stad enkele dringende zaken met De la Rocque wilde bespreken moet deze gezegd
hebben: “sacramant mijnheer ik kan dat geschar in mijn hersenen niet verdragen, hebt gij iets te zeggen
segt het kort”. Volgens Van Vlissegem sr. behandelde De la Rocque leden van de magistraat als
“kontjongens”. 310
Het wekt dan ook geen verbazing dat diverse leden van de magistraat na de val van Hulst, toen ze
hiervoor volop de kans kregen, hun ergernis over De la Rocque ten overstaan van de Hoge Krijgsraad
breed hebben uitgemeten. Het procesdossier betreffende De la Rocque bevat diverse beschuldigende
verklaringen jegens hem van bestuurders en andere inwoners van Hulst die op de aanklacht van de fiscaal
en de achtereenvolgende vonnissen onmiskenbaar invloed hebben uitgeoefend. Zo gezien had de
veroordeling van De la Rocque ook het karakter van een afrekening.
Het is tekenend voor de moeizame verhouding tussen De la Rocque en de magistraat van Hulst dat zij op
11 mei 1747 los van elkaar met de Franse belegeraar onderhandelden over de voorwaarden waaronder de
stad zou capituleren.
In Hulst en het Hulsterambacht was ook een drossaard ofwel schout actief. Deze was in dienst van de
Generaliteit en was belast met gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Hij werd in
Hulst ook stadhouder genoemd. De bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden van de commandeur en
van de stadhouder waren verwant en verweven. Beslissingen van de één raakten het werkterrein van de
ander.
De functie van stadhouder werd ten tijde van het militaire bewind van Pieter de la Rocque vervuld door
Willem Wouters. 311 Ook met hem had De la Rocque aanvaringen, zoals onder andere blijkt uit de
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309

310
311

GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 79, nr. 76. De in 1729 overwogen sloop van de dubbele poort werd
niet gerealiseerd.
Dat gold niet voor alle schepenen. Met de patriciërsfamilie Streso, waarvan enkele leden deel
uitmaakten van het schepencollege van Hulst, was De la Rocque goed bevriend (zie paragraaf 5.6).
Een gespannen verhouding tussen de commandeur en de magistraat van Hulst was eerder
voorgekomen, bijvoorbeeld toen Willem van Hille er commandeur was in de periode 1695-1711.
Arent van Wassenaer-Duivenvoorde, baljuw van de stad in 1703, schreef in een brief aan
raadpensionaris Heinsius: “(...) alle inwoonders, magistraet en borger, oud en kleyn, alle haeten niet
alleen, maer abhoreren de commandeur Van Hill soverre dat ik noyt iets diergelijks gesien hebbe. Sij
leggen hem niet alleen te laste brutaliteyten, gierigheyt en exactiën waermede hij verscheyde mensen
geruineert heeft, maer selfs ook verraet, waervan eenige inditiën moete wesen omdat men so
volmonding daervan spreekt en soude d'inwoonders liever de stadt verlaete als in tijde van oorlog
onder sijn comando hier blijven. De magistraten is ter oore gekomen dat gem. Van Hil weder met
requesten H.H.M. [de Staten-Generaal] moeyelik valt en hebben mij gebede te willen versoeke dat dog
geen dispositie op sijne req. [requesten] gegeve werde voor en al eer de magistraten op den inhoude
van dien gehoort werde.” (Veenendaal, deel II, brief nr. 1136).
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 537 d; het “relaas” van Van Vlissegem is opgenomen in bijlage 7.
Wouters werd in Hulst op 20-5-1752 begraven.
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volgende “secrete” brief van De la Rocque aan de Staten-Generaal van 9 mei 1747, waarin Wouters van
plichtsverzuim werd beticht: 312
“Hoog Mogende Heren,
De burgemeester [De]Beaufort en de schepen Streso, beide van ‘t ambagt, die dagelijks onvermoeidelijk
mij in ‘t schikken van het nodige, zoals boerenwagens, arbeiders en paarden voor d’artillery, behulpsaam
zijn, gelijk andre regenten van het ambagt omtrent de fourage in levensmiddelen doen, hebben mij
gerapporteerd, dat de stadhouder Woutersse, wiens pligt het is met zijn dienders en verdere sterke hand,
de boeren te houden tot de behoorlijke gehoorsaamheid aan de bevelen van de regenten van het ambagt,
zig daar niet mede bemoeide, maar alleen de twee gesegde dienders uijtsond, de welke zonder credit en
somwijlen corruptibel zijnde, niets van belang konnen uitregten, heb ik aan gemelde stadhouder
vriendelijk versogt en aangemaant, in deze circumstantie van tijden daar ieder uur ons zeer dierbaar is,
om als een goed patriot zijn best te doen, om paerden tot transport van d’artillery, wagens voor de vivres
en boeren voor den arbeid, die daar voor betaald worden, heeft zulx nogtans op zijn luije lichaam noch
geest geen ingressie gevonden, zodat het gebeurt dat bij manquement van goede ordres en paerden, de
major Steffens genoodzaakt is geweest eenige stukken [kanonnen] na den Sandberg gedestineert heeft
moeten agterlaten en het volck 24 uuren zonder vivres heeft moeten wezen. Dit verpligt mij aan uwe Hoog
Mogenden met alle schuldig respect te verzoeken dat aan de gemelde stadhouder mag werden gelast
dagelijx in persoon met zijn dienders en daarbij gevoegde dragonders te reguleren en zorge te dragen dat
het geconveneerde tusschen mij en het ambagt promtelijk mag werden geexecuteerd. Om alle confusie
voor te komen [te voorkomen] en de zaken wat regulier te doen behandelen, zal ik de boerencompagnieen in het ambagt in tween verdeelen en bij ieder denzelve een major aanstellen en daartoe te
verkiezen diegene die mij door de regenten van het ambagt zullen werden voorgeslagen”. 313
De in deze brief vermelde boerencompagnieën hadden het karakter van een burgerwacht. 314 Uit de brief
blijkt dat het verre van eenvoudig was om de boeren rondom de Hulst ertoe te bewegen om hand- en
spandiensten ten behoeve van het Staatse leger te verrichten.

Fort Zandberg bij Hulst, getekend door E.W. Berg, 1745. 315
312

313

314

Utrechts Archief, Familie De Beaufort, inv. 357. De brief werd geschreven op de dag dat het fort
Zandberg in Franse handen kwam, waardoor de verdediging van de stad Hulst in een kritieke fase
belandde.
Aan het slot van deze brief verzocht De la Rocque de Staten-Generaal om ermee in te stemmen dat
brigade-majoor Jan Marcus de Salve werd aangesteld als adjudant-generaal en kapitein Daniel de Win
in diens plaats als brigade-majoor.
Zie voor de samenstelling van de boerencompagnieën in het Hulsterambacht in het jaar 1746: GA
Hulst, arch. Hulsterambacht, inv. 137, p. 15-23.
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3.4. De val van Hulst in mei 1747
Begin 1747 was het zeer waarschijnlijk dat het Franse leger na de verovering van de Zuidelijke
Nederlanden zou doorstoten naar Staats-Vlaanderen (en Staats-Brabant) en daarmee naar de Noordelijke
Nederlanden. Op 8 januari 1747 waarschuwde Pieter de la Rocque de Raad van State ervoor. In april
daaropvolgend gaf deze raad opdracht om diverse delen van Staats-Vlaanderen onder water te zetten. De
opmars van de sterke Franse legermacht bleek onstuitbaar. Op 17 april 1747 viel deze onder leiding van
de graaf van Löwenthal vanuit Gent Staats-Vlaanderen binnen. In korte tijd kwamen de volgende Staatse
vestingen onder Franse controle: 316
 Sluis
22 april
 IJzendijke
23 april
 Fort De Perel
24 april
 Fort Liefkenshoek
25 april
 Sas van Gent
30 april
 Philippine
6 mei
De kans dat ook de Staatse vestingen in het oostelijk deel van Staats-Vlaanderen, met name Hulst en
Axel, door de Fransen veroverd zouden worden was groot. Op 28 april 1747 maakten zij een begin met de
aanval op Hulst. Ze zagen direct kans om de in het Hulsterambacht gelegen (en slecht verdedigbare)
schansen Grote en Kleine Kijkuit in hun bezit te krijgen. 317
De forten, schansen en linies rondom Hulst uit die tijd zijn in beeld gebracht door de militair ingenieur
Nicolaas Kerber:

De Staatse verdedingsposten rondom Hulst april-mei 1747. 318
315
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317

318

NA, arch. Familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 53.
Zwitzer, 2012, p. 326-330. Van de belegering en overgave van de vestingen Philippine, Sas van Gent
en Sluis en de forten Liefkenshoek en De Peerel zijn gedetailleerde gegevens bewaard gebleven (NA,
arch. Hoge Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 282).
Voor een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen in het Hulsterambacht in de periode aprilmei 1747 wordt verwezen naar de bijlagen nrs. 3 tot en met 7 en naar Bauwens, 1995. In de
onderhavige hoofdtekst wordt volstaan met een beknopte weergave van die gebeurtenissen.
NA, Procesdossier De la Rocque. Op deze tekening ligt rechts van het fort Zandberg het fort De Raap
en links van Hulst het fort Moerschans. De linie tussen Hulst en fort Zandberg werd ontworpen in
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Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) hield de linie tussen Hulst en fort Zandberg stand
tijdens een poging van het Franse leger om de stad Hulst te veroveren:

De linie Hulst-Zandberg op 30 augustus 1702 met vermelding van de daar gelegen Staatse eenheden;
links het fort Zandberg (nr. 2), rechts daarvan het fort Moerschans (nr.3). 319

Forten nabij Hulst, getekend door Ernst Willem Berg, ca. 1745. 320

319

320

1591 toen Hulst voor korte tijd in Staatse handen was. In 1596 was met de aanleg een bescheiden
begin gemaakt. Kort na de verovering van Hulst in 1645 werd de linie versterkt en dat gebeurde nog
eens in 1700, nu onder regie van Menno van Coehoorn (Stockman, 2004, p. 252). De lengte van de
linie was “een uur gaans”.
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 39 N 45 (fragment; met verklarende cijfers
opgenomen in Stockman, 2004, p. 246).
NA, arch. Familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 53.
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Fort De Raap getekend door E.W. Berg, 1745; links richting Hulst, rechts richting fort Zandberg. 321

Schansen in het gebied tussen Hulst en Axel omstreeks 1745, getekend door E.W. Berg. 322

321
322

Idem.
Idem.
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Stockman heeft de diverse forten en schansen die ooit rondom Hulst gesitueerd waren als volgt
geprojecteerd op een meer alledaagse kaart van dat gebied: 323

De kans dat het Hulsterambacht inclusief de vesting Hulst in april 1747 succesvol verdedigd kon worden
was klein, gelet op de (gebleken!) kracht van het Franse leger en de zorgelijke staat van diverse schansen,
redoutes en sluizen in dat gebied. Als voormalig vestingbouwkundig ingenieur en ervaren officier moet
De la Rocque zich dit goed gerealiseerd hebben. Hij had bij de Raad van State op 21 april 1747 op extra
troepen en ammunitie aangedrongen. 324 Tot de toegezegde versterkingen behoorden drie Engelse
bataljons (ca. 3000 man sterk) onder leiding van generaal-majoor Fuller die er echter (evenals zijn
hoofdofficieren James Abercromby en John Murray) weinig voor voelde om zijn manschappen aanstonds
naar Staats-Vlaanderen te sturen, waardoor kostbare tijd verloren ging. 325 Pas op 3 mei arriveerden zij
nabij Hulst, dus nadat de Fransen daar reeds belangrijke posities hadden betrokken. Ook de door De la
Rocque gevraagde extra ammunitie arriveerde niet tijdig genoeg. De bestelde schepen met zware artillerie
konden Hulst vanwege de reeds losgebarsten gevechten aldaar niet bereiken en keerden noodgedwongen
terug naar Bergen op Zoom vanwege het grote risico dat het materieel anders in Fransen handen zou
vallen.
Over de onwilligheid van de generaal-majoor Fuller om de Staatse eenheden te assisteren bij de
verdediging van het Hulsterambacht legden de brigade-majoor D. de Win en de vaandrig P.F. Verster op
10 mei 1747 een verklaring af die is opgenomen in bijlage 5. 326
De la Rocque kon bij de verdediging van Hulst en het Hulsterambacht beschikken over de reeds
genoemde drie Britse bataljons (zij het dat zij moeizaam c.q. nauwelijks effectief inzetbaar bleken) en
eenheden uit de volgende Staatse regimenten, hier vermeld met de naam van hun kolonel en geplaatst in
alfabetische volgorde: 327
323
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Stockman, 2004, p. 244.
De la Rocque verzocht indringend (en uiteindelijk vergeefs) om zending van 54 kanonnen van groot
kaliber: 30 stuks 24-ponders en 24 stuks 12-ponders.
John Murray was toen kolonel van het regiment Bergschotten. Luitenant-kolonel James Abercromby
werd bij Hulst gewond. Op 26 april 1747 schreef hij aan boord van een oorlogsschip in de haven van
Veere het verslag “An account of a battle against the French in Flanders”. Na de val van Hulst op 11
mei 1747 schreef hij “A true and particular account of the battle near Hulst”.
Journaal De Salve, bijlage 5, p. 74-76.
Bron: “Journaal” van Pieter de la Rocque; zie bijlage 4; voorts Zwitzer, 2012, p. 336-344. Sommige
regimenten waren er slechts enkele dagen bij betrokken. Het was de bedoeling dat in de laatste fase
van de belegering ook de Staatse infanterie-regimenten van Albrecht Wolfgang graaf van
Schaumburg-Lippe, Salomon Hirzel (baron van Wolflingen) en Gemme Omphridus van Burmania bij
de verdediging van Hulst betrokken zouden raken. Hun kolonels kregen van de opperbevelhebber van
het Staatse leger, Karel August Frederik vorst van Waldeck, opdracht om zich vanuit Bergen op Zoom
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Infanterie-regimenten
Bronkhorst, Eustachius van
Canisius, Johan
Colyear, Walter Philip graaf van 328
Deutz, Gideon Salomon 329
Evertsen, Cornelis
Heukelom, Martin van
Kinschot [jr.], Roeland van
Lewe van Aduard, Berent baron
Saksen-Gotha, Wilhelm prins van 330
Soute, Gideon
Thierry, Guillaume
Veldtman, Hendrik George
Villattes, Henry baron des
A. Cavalerie-eskadrons
Massou, Gerlach Cornelis Johannes van
Mattha, Johan Alexander baron de
Saksen-Gotha [dragonders], onder bevel van Otto Jacob Christoffel graaf van Bylandt
De opmerking van Berg dat het garnizoen hiermee voldeed aan de vereiste sterkte is kwestieus indien
daarbij de sterkte van de Franse tegenstander wordt betrokken. 331 In 1747 beschikten de Fransen in
Staats-Vlaanderen over ruim 25.000 man en zware artillerie. 332 Op 4 mei 1747 berichtte De la Rocque
aan Willem Augustus graaf van Cumberland (toen Brits opperbevelhebber in de Nederlanden) dat hij drie
bataljons tekort kwam. 333 Al eerder had hij bij de Raad van State aangedrongen op het sturen van
zwaardere artillerie. 334
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329

330
331

332

333
334

op 9 mei 1747 naar Hulst te begeven, maar zagen geen kans om daar te arriveren (Journaal De Salve;
zie bijlage 5, p. 55).
De aanwezigheid van militairen uit dit regiment is niet zeker. De la Rocque vermeldde dat op 6 mei
400 man arriveerden onder het bevel van “Milord Murray”; vermoedelijk is deze identiek met William
Murray II, toen majoor in het (Schotse) regiment van Walter Philip graaf van Colyear (Ringoir, 1981
b, p. 113-114).
Dit regiment arriveerde in Hulst vanuit Bergen op Zoom op 7 mei 1747 en vertrok reeds twee dagen
later naar Stoppeldijk (Journaal De Salve; zie bijlage 5, p. 61).
Kolonel-commandant van dit regiment was toen Johan Heinrich Carl von Schott.
NA, arch. Familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 52. Berg vergeleek de sterkte van het geallieerde leger
in de maanden april-mei 1747 met de sterkte waarom De la Rocque op 11-5-1745 aan de Raad van
State had gevraagd, te weten voor Hulst en het Hulsterambacht 4500 man infanterie en 500
dragonders. Berg concludeerde op grond hiervan dat “het Hulst aan geene genoegzaeme bezettinge
[had] ontbroken”. In mei 1745 was echter van een beleg van Hulst nog geen sprake. De Fransen waren
toen nog niet in Staats-Vlaanderen doorgedrongen; zie ook Van Nimwegen, 2002, p. 302.
NA, Procesdossier De la Rocque, Deductie van De la Rocque, artikelen 2130 t/m 2133 (zie bijlage
13). Volgens De la Rocque beschikten de Fransen in Staats-Vlaanderen in april-mei 1747 over 36
halve kartouwen (kanonnen voor kogels met een gewicht van 24 pond; met een hele kartouw konden
kogels van 48 pond worden afgeschoten), een “groot aantal” mortieren en houwitzers en 400
ammunitiewagens. In 1747 stonden de Franse operaties in Staats-Vlaanderen onder leiding van de
graaf van Löwenthal. Hij werd daarbij in belangrijke mate ondersteund door generaal Louis Georges
Erasme markies de Contades en door generaal Franchois Marie hertog de Broglie (Broglio).
Laatstgenoemde had een belangrijk aandeel in de onderhandelingen over de capitulatie van Hulst op
11-5-1747 (zie o.m. bijlage 7).
Zwitzer, 2012, p. 338. Een Staats bataljon omvatte destijds 880 man.
Twee jaar voor de Franse inval in Staats-Vlaanderen had De la Rocque becijferd dat voor een
adequate bezetting van de steden en forten in geheel Staats-Vlaanderen 4450 man nodig zouden zijn
plus, ter defensie van het gehele gebied, 16000 infanteristen. Hij meende dat voor een “behoorlijke
defensie” van Hulst en het Hulsterambacht 5000 infanteristen en 600 dragonders (cavaleristen) vereist
waren (NA, Procesdossier De la Rocque, brief van De la Rocque aan de Raad van State d.d. 13-51745 in antwoord op een resolutie van deze raad d.d. 16-3-1745; zie ook: NA, 4.OMM, inv. 122 V 31
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In het zicht van een Franse aanval op het Hulsterambacht besloot De la Rocque om vanuit het fort
Verrekijker het nabij Hulst gelegen dorp Sint Jansteen met gloeiende kogels te laten beschieten, hetgeen
in de periode 20 tot en met 22 april 1747 dag en nacht gebeurde. De magistraat van het dorp legde
hierover op verzoek van de fiscaal van de Generaliteit de volgende verklaring af: 335
“Wij ondergeschrevene baillu, burgemeester, schepenen en griffier der Baronie van St. Jansteen,
certificeeren op den eedt ten aanvang onzer bedieningen gedaen en zulks ter requisitie van den weledel
gestrenge heer en mr. Jan Wybo, advocaat fiscaal van de Generaliteit, waerachtig te zijn, dat men op
diverse dagen van het fort de Verrekijker heeft geschoten, brantstoffen en bomben heeft geworpen na het
dorp van St. Jansteen en waardoor de kerk en toren alsmeede diverse huizen zeer zijn beschadigt en twee
à drie huizen afgebrandt. Dat daerna zonder den praecisen dag te konnen melden van Hulst is
uitgezonden een militair detachement, de welke de noch overgeblevene huizen van het dorp hebben in den
brant gestoken, alsmeede drie hofsteden en schuuren verre van het dorp afgeleegen en wel zo, dat die
voor de wacht van de Verrekijker onzigtbaer waren om door het schieten van canon beschadigt te konnen
worden. Zijnde deeze verbrandinge geschiedt zonder dat de lt. generaal De la Rocque aen der regeeringe
[de magistraat van Sint Jansteen] eenige de minste kennisse heeft gelieven te geeven ten einde de
ingezeteenen te adverteeren dat zij hunne goederen zouden sauveeren en men zorge had konnen draegen
dat veele papieren van de griffie niet wierden verbrandt gelijk geschiedt is. In kennisse van waerheit
hebben wij deeze eigenhandig ondertekent deezen 11den augustus 1747.”
De verklaring werd ondertekend door A.J. van Vlissegem [sr.] (baljuw), A. Wouters (burgemeester), W.
Wouters (griffier), Pieter de Dijker (schepen), L. van Puyvelde (schepen), Judocus de Schrijver (schepen),
Pieter Verscheldert (schepen) en Cornelis Hase (schepen).
De la Rocque besloot tot de beschieting in de veronderstelling dat de Fransen zouden trachten om via dit
dorp het Hulsterambacht binnen te komen. In Sint Jansteen gingen 29 huizen en 21 schuren in vlammen
op. 336 In aanvulling op de beschietingen gaf hij opdracht om huizen in het dorp af te breken. Omdat hij
Sint Jansteen liet ruïneren zonder de bevolking aldaar over dit voornemen te informeren was de
verontwaardiging hierover in dit dorp, maar ook in de stad Hulst, groot. 337 Toen bleek dat De la Rocque
een verkeerde inschatting had gemaakt van de route die het Franse leger koos in de aanloop naar de
belegering van de stad Hulst kreeg de verontwaardiging een extra lading. Ook het besluit van De la
Rocque om, eveneens zonder waarschuwing vooraf, op 3 mei 1747 twee boerenschuren en een wagenhuis
nabij het fort Zandberg in brand te laten schieten, zette kwaad bloed. 338 Beide beslissingen van De la
Rocque zouden tijdens het proces tegen hem een bijdrage leveren aan zijn veroordeling (zie hoofdstuk 4).
De beoordeling van zijn beleid tijdens de Franse aanval werd ook negatief beïnvloed door zijn opdracht
(op 20 en 21 april 1747) aan twee in Hulst gevestigde schippers om, onder het mom van het landsbelang,
privégoederen van hem in veiligheid te brengen door deze te laten vervoeren naar Vlissingen en Goes
terwijl het deze schippers verboden was om dergelijke goederen van particulieren weg te brengen omdat
hun schepen beschikbaar dienden te zijn voor het transport van militairen en ammunitie. De beide
schippers legden hierover voor De la Rocque belastende verklaringen af. Ook voor deze affaire moest De
la Rocque zich bij de Hoge Krijgsraad verantwoorden. Uit het uiteindelijke vonnis blijkt dat zijn
handelwijze hem bijzonder kwalijk werd genomen (zie bijlage 14).
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a). In april-mei 1747 beschikte De la Rocque rondom Hulst over een troepensterkte van 4500
infanteristen en 250 dragonders (Van Nimwegen, 2002, p. 302).
NA, Procesdossier De la Rocque.
Bauwens, 1971, p. 76-77. De magistraat van Sint Jansteen verzocht de Staten-Generaal om, toen de
Fransen daar in 1749 vertrokken waren, het dorp voor een periode van 25 jaar vrij te stellen van
diverse Generaliteitsbelastingen, gelet op de schade die aan het dorp was toegebracht. De StatenGeneraal besloten om het verzoek in te willigen voor een periode van 12 jaar (Bauwens, 1971, p. 7879).
Brand, 1972, p. 322.
Het betrof de boerderij van Pieter Keppens. Deze legde over de affaire op 12-8-1747 een verklaring af
die deel uitmaakte van de processtukken tegen De la Rocque (zie bijlage 16).
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De opdracht van De la Rocque aan de schipper Jacobus Turnhoudt d.d. 21 april 1747. 339
De verdediging van de stad Hulst werd bijzonder hachelijk toen de Fransen op 9 mei kans zagen om het
strategisch belangrijke fort Zandberg in hun bezit te krijgen, overigens vooral door het muiten van de met
de verdediging belaste Staatse militairen nadat zij hadden waargenomen dat de soldaten in de voorposten
van de vesting op de vlucht waren geslagen. In de periode tussen 3 en 9 mei 1747 sneuvelden bij de
verdediging van het fort Zandberg vele militairen, vooral van het regiment van kolonel Guillaume
Thierry. 340 Bij de overgave van dit fort ging kostbaar Staats materieel verloren (zie verderop). Hoe sterk
de Fransen waren toegerust om dit fort in bezit te krijgen blijkt uit een inventarisatie van het geschut en
de troepen waarover zij tijdens het beleg daar beschikten: 341
A. Geschut
 Op de schorren: 12 stukken à 24 pond
 Op de batterij bij de Kijkuiten: 8 stukken à 24 pond
 4 grote mortieren
 6 kleine mortieren
B. Mankracht
 15 bataljons bij het begin van het beleg
 15 aanvullende bataljons
 1 regiment dragonders
 1 regiment met lichte paarden
 1 regiment artillerie
 1 regiment grenadiers
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GA Hulst, stadsarch. Hulst, inv. 537 a.
Tijdens zijn eerste reis door Zeeland als stadhouder van de gehele Republiek bedankte Willem IV op 1
juni 1747 Thierry en zijn manschappen voor de dappere wijze waarop zij bij de verdediging van het
fort Zandberg de eer van het Staatse leger hoog hadden gehouden. Guillaume Thierry dankte er zijn
bevordering aan tot generaal-majoor (Campagne, p. 47-48). Campagne merkte op (zonder
bronvermelding) dat het regiment van Thierry vóór de verdediging van fort Zandberg 788 militairen
telde en na de capitulatie van dit fort nog maar 220. De totale Staatse verliezen bij de defensie van het
fort Zandberg zijn niet volledig gedocumenteerd. Vaststaat dat op 4 mei 1747 207 Staatse militairen
sneuvelden en 104 gewond raakten (Journaal De Salve; zie bijlage 5, p. 37).
NA, Procesdossier De la Rocque.
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Nadat de Engelse majoor Fuller aan kolonel Van Bronkhorst kenbaar had gemaakt dat hij zich van de
bevelen van De la Rocque niets wilde aantrekken, maakte hij vervolgens aanstalten om zich uit het
Hulsterambacht terug te trekken, waarover De la Rocque zich woedend toonde. Van consensus over de
wijze waarop de Franse opmars in oostelijk Staats-Vlaanderen gestuit zou kunnen worden was dus in het
geallieerde kamp geen sprake. Na de val van fort Zandberg dirigeerde De la Rocque zes Staatse en de drie
Engelse bataljons richting Axel. In het Hulsterambacht resteerden 2000 infanteristen. 342 Het moment
waarop de Fransen zouden doorstoten naar de stad Hulst (en daarna naar Axel) was nabij. Twee dagen na
de val van fort Zandberg trokken zij met niet minder dan 25 bataljons het Hulsterambacht binnen. Na de
verovering van de bedekte weg rondom Hulst sommeerde de Franse legerleiding De la Rocque om Hulst
over te geven en maakte kenbaar over een andersoortige capitulatie niet te willen onderhandelen. 343 De la
Rocque zag het hopeloze van zijn situatie in en suggereerde de stad over te geven indien het daar
gelegerde garnizoen met alle tekenen van eer mocht vertrekken. De Fransen wezen dit voorstel af.
Uiteindelijk werd laat op de avond van 11 mei een compromis bereikt.
Op verzoek van commandeur De la Rocque schreven elf hoofdofficieren die bij de verdediging van Hulst
betrokken waren die avond een verklaring waarin zij betoogden dat capitulatie gelet op de militaire
krachtsverhoudingen onvermijdelijk en gelet op de reeds met de Fransen overeengekomen condities
redelijk te achten was. 344 Deze hoofdofficieren waren:
Naam
Gerlach Cornelis Johannes van
Massou
Johan Canisius
Martin van Heukelom
Jan Albert ten Ham
Adriaan van Dun
Francois Burman
Arnold van Zuylen van Nijevelt
F.W. van Nepita
Jan Willem Conrady
Johan Steffens
Pieter Jacob Bodel

Functie (rang)
Kolonel der cavalerie 345
Kolonel der infanterie 346
Kolonel der infanterie 347
Kolonel-commandant der infanterie 348
Directeur eerste klasse der genie met de rang
van kolonel 349
Luitenant-kolonel der infanterie 350
Luitenant-kolonel der cavalerie 351
Kapitein 352
Majoor der infanterie 353
Majoor der artillerie 354
Groot-majoor van Hulst 355

NB (1): de vermelde functie is de functie die de hoofdofficier op dat moment te Hulst vervulde;
sommigen verkregen kort na 11 mei 1747 een nieuwe functie en/of een hogere rang.
NB (2): de namen zijn vermeld in de volgorde van hun ondertekening (zoals gebruikelijk de volgorde van
hun rang en, gegeven hun rang, hun anciënniteit).
Zij legden de volgende verklaring af [met “marechal grave van Saxen” is de Franse maarschalk graaf
Maurits van Saksen (1696-1750) bedoeld]: 356
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Van Nimwegen, 2002, p. 302-303.
Stockman, 2001, p. 12.
Tijdens het proces tegen Pieter de la Rocque suggereerde de fiscaal van de Generaliteit dat de
verklaring van de hoofdofficieren onder druk van De la Rocque was opgesteld. Het is aannemelijker
dat de ondertekenaars het hopeloze van de situatie inzagen en geen andere keuze hadden dan met het
onderhandelingsresultaat in te stemmen.
Ringoir, 1978, p. 31.
Ringoir, 1981 b, p. 66.
Idem, p. 98.
Idem, p. 42. Hij vervulde deze functie in het regiment van Henry baron des Villattes.
Ringoir, 1980 b, p. 32.
Ringoir, 1981 b, p. 98. Hij vervulde deze functie in het regiment van Martin van Heukelom.
Ringoir, 1978, p. 32. Hij vervulde deze functie in het regiment van Gerlach Cornelis Johannes van
Massou.
Dit is vermoedelijk de rang die hij op 11-5-1747 had. Op 9-3-1735 werd hij benoemd tot kapitein in
het infanterie-regiment van Friedrich III hertog van Saksen-Gotha.
Ringoir, 1981 b, p. 99. Hij vervulde deze functie in het regiment van Martin van Heukelom.
Ringoir, 1979, p. 22.
ZA, SZ, inv. 1672, 6-11-1745, fol. 184.
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“De laatste propositie door den marechal grave van Saxen aan het garnisoen gedaan na de vraag om
met alle tekens van eer uijt te mogen trekken afgeslagen te hebben. Gepresenteert: om zijn excellentie de
luitenant-generaal De la Rocque beneffens zijn adjudant en brigade-majoor en vier hondert man met
d’officieren na proportie der sterkte van het garnisoen en drie stukken canon te sullen laten uijt trekken,
latende d’officieren alle hunne equipages,
D’ondergeschreve Hooftofficieren geconsidereert het garnisoen zeer zwak is en de wallen niet met het
behoorlijk canon ter defensie is versien, het volk [de soldaten] door de zware fatiges [vermoeidheden], so
door den dienst als tot den arbeid aan de werken geamployeert, buijten staat gesteld een behoorlijke
defensie te kunnen doen, en wij het willende defenderen, ten hoogtsen vier en twintig uuren langer souden
kunnen houden, wanneer wij ons alle als krijgsgevangen of op discretie souden moeten overgeven,
kunnende deze capitulatie genoegsaam de helft van het garnisoen sauveren, dat wij oordeelen in deze
omstandigheden van tijden aan den Lande dienstig te zijn.
Nog geconsidereert dat wij ons allen op de capitale wal als zijnde de bedekte weg die niet konnende
besetten reeds geabandonneert [verlaten] souden moeten defenderen die wij door de swakheid van ’t
garnisoen maar gedeeltelijk kunnen besetten zijnde het garnisoen in eene linie geschaart langs de
borstweering, met meer dan een derde van de capitale wal beset, welk nog veel minder terrein soude
afkunnen indien de manschappen volgens krijgsgebruijk en ter defensie dienstig souden worden
geposteerd en vermits de vijanden reeds tot op de glacis [flauw aflopend talud buiten de buitenwal] met
een considerabel corps zijn genadert, bij zig hebbende alle materialen dienstig tot vulling der gragten,
versoeken wij zijn excellentie [Pieter de la Rocque] de propositie [van de Franse maarschalk]
t’aproberen te meer dewijl d’attacque aan den Steensendijk tot digt aan het Havenfort is geavanceert
[genaderd] en het volk buijten gecoupeert [afgesneden] is en hunne batterijen gemaakt en gespeelt
[verspeeld] heeft. Actum Hulst den 11 meij 1747”.
De definitieve capitulatieovereenkomst kwam ’s nachts om 02.00 uur tot stand. 357
De stad werd overgegeven op voorwaarde van een vrije aftocht van de commandeur, brigade-majoor De
Salve, de adjudanten van De la Rocque (vader en zoon De Win) en 400 manschappen met hun officieren.
Als pleister op de wonde mochten zij drie lichte stukken geschut meenemen. De overige militairen
werden krijgsgevangen genomen. 358 De la Rocque werd geprezen voor de moedige en loffelijke wijze
waarop hij volgens de Fransen leiding had gegeven aan de verdediging van het fort Zandberg [sic].
Op 13 mei 1747 maakte de Franse generaal De Contades aan De la Rocque aanvullend kenbaar dat de
groot-majoor van Hulst, Pieter Jacob Bodel, niet tot de krijgsgevangenen zou behoren, hetgeen
klaarblijkelijk krachtens de capitulatie-overeenkomst van twee dagen eerder wel de bedoeling was.
Voorts stond hij (alsnog) een vrije aftocht toe aan veertien bedienden der artillerie: een officier, een
bombardier en twaalf kanonniers. 359
De capitulatie-overeenkomst van 11 mei 1747 luidde als volgt: 360
« Capitulation, pour la garnison de la ville d’Hulst, comparé des troupes de Leurs Hautes Puissances,
arresté le 11e May entre Monsieur le Marquis de Contade commandant les troupes de sa Majesté très
Chrétienne devant cette ville et Monsieur De la Rocque, Lieutenant generaal des troupes de Leurs Hautes
Puissances commandant dans toute la Flandre Hollandoise, et Gouverneur de la ville d’Hulst.
1. La ville d’Hulst sera remise dans l’etat ou elle se trouve actuellement, entre les mains des
Troupes Françoises qui seront envoyées par Monsieur le Marquis le Contade.
2. Toutes les Troupes de la garnison de cette ville se rendront prisonnier de guerre, tant Infanterie
que dragons, ainsi que toutes les officiers qui les commandent a la reserve pourtant de Monsieur
de la Rocque Lt. generaal, et de Monsieur de Salve, et [De] Win, pere et fils adjudants de se
general, que Monsieur le Marquis de Contade a bien voulu ne pas exiger qui fussont prisonnier
356
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NA, Procesdossier De la Rocque. Deze verklaring werd op 12 juni 1747 besproken in de StatenGeneraal.
NA, Procesdossier De la Rocque; Deductie van De la Rocque, artikel 2743 (zie bijlage 13). De
magistraat van Hulst verklaarde op 20-5-1747 dat de overgave van de stad vier uur eerder had
plaatsgevonden. De tussenliggende tijd was gemoeid met het finaliseren van de onderhandelingen
over de capitulatie-condities.
In de dagen voorafgaande aan de capitulatie van Hulst waren er ook al Staatse militairen
krijgsgevangen gemaakt. Hoeveel is niet bekend. Daartoe behoorde bijvoorbeeld Johannes Hubertus
van Sorgen, luitenant in het regiment van Canisius (geboren te Bergen op Zoom op 8-5-1707) (GA
Hulst, arch. stad Hulst, resoluties stadsbestuur, inv. 8, fol. 67).
Journaal De Salve; zie bijlage 5, p. 71.
NA, Procesdossier De la Rocque.
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de guerre en consideration de la belle et vigoureuse defense que le general a faite dans le Fort
du Santberg qui merite l’eloge et l’approbation de tout le monde.
3. Par les mêmes raisons Monsieur le Marquis de Contade a bien voulu accorder a monsieur le
general de la Rocque trois pieces de canon de fonte de trois livres de Balle chacune pour
marque de l’estime qu’il luij porte, et d’emmener avec luij quatre cents hommes de sa garnison,
avec le nombre d’officiers proportionnez, lesquels ne seront point prisonniers de guerre et
seront embarquez avec lui et ses adjudants dans les ports d’Hulst, Stoppeldijk ou Welzoorden
suivant que le generaal le jugera a propos, pour estre transporté en Zeelande.
4. Toutes les magazins de munition de guerre et de Bouche, et de Fouragie, toute l’Artilleriije tant
grosse que petitte de fer ou de bronze, ainsi que touts les effets appartenant aux troupes comme,
selles, bottes, armements, et habillements, argent, la caisse militaire, seront remis entre les
mains des commissaires a ce preposées par monsieur le marquis de Contade, et l’etat en sera
remis en meme tem(p)s que la presente capitulation sera signée.
5. Les garnisons qui se trouvent actuellement dans les Forts du Moerschans et Verrekijk suivront le
fort de cette ville, et se retireront le douze au matin.
6. Touts les Equipages de Mrs les officiers tant de ceux qui iront avec Mr. De la Rocque que de
ceux qui sont faits prisonnier de guerre, leur sont generalement accordez, et ils auront la liberté
de les emmener avec eux, on fournira a cet effet en payant, les Chariots ou Batteaux necessaires
a ceux qui en auront besoin.
7. Les quatre cents hommes accordez a Mr. De la Rocque ne pourront apporter avec eux aucun
Drapeau, ni Etendart, ni Timbale, et seulemant leur Epée, fusil, ou mousqueton, avec douze
coups a tirer chacun, ils pourront aussi emporter douze coups par chacune des trois pieces de
canon.
8. Les soldats blesses ou malades qui ne pourront estre transportez resteront dans un hospital que
l’on fournira au commissaires ou officier que monsieur De la Rocque laissera pour en avoir
soin, et on leur donnera en payant tout ce dont ils pourront avoir besoin.
9. Tout les officiers et soldats qui seront prisonnier de guerre sortiront le quinze du present par la
porte de Gand, après avoir remis en magazins toutes leurs armes, et ils seront conduits en la
ville de Gand, ou ils resteront jusqu’à ce que Monsieur le Marechal de Saxe aye ordonné de
l’endroit ou ils iront on laissera aux officiers leurs epées et pistolets.
10. Monsieur De la Rocque avec les offiers et soldats qui luij sont accordez l’embarqueronts pour la
Zelande le seize de ce mois.
11. La garnison Francoise qui sera destinée par Monsieur le Marquis de Contade a venir prendre
postiljon de cette ville y entrera le quinze de ce mois d’abord après de sortie des troupes de
leurs Hautes Puissances et on attendant les portes appellez des Beguines et double poort seront
livrés le douze au matin, et seront occupez jusqua la ditte sortie, chacune par quatre
Compagnies de grenadiers.
12. Il sera accordé au magistrat et a la Bourgeoisie de la ville d’Hulst, la meme Capitulation que
celle qui a été accordé au Magistrat et Bourgoisie de la ville de l’Ecluse.
Gelijktijdig bereikte ook de magistraat van de stad Hulst een overeenkomst met de Franse overwinnaar.
Deze luidde als volgt: 361

361

Brand, 1972, p. 363.
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Gevluchte burgers kregen de verzekering dat ze veilig naar hun woningen konden terugkeren. De
bestaande rechten en vrijheden van de burgers zouden door de nieuwe machthebber gerespecteerd
worden, met inbegrip van het recht om gebruik te blijven maken van de Grote Kerk voor diensten van de
gereformeerde gemeente, zoals het geval was sinds de “reductie” van 1645. 362 De met de magistraat van
Sluis (“l’Ecluse”) gesloten capitulatieovereenkomst (na de overgave van die stad op 22 april 1747) stond
model.
De leiding van de Republiek in Den Haag toonde zich over de capitulatie van Hulst verbaasd en
verbolgen. Uitgerekend op de dag dat de Staatse nederlaag zich aftekende besloten de Staten-Generaal
een bonus van fl. 3000 beschikbaar te stellen voor de dappere wijze waarop de stad werd verdedigd. Het
bedrag werd beschikbaar gesteld aan Pieter de la Rocque ter verdeling onder de militairen die zich, naar
diens mening, tijdens de verdediging van Hulst “op seer loffelijke wijse hebben gedragen en bijsondere
preuves van dapperheijd en bravoure hebben gegeven”. Mocht De la Rocque menen dat het bedrag niet
362

Dit laatste was nog niet aanstonds mogelijk, gelet op de toestand waarin het gebouw verkeerde. De
magistraat van Hulst beklaagde zich daarover bij de Staten-Generaal op 24-5-1747.
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toereikend was dan kon hij dit aan de Staten-Generaal kenbaar maken. Toen het bericht in Hulst
arriveerde was de stad reeds in Franse handen. De desbetreffende resolutie luidde als volgt: 363
“Op het gerapporteerde van de Heeren Van Randwijck ende andere haar Hoog Mogende gedeputeerden
tot de militaire saaken met en nevens eenige Heeren gecommitteerden uijt den Raad van State in
conferentie geweest sijnde, is na voorgaande deliberatie en in agtinge genomen sijnde dat de troupes
present geweest sijnde in de twee laatste actien onlangs voorgevallen in Hulster ambagt, sig op een seer
loffelijke wijse hebben gedragen en bijsondere preuves van dapperheijd en bravoure hebben gegeven,
goedgevonden en verstaan dat den luitenant-generaal De la Rocque commanderende in Vlaanderen zal
werden aangeschreven en geauthoriseert, soo als geauthoriseerd werd mits desen, om aan de
onderofficieren en gemeenen [de soldaten] van de regimenten soo nationaale als Groot Brittannische die
sig bij die gelegentheijt hebben gedistingueerd [onderscheiden] voor een erkentenische te mogen
toeleggen een somme van drieduijsent guldens en de verdeelinge daarvan sodanig te maken als hij sal
oordeelen te behoren en verder haar Hoog Mogenden [de Staten-Generaal] te berigten off hij sal
vermeinen dat eenige meerder penningen nodig sijn om de troupes onder sijn ordres staande te belonen
en aan te moedigen” [ondertekend door W. van Haren en H. Fagel].
Dat de Haagse autoriteiten op 11 mei 1747 niet goed geïnformeerd waren over de militaire situatie in het
Hulsterambacht is niet verwonderlijk gelet op de tijd die toen was gemoeid met het overbruggen van de
afstand tussen Hulst en Den Haag. 364 Een bode was gewoonlijk ruim twee dagen onderweg. Indien grote
haast geboden was lukte dit soms sneller, zoals blijkt uit het door Jan Marcus de Salve opgestelde verslag
van zijn in opdracht van Pieter de la Rocque ondernomen reis naar Bergen op Zoom en Den Haag in april
1747 met als doel om de leiding van het Staatse leger te informeren over de penibele situatie die in StaatsVlaanderen was ontstaan na de Franse omsingeling van het Axel- en Hulsterambacht en te verzoeken om
extra militairen. 365 De Salve ondernam deze tocht als brigade-majoor onder De la Rocque. 366 Hij vertrok
uit de stad Hulst op 20 april 1747, ’s ochtend om 11.00 uur, reisde eerst naar Walsoorden, stak daar de
Westerschelde over naar Hansweert en trok door Zuid-Beveland naar Ierseke. Daar stak hij de
Oosterschelde over naar Gorishoek (bij Scherpenisse op het eiland Tholen). Hij arriveerde daar ’s avonds
om 22.00 uur. Nadat hij kans had gezien een koets te regelen reisde hij verder naar Bergen op Zoom,
waar hij om 01.00 uur arriveerde. Na overhandiging van een brief van De la Rocque aan de prins van
Hessen (Wilhelm Ludwig prins van Hessen-Philipsthal, generaal in Staatse dienst) vertrok De Salve om
03.00 uur naar Den Haag waar hij op 21 april 1747 om 9.30 uur bij de prins van Waldeck (toen de
opperbevelhebber van het Staatse leger) arriveerde. Zonder overnachting had de totale heenreis 20 uur en
30 minuten geduurd.
Vanaf 12 mei 1747 kwamen Hulst en het Hulsterambacht in Franse handen. De Staatse commandeur
werd door een Franse vervangen. Deze, kapitein St. Julien, beschikte in de stad over een garnizoen van
1400 militairen en nog eens 200 die op het fort Moerschans werden geposteerd. 367 De ca. 1700
krijgsgevangen Staatse militairen werden op 15 mei 1747 ’s ochtends om 07.00 vergezeld van 15 wagens
vanuit de Gentse Poort te voet afgevoerd naar Lokeren. Diezelfde dag werd toestemming verkregen om
kapitein Dompierre de Joncquières uit het Staatse regiment van Des Villattes, die aan zijn verwondingen
was bezweken, in de Grote Kerk van Hulst te begraven. 368
Op 17 mei, ‘s ochtens om 08.00 uur, vertrokken de overeengekomen 415 militairen (400 en de
toegevoegde 15) met drie stukken kanon, met slaande trom en alle tekenen van eer naar de stad Tholen,
waar negen vaartuigen voor werden ingezet. Die avond om 21.00 uur arriveerden zij voor een tussenstop
in Bergen op Zoom, waar De la Rocque van boord ging. Een dag later werd doorgezeild naar de stad
363
364

365
366

367

368

NA, Staten-Generaal, toegang 1.01.01, inv. 3802, resolutie van 11-5-1747.
Een reis richting Doel en Lillo en zo naar Bergen op Zoom en Den Haag was toen niet meer mogelijk
omdat het gebied van Doel door de Franse inname van het fort Liefkenshoek op 25-4-1747 onder
Franse controle stond.
Het verslag is opgenomen in: Journaal De Salve; zie bijlage 5.
Op 4-5-1747 stelde Pieter de la Rocque hem aan als diens adjudant-generaal. Als brigade-majoor werd
De Salve toen opgevolgd door kapitein Daniel de Win (NA, Procesdossier De la Rocque; “Journaal”
van Pieter de la Rocque; zie bijlage 4).
Amsterdamse Dingsdaegse Courant, nr. 61, verschenen op 23-5-1747; het bericht over Hulst was
geschreven door een correspondent uit Rupelmonde en gedateerd op 17-5-1747.
ANF, 1902, p. 67. De betreffende kapitein was op 19-9-1745 benoemd tot kapitein in het regiment
van Des Villattes, waar hij eerder de functies van vaandrig en luitenant vervulde (Officiersboekjes van
de jaren 1741, 1743 en 1745).
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Tholen. 369 Over het lot van de krijgsgevangenen zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Mogelijk zijn zij
vrijgekomen na een gevangenenruil of anders pas begin 1749 als uitvloeisel van de Vrede van Aken. 370
Dat er van Staatse zijde tijdens het beleg van Hulst aanvankelijk stevig verzet is geboden blijkt uit de
volgende inventarisatie van de munitie (soort en hoeveelheid) die bij de verdediging is gebruikt
(verschoten), opgesteld door de commies van het magazijn aldaar, P. Tegelberg, in opdracht van Pieter de
la Rocque: 371
A. Kanonskogels
Gewicht
in ponden
24
12
10
8
6
5
4
3
totaal

Aantal
388
2619
627
1705
2103
374
3366
1347
12529

B. Buskruit (“polver”) in ponden
 Fijn:
6037
 Grof:
40033
 Totaal: 46070
C. Aantal musketkogels van verschillend kaliber
 31092
D. Aantal handgranaten (“bomben”)
 428

De Dubbele Poort te Hulst, 2014.

369
370

371

Zie bijlage 5, p. 73.
Begin 1749 bevonden zich nog 13.900 Staatse militairen in gevangenschap in Frankrijk (Van
Nimwegen, 2002, p. 103).
NA, Procesdossier De la Rocque.
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Op 12 mei 1747 werd het Staatse geschut (kanonnen, mortieren en houwitsers) geïnventariseerd dat in
handen viel van de Fransen: 372
Betekenis van de afkortingen
km: kanonnen (“stukken”) van metaal
kij: kanonnen van ijzer
m: mortieren
mh: handmortieren
h: houwitsers
Het kaliber van het geschut is uitgedrukt in het gewicht van de kogels in ponden. 373
Locatie
Kleine Kijkuit
Grote Kijkuit
Idem
Fort Zandberg
idem
idem
idem
idem
‘t Sluijske
idem
De contrescarp van de Zandberg
In de linie 375
idem
idem
idem
300 passen van de linie
Fort De Raap
idem
Havenfort
idem
idem
idem
idem
idem
In het ravelijn
In de uitspringende hoek
Op de wal bij de linkerzijde van
de Gentse Poort
Op de wal bij de rechterzijde van
de Gentse Poort
idem
idem
Het bolwerk Nassau
idem
De courtine bij de molen
Het Molenbolwerk
idem
De rechterzijde van de Dubbele
Poort
Op de zijde van De Raap
372

373
374
375

Soort
kij
km
km
kij
kij
kij
m
mh
kij
kij
kij
km
km
m
h
km
km
kij
km
km
km
kij
m
h
kij
kij
kij

Kaliber
4
12
6
8
6
3
50
16
8
6
6
24
6
royal

3
3
3

Aantal
2 374
3
2
2
3
3
2
12
1
3
2
1
3
2
2
2
1
3
2
1
2
2
2
1
3
1
1

km

24

2

km
m
km
kij
km
kij
kij
km

12
75
6
6
6
12
6
6

2
1
1
1
1
3
1
2

km

6

4

6
12
12
12
6
4
8
royal

Idem. Het overzicht werd samengesteld door Johan Steffens. De drie kanonnen die krachtens de
capitulatie-overeenkomst mochten worden meegenomen blijven buiten beschouwing; het betrof lichte
metalen stukken, twee van 3 pond en één van 4 pond. Het is niet bekend waar deze kanonnen stonden.
“Royal” duidt waarschijnlijk op een gewicht van 60 pond.
Waarvan één onbruikbaar.
De linie tussen fort Zandberg en de stad Hulst.
69

idem
idem
300 passen daar vandaan
idem
Bij de molen van de Zandberg 376
Bij fort De Raap 377
Nabij fort De Raap 378
De Moerschans
idem
idem
idem
idem
De Verrekijker
idem
idem
idem
Naast de Verrekijker
idem
De Markt

kij
kij
km
km
kij
kij
km
km
km
km
kij
kij
km
km
km
kij
km
h
km

3
8
24
6
8
8
24
6
4
2,5
8
6
12
6
3
6
12
6

2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
3
4
1
2
1
3

Het Staatse verlies aan geschut was dus aanzienlijk. Aan Staatse zijde kon slechts in beperkte mate over
zwaar geschut worden beschikt. Van de zware kanonnen met een schietgewicht van 24 pond waren er
slechts zes beschikbaar. Ter vergelijking: bij het beleg van het fort Zandberg zetten de Fransen twintig
van dergelijke stukken in.
Op 13 mei 1747 hervatten de schepenen van Hulst hun bestuurlijke arbeid. De stad had erg onder de
belegering geleden. Het wegvoeren van de klokken van de Grote Kerk en van tin, koper en ijzer bij
particulieren in de stad kon worden afgekocht voor 1000 ducaten. 379 Dit bedrag was in de stadskas niet
aanwezig zodat enkele gefortuneerde particulieren het moesten fourneren (zie bijlage 7).
De inkwartiering van grote aantallen Franse militairen bracht voor de burgerbevolking veel ongemak met
zich. 380 Over de leefomstandigheden in de stad beklaagde de magistraat zich op 24 mei en 18 juni 1747
bij de Staten-Generaal die er niets aan konden veranderen. 381 De in Brussel gevestigde intendant van de
Franse koning toonde zich over de erbarmelijke financiële situatie van de stad en het ambacht weinig
begripvol. 382 Integendeel, de stad werd geconfronteerd met een oorlogsbelasting van 21.986 Franse
francs (“livres”), die onmogelijk kon worden opgebracht. Brand kwalificeert de toestand van de stad
tijdens de Franse bezetting in de periode 1747-1749 als erbarmelijk. De bevolking werd volgens hem
uitgebuit en geruïneerd. 383
De val van Hulst was een schok voor de politieke en militaire leiding van de Republiek. Hulst werd in
Den Haag beschouwd als een vrijwel onneembare vesting. De inname ervan deed het ergste vrezen voor
het oprukken van het Franse leger in noordelijke richting. Het gewest Zeeland lag voor de Fransen nu
onder handbereik evenals het westelijk deel van Staats-Brabant. Ook de positie van het belangrijke
Staatse Scheldefort Lillo (het tegenover gelegen fort Liefkenshoek was reeds in Frans bezit) werd penibel
en daarmee de Staatse greep op de scheepvaart naar en vanuit Antwerpen. Commandeur De la Rocque
had over de capitulatie heel wat uit te leggen en werd naar Den Haag ontboden om zich te verantwoorden.
Na de val van Hulst capituleerde op 17 mei 1747 Axel. Tot verrassing van de Fransen verklaarde
generaal-majoor Gideon Soute zich bereid om de stad (en het bijbehorende ambacht) op te geven op
voorwaarde dat zijn troepen (2200 man sterk) een vrije aftocht zouden krijgen. Die eis werd ingewilligd;
376
377
378
379
380
381
382

383

Aangetekend werd: van de dijk gevallen.
Idem: in de sloot gereden.
Idem: door de boeren in de sloot gereden.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 8, resoluties stadsbestuur, fol. 67.
Brand, 1972, p. 325; Martens, 2011, p. 169-174.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 537 e en 537 m.
Deze intendant was Jean Moreau de Séchelles (heer van Schelle) (GA Hulst, arch. Hulsterambacht,
inv. 1128; Bauwens, 1995, p. 80).
Brand, 1972, p. 325.
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de daar gelegerde militairen vertrokken op 19 en 20 mei daaropvolgend naar Zeeland. Nu was geheel
Staats-Vlaanderen in Franse handen. 384

De stad Axel, 1750. 385
Evenals het schepencollege van Hulst beklaagde de magistraat van Axel zich (samen met die van
Terneuzen) over de financiële gevolgen van de Franse bezetting. 386
De Fransen belegerden vervolgens met een troepenmacht van 23.000 man de (eveneens) onneembaar
geachte Staatse vesting Bergen op Zoom, alom beschouwd als het meesterwerk van de vestingbouwer
Menno van Coehoorn en als de sterkste vesting van de Republiek. 387 Daarmee werd op 12 juli 1747 een
begin gemaakt. 388 De stad die na zware gevechten ernstig werd beschadigd, werd ingenomen op 16
september daaropvolgend. Er vielen aan beide zijden vele slachtoffers, vermoedelijk enkele duizenden. 389
Het schepencollege van Hulst zal zich knap ongemakkelijk hebben gevoeld toen het op 7 oktober 1747
door de Franse commandeur van de stad werd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een Te Deum in de
katholieke schuurkerk in Hulst ter gelegenheid van de viering van de inname van Bergen op Zoom (en
van de door de Fransen gewonnen veldslag bij Lafelt op 2 juli 1747). 390 Voorts kregen de schepenen
opdracht om hout aan te laten voeren op de Grote Markt voor een vreugdevuur en dienden zij de burgers

384
385
386

387
388

389
390

Zwitzer, 2012, p. 343.
NA, Hattinga-atlassen, Staats-Vlaanderen, IV-20.
NA, Procesdossier De la Rocque; brief van de magistraat van Axel aan de intendant van de Franse
koning van 23 juni 1747.
Van Nimwegen, 1997, p. 7.
In de opmaat naar Bergen op Zoom belegerden de Fransen twee dagen eerder met een legermacht van
15.000 manschappen de vesting Zandvliet die met een Staatse bezetting van 950 man op 12 juli 1747
moest capituleren (Haverkamp, p. 81-82).
Van Nimwegen, 1997, p. 57.
De Franse overwinning bij Lafelt is beschreven in: Zwitzer, 2012, hoofdstuk 14. Lafelt is anno 2014
een Belgisch dorp in de landstreek Haspengouw in Zuid-Limburg, gewest Vlaanderen. De Slag bij
Lafelt hield verband met de belegering van Maastricht.
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opdracht te geven om hun huizen feestelijk te verlichten. 391 Vele burgers zullen niet in de stemming zijn
geweest om feest (laat staan dit feest) te vieren en er hoogstens met tegenzin aan hebben deelgenomen.

De kans dat Hulst een zelfde lot als Bergen op Zoom zou zijn beschoren (met vele doden en gewonden en
een forse materiële schade) indien niet vroegtijdig was gecapituleerd moet als groot worden ingeschat.
Tegen de Franse overmacht was een succesvolle defensie onmogelijk, zelfs in Bergen op Zoom. 392
Op 28 oktober 1748 kwam, met de Vrede van Aken, een einde aan de Oostenrijkse Successieoorlog. Al
een half jaar eerder werd een wapenstilstand overeengekomen tussen de Franse koning en diens
geallieerde tegenstanders. In Hulst werd die overeenkomst op de Grote Markt afgekondigd op 14 mei
1748. Maar daarmee kwam nog geen einde aan de Franse bezetting van de stad. De laatste Franse
militairen (een Iers bataljon in Franse dienst) verlieten Hulst pas op 28 januari 1749. 393 Een dag later nam
opnieuw een Staatse commandeur zijn intrek in het gouverneurshuis. Het was de generaal-majoor Carel
Diederik van Swanenburg die daarmee in de voetsporen trad van Pieter de la Rocque. 394 Deze was ooit
zijn militaire bevelvoerder; op 3 augustus 1731 werd Van Swanenburg benoemd tot majoor in het
regiment van kolonel Pieter de la Rocque. 395
Hulst kwam opnieuw onder Frans gezag op 23 oktober 1794, voor de laatste maal in de geschiedenis van
deze stad, en wederom zonder dat het met de verdediging belaste Staatse detachement zich had verzet,
hetgeen gelet op de krachtsverhoudingen ook zinloos zou zijn geweest. 396

391
392

393
394
395

396

GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 537 s.
Ook het sterke Staatse Scheldefort Lillo bleek (in oktober 1747) niet tegen een Franse belegering
bestand (Leune, 2006, paragraaf 7.10). Het fort werd goeddeels in puin geschoten.
GA Hulst, arch. stad Hulst, inv. 537 e.
Van der Baan, 1866, p. 111; zie voor Van Swanenburg: Ringoir, 1981 b, p. 64 en 68.
Ringoir, 1981 b, p. 69; zie ook p. 64 en 68. Van Swanenburg werd als majoor onder De la Rocque
opgevolgd op 9-4-1739. Op 19-3-1742 werd hij kolonel van een Staats infanterie-regiment en op 165-1747 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. Het voormalige regiment van Pieter de la Rocque
werd in 1752 als tweede bataljon bij het regiment van Van Swanenburg gevoegd. Van Swanenburg
werd in Hulst op 22-10-1758 begraven en daar opgevolgd door Guillaume Thierry.
Brand, 1972, hoofdstuk VII; Nagtglas, 1880, p. 710; Brand, 1995, p. 87-100. Het Staatse garnizoen
van Hulst werd op 27-10-1794 (net zoals deels op 11-5-1747) krijgsgevangen gemaakt en gevoerd
naar Frankrijk.
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Hulst en omgeving, 2010.

De stad Hulst vanuit de lucht, 2010.
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Hoofdstuk 4: De veroordeling van Pieter de la Rocque
4.1 De aanloop naar het proces
De val van Hulst op 11 mei 1747 was een schok voor de politieke en militaire leiding van de Republiek.
Al snel werd vermoed dat er bij de capitulatie iets was misgegaan. Een verovering van de stad en het
omringende ambacht werd nauwelijks voor mogelijk gehouden. Verondersteld werd dat dit belangrijke
bolwerk in Staats-Vlaanderen qua mankracht en materieel voldoende in staat was om zich tegen een
Franse aanval effectief te verdedigen. Vanzelfsprekend trof de schuldvraag vooral de commandeur. Hoe
was het mogelijk dat hij de stad, zonder zich te verdedigen, in handen van de Fransen had gespeeld? Er
kwamen uit Hulst uiteenlopende signalen dat De la Rocque als eindverantwoordelijke voor de defensie
had gefaald. Hij werd uitgenodigd om zich hiervoor te verantwoorden. 397 De la Rocque stelde een verslag
samen betreffende de gebeurtenissen in en rondom Hulst in de periode 22 april tot en met 12 mei 1747.
Dit verslag (omschreven als “een journaal”) met diverse bijlagen werd door hem, waarschijnlijk begin
juni 1747, aangeboden aan de prins van Oranje, de net aangetreden stadhouder Willem IV. Het bevatte
niet alleen een feitelijke schets van de gebeurtenissen maar ook een verantwoording van het door hem
gevoerde beleid als commandeur (zie bijlage 4).
Het werd behandeld in de vergadering van de Staten-Generaal op 12 juni 1747. Besloten werd om het
verslag in handen te stellen van de heer [baron] Piek van Zoelen (Willem Hendrik Piek, heer van Brakel
en Zoelen) en andere “gedeputeerden tot de militaire zaken” van de Staten-Generaal en van enige heren
gecommitteerden uit de Raad van State (door deze raad zelf aan te wijzen) met het verzoek om de gang
van zaken tijdens de val van Hulst te onderzoeken (“visiteren en examineren”) en daarbij het “hoogwijs”
advies van de prins van Oranje te betrekken en hierover verslag uit te brengen aan de Staten-Generaal: 398

De start van het proces tegen Pieter de la Rocque.
397

398

Op 26-5-1747 verbleef De la Rocque voor overleg met (vermoedelijk onder meer) de president van de
Staten-Generaal in Den Haag (Hollandsche Historische Courant, nr. 63, 27-5-1747). Dat gebeurde nog
eens op 15-6-1747 (Leydse Courant, nr. 72, 16-6-1747). Waarschijnlijk is dit laatste bezoek benut om
zijn journaal betreffende de gebeurtenissen in Hulst toe te lichten.
NA, Procesdossier De la Rocque.
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Deze opdracht werd snel uitgevoerd. De Staten-Generaal besloten op 26 juni 1747 om De la Rocque te
laten vervolgen en wel door een Extraordinaire Hoge Krijgsraad. De (secrete) resolutie luidde als
volgt: 399
“Is gehoort het rapport van de Heeren van Lynden ende andere Haar Hoog Mogende gedeputeerden tot
de militaire saaken hebbende ingevolge ende tot voldoeninge van derselver resolutie commissoriaal van
den 12 deser lopende maand met ende neevens eenige Heeren gecommitteerden uit den Raad van State
geexamineert een berigt van den luitenant-generaal De la Rocque wegens hetgeene onder sijn commando
in Hulst en Hulsterambagt is voorgevallen sedert den 22 april tot den 12 meij deezes jaars 1747, ook
daarop gehoort en ingenomen hebbende het hoogwijs advis, ende consideratien van sijn Hoogheid den
Heere Prince van Orange en Nassau, capitein en admiraal generaal van de Unie, welke de voorsz.
conferentie heeft bijgewoond.
Waarop gedelibereert ende gelet sijnde dat den Hoogen Krijgsraad tot nog toe niet is hersteld. Is
goedgevonden ende verstaan dat het voorsz. berigt sal werden gerenvoyeert aan een krijgsraad
gecomposeert van generaals en brigadiers, soo veel gevonden kunnen werden, buiten diegeen die in de
armée sijn, door sijn Hoogheid te benoemen, om daarin de conduite van den luitenant-generaal De la
Rocque in de defensie van Hulst en Hulsterambagt gehouden te examineeren en daarin te sententieren,
soo als in goede justitie bevonden sal werden te behooren. Werdende sijn Hoogheid mits deesen versogt
de persoonen den voorsz. krijgsraad sullen composeeren te benoemen. En zullen de voorsz.
generaalspersoonen, soo in deese als in andere gelegenheden, wanneer deselve door sijn Hoogheid sullen
werden beschreven, ontrent haare daggelden getracteert werden op den voet van haar Hoog Mogenden
resolutie van den 13 januarij deezes jaars. Ende sal voorts hiervan kennisse werden gegeven aan sijn
Koninklijke Hoogheid den Heere Hertog van Cumberlandt en daarbij aan dezelve in consideratie werden
gegeven of niet de conduite van den generaal-majoor Fuller op gelijke wijse behoort te werden
geexamineert en volgens de krijgswetten afgedaan. ”
Aan de Britse opperbevelhebber in de Nederlanden, Willem Augustus hertog van Cumberland, werd dus
in overweging gegeven ook het beleid van de Engelse generaal-majoor Fuller tijdens het beleg van Hulst
aan een onderzoek te onderwerpen, gegeven berichten over diens falen tijdens de verdediging aldaar.
Stadhouder Willem IV kreeg het verzoek om de bijzondere krijgsraad samen te stellen. 400
Toen het besluit viel om De la Rocque te vervolgen bestond er in de Republiek geen “gewone” Hoge
Krijgsraad meer. Na het overlijden van de koning-stadhouder Willem III in 1702 trok de Raad van State
direct de militaire jurisdictie naar zich toe. Een reguliere Hoge Krijgsraad werd pas heropgericht op 4
december 1747, toen het proces tegen De la Rocque reeds volop in gang was. Het was de derde (en
laatste) in de geschiedenis van de Republiek. 401
4.2 Samenstelling en werkwijze van de Hoge Krijgsraad
De zoektocht naar leden van de Extraordinaire Hoge Krijgsraad (in het vervolg meestal kortweg te
omschrijven als de krijgsraad) duurde betrekkelijk kort. De meeste leden verkregen reeds commissie op 1
juli, de president, generaal Praetorius, op 15 juli. Van Kretschmar werd als laatste op 23 juli 1747
benoemd.
De samenstelling van de krijgsraad was als volgt (waarbij de leden zijn vermeld in de volgorde van hun
rang en, gegeven hun rang, hun anciënniteit): 402

399
400

401

402

NA, Procesdossier De la Rocque.
Fuller werd uiteindelijk berecht op basis van het Engelse militaire tuchtrecht; hij werd van zijn
commando ontheven (Van Nimwegen, 2002, p. 303).
De eerste Hoge Krijgsraad functioneerde in de periode 1590-1659 en de tweede in de jaren 1674-1703
(NA, Inleiding op de inventaris van het archief van de Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden, 16071794, Den Haag, 1996, p. 7-8).
NA, Procesdossier De la Rocque. Voor biografische bijzonderheden over hun posities en rangen in het
Staatse leger wordt verwezen naar Ringoir, 1981 b.
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Naam
Andries August graaf van Praetorius (president)
Gaspard Steven de la Gadelliere 405
Joost Lewe
Sebastiaan van Glabbeek
Louis Adriaan van Kretschmar
Louis Charles de Ferriet
Roeland van Kinschot sr. 406

Rang 403
generaal 404
idem
luitenant-generaal
idem
idem
idem
idem

Alle leden hadden een lange staat van dienst in het Staatse leger. 407 Zij kenden Pieter de la Rocque als
collega-hoofdofficier. Bij de verdediging van Hulst in april-mei 1747 waren hun regimenten niet
betrokken geweest.
De leden van de krijgsraad werden gehonoreerd zoals drie hoofdofficieren van het Staatse leger die in
januari 1747 van de Staten-Generaal opdracht hadden gekregen om in Den Haag te verblijven teneinde
daar beschikbaar te zijn voor overleg. De betrokkenen verzochten om tijdens dit verblijf gehonoreerd te
worden alsof zij zich “te velde” bevonden, waarmee de Staten-Generaal op 13 januari 1747 instemden. 408
Als griffier (secretaris) van de krijgsraad werd Mr. Laurens Lamoraal van Reenen aangewezen. 409 Op 22
juli 1747 werd zijn ambtsinstructie vastgesteld. Eveneens op die datum verkreeg de aanklager zijn
instructie. Deze werd fiscaal (van de Generaliteit) genoemd. Als zodanig werd dr. Jan Wybo (Wijbo)
benoemd. Deze ontpopte zich als een geharnast opponent van De la Rocque. Enige bijzonderheden over
hem zijn de volgende. Hij werd in 1705 in Middelburg geboren, volgde daar het gymnasium, studeerde
rechten in Leiden en promoveerde in 1729 aan de universiteit van Utrecht. 410 Hij was reeds als fiscaal
van de Generaliteit werkzaam vanaf 19 december 1741. 411 Aan de functie van fiscaal ten behoeve van de
403

404

405

406

407

408

409

410

411

Vermeld is hun rang op 2-10-1747 toen het eerste vonnis van De la Rocque werd vastgesteld. Van
Kretschmar was toen hij werd benoemd als lid nog generaal-majoor.
Generaal Praetorius was oorspronkelijk infanterieofficier in dienst van de koning van Denemarken
(Zwitzer, 2012, p. 132). Op 11-12-1748 werd hij benoemd tot gouverneur van Bergen op Zoom
(Zwitzer, 2012, p. 818). Waarschijnlijk in verband hiermee werd hij president van de Extraordinaire
Krijgsraad die in december 1748 werd ingesteld om de gebeurtenissen tijdens het beleg en de
overgave van Bergen op Zoom in de periode juli-september 1747 te onderzoeken.
Voluit is hij omschreven als Gaspar Stephanus de la Chambre Chastaigneraije de Gadelliere, bijv. op
16-5-1725, toen hij van de Raad van State commissie verkreeg als luitenant-kolonel (NA, Raad van
State, 1.01.19, inv. 1537, fol. 97). Hij was waarschijnlijk qua leeftijd het oudste lid van de krijgsraad.
Op 9-9-1695 verkreeg hij van de Raad van State commissie als kapitein (idem, inv. 1533, fol. 169 v).
Hij werd op 4-12-1747 benoemd tot president van de reguliere Hoge Krijgsraad (NA, Commissieboek
Staten-Generaal, inv. 17, fol. 248 v), na een commissiebesluit van de Raad van State d.d. 17-11-1747
(NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 209).
Voor biografische bijzonderheden over hun posities en rangen in het Staatse leger wordt verwezen
naar Ringoir, 1981 a en 1981 b.
NA, Procesdossier De la Rocque. De betreffende hoofdofficieren waren luitenant-generaal (van de
infanterie) Carel Smissaert, generaal-majoor (van de infanterie) Carel Hendrik van Lindtman en de
kwartiermeester-generaal Gemme Omphridus van Burmania.
Op 15-11-1747 verkreeg hij commissie van de Raad van State als griffier van de reguliere Hoge
Krijgsraad (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 211). Hij is op 29-3-1722 in Den Haag
geboren als zoon van Johannes Jacobus van Reenen en Maria Margareta de Haas. Op 17-5-1786 ging
Laurens Lamoraal van Reenen als griffier van de Hoge Krijgsraad met pensioen. Hij werd op 8-31800 in de Grote Kerk van Den Haag begraven en zijn weduwe Rebecca Henrietta van Massau op 17-1803.
De Ned. Leeuw, jrg. 1983, p. 433. Jan Wybo werd in Middelburg op 5-7-1705 gereformeerd gedoopt
en overleed in Den Haag op 29-11-1761. Hij is waarschijnlijk niet identiek met Jan Wybo die in
Middelburg ouderling was van de gereformeerde kerk in de periode 1740-1752. Deze is vermoedelijk
identiek met Jan Wybo die in Middelburg op 15-4-1755 in de Oude Kerk werd begraven (ZA, Verz.
Genealogische Afschriften, nr. 444). De fiscaal Jan Wybo huwde tweemaal, eerst in Amsterdam op
16-4-1743 met Elisabeth Johanna Canzius (dochter van de predikant Jan Pieter Canzius en Maria
Catharina van Olphen) en daarna, op 21-8-1753 in Haarlem, met Anna Maria van Bergen (weduwe
van Andries Steijn) (De Ned. Leeuw, 1983, p. 433).
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 72 v. Op 10-2-1749 verkreeg hij ook nog commissie (van
de Staten van Zeeland) als advocaat fiscaal en procureur-generaal van de Hoge Raad van Holland en
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Hoge Krijgsraad moest hij opnieuw inhoud geven, want die functie was sinds 1703 niet meer vervuld. Uit
de vele aantekeningen van zijn hand die in het procesdossier De la Rocque zijn aangetroffen kan worden
geconcludeerd dat hij reeds bij de start van het proces ervan overtuigd was dat de val van Hulst de schuld
was van Pieter de la Rocque. Veelzeggend is dat hij reeds voordat De la Rocque en enkele belangrijke
hoofdofficieren die bij de val van Hulst nauw betrokken waren verhoord waren, aan de krijgsraad
voorstelde om De la Rocque alvast gevangen te nemen, een voorstel dat in die fase van het proces
overigens door de krijgsraad werd verworpen. Het stond voor hem reeds vroeg vast dat “zeer duidelijk
bleek dat de luitenant-generaal De la Rocque zich in zijn commando geduerende de belegeringe van Hulst
hadde schuldig gemaekt aan verscheidene notabele nalaetigheeden in zijn plicht”. Hij aarzelde ook niet
om stevige uitspraken te doen over de persoon De la Rocque, al getuigen de aantekeningen die hij
daarover maakte van twijfel. In concept-teksten noteerde hij soms kwalificaties die hij later doorhaalde en
weer later alsnog een plaats gaf in zijn formele aanklacht. Nadat hij bijvoorbeeld had genoteerd dat de
“groffe en verregaende nalatigheden” van De la Rocque voornamelijk voortkwamen uit diens
“hoogmoed” voegde hij de kwalificatie “hoofdigheid” [koppigheid] toe en schrapte hij de zinsnede “en in
een ingebeelde wijsheid”. 412
In augustus 1747 troffen de fiscaal van de Generaliteit, de president en de griffier van de krijgsraad
voorbereidingen voor de start van het proces. Er werd een voorlopige lijst samengesteld van personen die
in aanmerking kwamen om gehoord te worden of anderszins verklaringen af te leggen. De StatenGeneraal beslisten dat de krijgsraad zou vergaderen in het huis van prins Maurits te Den Haag. 413
De krijgsraad kwam voor het eerst bijeen op 14 augustus 1747. Allereerst werd stilgestaan bij de door de
leden af te leggen eed en het gebed dat voortaan aan het begin van elke vergadering zou worden
uitgesproken. De tekst van de eed luidde als volgt: 414
“Ik zweere naer alle mijn vermogen, verstandt en kennisse kort en onvertogen recht te spreeken in alle
zaken daerover ik in dezen Extraordinairen Hoogen Krijgsraedt gevraegt zal worden, en dat volgens en
in conformité van den articulbrief, placaten en wetten van den Lande, zonder aanzien van personen,
gunst, haet, vrindschap of vijandschap, mitsgaders genot van eenige gifte of gave, directelijk of
indirectelijk, onder wat schijn of praetext het zoude mogen wezen, en dat ik de deliberatie en conclusien
zal secreteeren totdat de sententie bij zijne Hoogheid [de prins van Oranje] zal zijn geapprobeert en
gepronuncieert, en in geenerlije manieren ooit of ooit openbaeren de particuliere advisen van de leden.”
De fiscaal en de griffier legden een (vergelijkbare) eed van “secretesse” [geheimhouding] af.
Het gebed luidde als volgt: 415
“O barmhartge Godt, gij die daer sijt het waerachtig Licht en de Fonteine alles goedts, de opperste
Rechter en Regeerder der gantsche weerelt. Nadien het uwe g. Majesteit gelieft heeft ons hier te doen
beroepen en vergaderen, om justitie te administreeren over de zake die tot onze judicature gestelt is, zo
bidden wij u o groote Godt, geef ons de geest van bescheidenheit en rechtmatigheit opdat wij dit om
geene oorzaek ter rechter noch te linker zijde laeten verrukken maar dat wij daerentegen het recht
ongeschonden mogen bewaeren en zodanig handelen als wij onbeschroomt voor den rechterstoel van
Christus zullen konnen verantwoorden. Dit bidden wij u om den wille en in den namen van den zelven
Uwen Lieve Zone, Amen.”
De krijgsraad nam kennis van door de fiscaal aangereikte processtukken (zie bijlage 9). Diverse personen
die betrokken waren bij de gebeurtenissen in Hulst en het Hulsterambacht in de periode april-juni 1747
legden verklaringen af. Onderscheiden naar militairen en burgers en vervolgens alfabetisch geordend
betrof dit de volgende personen. De meesten werden door de krijgsraad als geheel of een delegatie
daarvan en in gezelschap van de fiscaal in Den Haag verhoord; de overigen legden elders geautoriseerde
verklaringen af (zie voor precieze gegevens hierover paragraaf 4.10).
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Zeeland (ZA, SZ, inv. 1673, fol. 84 v en 85). Vanaf 6-10-1749 was hij, tot zijn overlijden, ook
advocaat-fiscaal crimineel en procureur-generaal bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland.
NA, Procesdossier De la Rocque.
NA, Collectie Fagel, inv. 1055; resolutie van 15-8-1747. Met “het huis van prins Maurits” is het
Mauritshuis bedoeld dat toen in gebruik was als “Hotel van Staat” (NA, Stedenatlas De Wit,
Amsterdam 1698, p. 106).
NA, Procesdossier De la Rocque.
Idem.
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A. Militairen
Naam
Batenburg, Cornelis Imbiese van
Batenburg, Passchasius van 418
Bourguin, Jean Henry
Breddele, E. 419
Bronkhorst, Eustachius van
Burman, Francois
Canisius, Johan
Chambois du Roc, Mathieu
Conrady, Jan Willem
Dun, Adriaan van
Freijtagh, Ernst Jacob de
Ham, Jan Albert ten
Haub(e)ner, Coenraedt Henrik
Heukelom, Martin van
Hout, Johannes van 420
Kerber, Nicolaas
Larcher, Reinhart Menno 421
Maleprade, Louis de
Massou, Gerlach Cornelis Johannes van
Nepita, F.W. van
Rijswijk, Jan Hendrik van
Rocque, Pieter de la
Salve, Jan Marcus de
Schaeck, Rogier van
Schott, Johan Heinrich Carl von
Steffens, Johan
Sweerts, Frederik Hendrik
Verster, Pieter Francois
Win, Daniel de
Zuylen van Nijevelt, Arnold van

Rang/Functie 416
kapitein 417
kapitein
luitenant-kolonel
verm. luitenant
generaal-majoor
luitenant-kolonel
kolonel
luitenant-kolonel
majoor
directeur der genie met de rang van kolonel
kapitein en ondermajoor van Hulst
kolonel-commandant
luitenant van de artillerie
kolonel
kapitein
ingenieur (fortificatiemeester)
vaandrig
luitenant-kolonel
kolonel
overste-luitenant 422
luitenant en adjudant-generaal
luitenant-generaal en gedaagde
majoor en adjudant-generaal
luitenant
kolonel-commandant
luitenant-kolonel
majoor
vaandrig van de dragonders
kapitein en brigade-majoor 423
luitenant-kolonel

B. Burgers
Naam
Beaufort, Joachim Ferdinand de
416
417

418
419

420
421
422

423

424

Functie
griffier van het Hulsterambacht 424

In deze hoedanigheid/hoedanigheden legden zij (veelal in augustus 1747) hun verklaring af.
Hij werd vooral gehoord als sergeant-majoor of wachtmeester van het fort Moerschans bij Hulst,
waarvoor hij op 10-4-1736 van de Raad van State commissie had verkregen als opvolger van Pieter
Schook (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 13).
Hij werd vermeld als broer van Cornelis Imbiese van Batenburg.
Hij is waarsch. identiek met Eduard Breddele (Bredele), geref. ged. Heusden 12-10-1696, luitenant,
majoor op het fort Isabella bij Den Bosch, ald. overleden en begraven in de geref. kerk van Heusden
25-5-1759.
Hij is gehoord als kapitein in het regiment van Canisius.
Hij is door de krijgsraad gehoord als vaandrig onder Canisius.
Dit is vermoedelijk de rang die hij had op 11-5-1747 (toen hij samen met 10 andere hoofdofficieren
een verklaring aflegde; zie paragraaf 3.4). Hij maakte deel uit van het infanterie-regiment van
Friedrich III hertog van Saksen-Gotha.
Hij werd later groot-majoor van Tiel, waar hij op 28-10-1766 werd begraven. Hij is geboren in
Gorcum waar hij op 22-4-1707 werd gedoopt.
Hij is in de aanhef van de kopie-versie van zijn verklaring (zoals opgenomen in het procesdossier De
la Rocque) omschreven als burgemeester. Bedoeld werd: burgemeester van het Hulsterambacht. Toen
hij op 20-5-1747 zijn verklaring aflegde deed hij dit als griffier van het Hulsterambacht (Buijsrogge
en Sponselee, p. 62); zie voor hem verder Melchers, p. 157-192). Burgemeester van Hulst was toen
Gerard Otto Rauwertz.
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Bogaert, Pieter van den
Keppens, Pieter
Magistraat van de baronie Sint Jansteen
(Adriaan Jacob van Vlissegem sr., A.
Wouters, W. Wouters, Pieter de Dijker, L.
van Puyvelde, Judocus de Schrijver, P.
Verscheldert en Cornelis Hase).
Raamsdonk, Arij van
Streso, Constantijn
Turnhoudt, Jacobus
Vlissegem (jr.), Adriaan Jacob van
Vlissegem (sr.), Adriaan Jacob van
Wart, Nicolaas van der
Wouters, Willem

inwoner en schepen van Hulst 425
landbouwer te Hulst
baljuw, burgemeester, schepenen en griffier van de
baronie van Sint Jansteen

schipper te Hulst
schepen te Hulst 426
schipper te Hulst
griffier te Hulst
thesaurier te Hulst
inwoner van Hulst, schepen van Hulsterambacht 427
stadhouder te Hulst

Pieter de la Rocque werd verhoord op 29 en 30 augustus en 4 en 9 september 1747; de verslagen daarvan
zijn opgenomen in bijlage 8. Daaruit kan worden afgeleid dat de verhoren uiterst grondig waren
voorbereid. Bij de voorbereiding vervulde de fiscaal van de Generaliteit een hoofdrol. De gedetailleerde
vragen (waarvan sommige onmiskenbaar een suggestief karakter hadden) deden een stevig beroep op het
geheugen van de gedaagde. De verslagen (vervaardigd door de griffier van de krijgsraad) werden door de
leden van de krijgsraad en door De la Rocque ondertekend.
Nadat de krijgsraad op 2 oktober 1747 vonnis had geveld (zie paragraaf 4.6) ontstond een impasse in de
procesgang omdat stadhouder Willem IV niet bereid bleek om dit vonnis goed te keuren (te
“approberen”).
Het proces werd pas hervat op 26 februari 1748. 428 Wat zich in de tussenliggende periode van bijna vijf
maanden heeft afgespeeld is onduidelijk. In de archivalia betreffende het proces zijn hierover geen
gegevens aangetroffen, afgezien van de indicatie dat bij de beoordeling over de bestraffing van De la
Rocque de wijze waarop in 1672 de Staatse kolonel Moise Pain et Vin was veroordeeld een rol speelde
(zie hiervoor het einde van paragraaf 4.6). Voor een bezinning op het procesvervolg nam de prins van
Oranje ruim de tijd. Het is plausibel om te veronderstellen dat hij met de bestraffing van De la Rocque
niet goed raad wist. Dat De la Rocque schuldig diende te worden verklaard stond voor de stadhouder wel
vast, maar het was voor hem klaarblijkelijk minder vanzelfsprekend welke strafmaat geëigend was.
Uiteindelijk besloot hij om de samenstelling van de krijgsraad ingrijpend te wijzigen door de toevoeging
van (niet minder dan) zes nieuwe leden. 429 De raad telde nu dertien in plaats van zeven leden. De
gewijzigde samenstelling zou ingrijpende gevolgen hebben voor het finale vonnis (zie paragraaf 4.8).
De samenstelling van de krijgsraad werd nu als volgt: 430
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Toen hij op 12-8-1747 zijn verklaring aflegde was hij schepen van Hulst.
Op 11-5-1747 behoorde hij tot de leden van het magistraatscollege van Hulst die de (burgerlijke)
capitulatieovereenkomst met de Fransen ondertekenden. Samen met zijn broer Pieter Gijsbrecht Streso
vestigde hij zich na de machtsovername in Gorcum. Zij waren goed bevriend met Pieter de la Rocque
en bezochten deze vrijwel wekelijks toen deze op Loevestein gevangen zat; zie paragraaf 5.6.
Toen hij op 12-8-1747 zijn verklaring aflegde was hij oud-schepen van Hulst. Op 11-5-1747 behoorde
ook hij tot de leden van het magistraatscollege aldaar die de (burgerlijke) capitulatieovereenkomst met
de Fransen ondertekenden.
Intussen was ook de reguliere Hoge Krijgsraad actief onder het voorzitterschap van Roeland van
Kinschot sr.. Deze raad hield zich in de eerste maanden van 1748 intensief bezig met het beoordelen
van het gedrag van Staatse officieren die betrokken waren bij de verdediging en capitulatie van
Staatse vestingen in en nabij Staats-Vlaanderen, met name Philippine, Sas van Gent en Sluis en de
forten Liefkenshoek en De Peerel (NA, arch. Hoge Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 282).
Ook voor bijzonderheden over hun posities in het Staatse leger wordt verwezen naar Ringoir, 1981 b.
NA, Procesdossier De la Rocque. De leden zijn vermeld in de volgorde van hun rang en, gegeven hun
rang, hun anciënniteit. De genoemde rangen werden bekleed op 10-4-1748 (de dag van het vonnis van
de hernieuwde krijgsraad).
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President
Andries August graaf van Praetorius, generaal
Leden
Gaspar Stephanus de la Gadelliere, generaal 431
Joost Lewe, luitenant-generaal
Louis Adriaan van Kretschmar, luitenant-generaal
Henri baron des Villattes, luitenant-generaal
Louis Charles de Ferriet, luitenant-generaal
Roeland van Kinschot sr., luitenant-generaal
Sebastiaan van Glabbeek, luitenant-generaal
Philippus Hoeufft van Oyen, luitenant-generaal
George Villegas, luitenant-generaal
Willem Hendrik graaf van Nassau-Beverweerd [genoteerd als graaf van Nassau], generaal-majoor
Boudewijn Onderwater, generaal-majoor
Gideon Salomon Deutz, generaal-majoor
Nieuw waren de leden Des Villattes, Hoeufft van Oyen, Villegas, Van Nassau-Beverweerd, Onderwater
en Deutz. Drie van hen bekleedden een lagere rang dan luitenant-generaal. Van de nieuwe leden waren de
regimenten van luitenant-generaal Des Villattes en van generaal-majoor Deutz bij de verdediging van
Hulst in april-mei 1747 betrokken geweest, zij het kortstondig (zie paragraaf 3.4) en niet in de allerlaatste
fase van het beleg. De griffier en de fiscaal bleven dezelfde.
Besloten werd om geen nieuwe getuigen te horen. De aanklacht en de strafeis van de fiscaal bleven
ongewijzigd. Aan de processtukken werd een uitgebreide “deductie” van Pieter de la Rocque toegevoegd
(zie paragraaf 4.7). Deze had in de tweede fase van het proces alsnog toestemming gekregen om alle
processtukken uit de eerste fase in te zien, hetgeen hem eerder niet was toegestaan (zie paragraaf 4.5).
De krijgsraad beëindigde haar werkzaamheden op 10 april 1748. In de eerste fase van het proces
vergaderde de krijgsraad 32 maal en wel op de volgende data in het jaar 1747: 14-8, 15-8, 16-8, 17-8, 188, 19-8, 21-8, 22-8, 25-8, 26-8, 28-8, 29-8, 30-8, 31-8, 2-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9, 11-9, 15-9, 16-9,
18-9, 19-9, 21-9, 23-9, 29-9, 30-9, 2-10 en 3-11. 432 In de tweede fase van het proces vergaderde de
krijgsraad 15 maal en wel op de volgende data in het jaar 1748: 26-2, 27-2, 28-2, 29-2, 1-3, 4-3, 5-3, 6-3,
7-3, 8-3, 11-3, 1-4, 2-4, ?-4 (waarschijnlijk in de eerste week van april) en 10-4. 433 Aan de strafzaak
tegen Pieter de la Rocque werden dus door de krijgsraad in totaal 47 vergaderingen gewijd. 434 Voor een
Hoge Krijgsraad was dit een ongebruikelijk hoge frequentie. Dat er zo intensief over is vergaderd is
431

432

433
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Hij was bij de vervolgvergaderingen steeds afwezig, tot en met het slotberaad. Genoteerd werd dat hij
“buiten staet” was, mogelijk vanwege zijn hoge leeftijd. Hij overleed in 1748, mogelijk in de eerste
maanden van dat jaar, waardoor zijn afwezigheid verklaard zou zijn. Zijn afwezigheid was in het
nadeel van De la Rocque want in de eerste fase van het proces behoorde De Gadelliere tot de leden die
zich uitspraken voor een relatief milde straf (zie paragraaf 4.6). Daarbij kan een rol hebben gespeeld
dat een groot deel van zijn regiment (573 man sterk) betrokken was bij de dappere maar hopeloze
verdediging van de vesting Sas van Gent in april 1747, kort voor de val van Hulst (NA, arch. Hoge
Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 282).
Bij zijn beoordeling van het gedrag van De la Rocque tijdens de belegering van Hulst kan ook een rol
hebben gespeeld dat hij als groot-majoor van de stad Bergen op Zoom in de periode juli-september
1747 de verwoestende kracht van het Franse leger had aanschouwd en daardoor begrip kan hebben
gekregen voor de snelle en vrijwel geweldloze overgave van Hulst. In 1742 werd in Bergen op Zoom
een bastion naar hem genoemd (Van Ham, 1996, p. 56). De Gadelliere was eigenaar van het
monumentale pand “London” in de Lievevrouwestraat nr. 41 te Bergen op Zoom, dat in 1747
beschadigd werd (Weyts, 2006, p. 22). Zijn weduwe, douarière Wijnardia Sophia Dedel, verkocht dit
pand op 10-2-1751 (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 596, akte nr. 20).
De voorziene vergaderingen op 23 en 24 augustus 1747 gingen niet door wegens “indispositie” van de
fiscaal.
Tussen 11 maart en 1 april 1748 kwam de krijgsraad wel bijeen maar uitsluitend wegens de
(vergelijkbare) strafzaak tegen Johan baron Van Echten tot Echten, oud-commandeur van de
barrièrestad Menen. Diens zaak werd behandeld op 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 en 28 maart
1748.
De vergadering van de krijgsraad van 3-11-1747 vond plaats in “het logement” van generaal
Praetorius (in Den Haag).
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enerzijds indicatief voor het gewicht dat aan deze strafzaak werd gehecht, maar duidt ook op de moeite
die de leden hebben gehad om tot een eindoordeel te komen. Voor de vergelijkbare veroordeling van
Johan baron Van Echten tot Echten volstonden elf vergaderingen van dezelfde krijgsraad.

Resolutie van de Staten-Generaal inzake de vergaderlocatie van de krijgsraad.
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4.3 De voorlopige detentie
Reeds kort na de aanvang van het proces tegen Pieter de la Rocque is overwogen om hem in voorlopige
hechtenis te nemen. De fiscaal van de Generaliteit toonde zich daar op 21 augustus 1747 voorstander van,
maar de krijgsraad achtte dit toen prematuur. De president van de raad stelde dat De la Rocque een man is
die “door zijne charge gedistingueert [is] in de militaire dienst”. Als iemand “van een hoog character”
diende hij volgens hem met de uiterste omzichtigheid behandeld te worden. Bovendien: voor een
arrestatie dienden gewichtige redenen te zijn en die waren nog niet aangetoond.
Op 9 september 1747 drong de fiscaal daarop weer aan. Nadat hierover de prins van Oranje was
geconsulteerd (die een besluit terzake “geheel en al” overliet aan de krijgsraad) besloot de krijgsraad op
18 september om De la Rocque daags daarna te laten arresteren. Generaal De Gadelliere kon zich hiermee
niet verenigen. Hij meende dat De la Rocque niet vluchtgevaarlijk was. De prins van Oranje werd over
het besluit geïnformeerd en stemde ermee in. Conform een eerder voorstel van de fiscaal suggereerde hij
om De la Rocque te doen detineren in de Castelenije (Casteleinie) van het Hof van Holland op het
Binnenhof te Den Haag.
Op 19 september 1747 werd het besluit namens de krijgsraad door de generaal-majoor Van Kinschot met
assistentie van de griffier van de krijgsraad aan De la Rocque medegedeeld. Hij werd onder bewaring
gesteld van twee onderofficieren en voorlopig ondergebracht in een van de kamers van het huis van prins
Maurits in afwachting van zijn overplaatsing naar de Castelenije. Besloten werd dat De la Rocque geen
contact meer mocht onderhouden met de buitenwereld. Alleen de bode van de krijgsraad en de hospes van
de Castelenije kregen toegang tot hem. Er werd mee ingestemd dat De la Rocque mede mocht worden
verzorgd (“opgepast”) door een van zijn huisknechten (“domestiquen”) op voorwaarde dat ook die zou
worden gedetineerd; het is onduidelijk of dit ook is gebeurd. 435 Voor het verblijf van De la Rocque in de
Castelenije werd een bedrag van fl. 8 en 5 stuivers per dag gevoteerd.
Op 19 september besloot de krijgsraad tevens om de goederen en papieren van De la Rocque die zich
bevonden in zijn buitenplaats te Voorburg met assistentie van de justitie te Voorburg te doen
verzegelen. 436

De opdracht tot verzegeling van goederen en papieren van De la Rocque.
Het is niet duidelijk hoeveel dagen De la Rocque heeft doorgebracht in het huis van prins Maurits.
Waarschijnlijk is hij kort na 19 september overgeplaatst naar de Castelenije.

435

436

Mocht dit het geval zijn geweest dan is hij in de Castelenije zeer waarschijnlijk door dezelfde
huisknecht verzorgd als op het slot Loevestein; zie paragraaf 5.6.
NA, Procesdossier De la Rocque.
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De Castelenije van het Hof van Holland was een gebouw(encomplex) aan de noordwestzijde van het
Binnenhof, links naast het Mauritshuis. De locatie (aangeduid met een pijl) was als volgt:

Detail van het Binnenhof te Den Haag uit een ets van Ivens Besoet. 437
Links naast het Mauritshuis het “torentje” waarin zich anno 2014 het werkvertrek bevindt van de
minister-president van Nederland.
In 1752 is deze locatie wat gedetailleerder in beeld gebracht:

De Castelenije op het Binnenhof links naast het Mauritshuis in 1752. 438
437

438

Haags Gemeentearchief, Haagse Beeldbank, nr. gr. 0283, ets van Ivens Besoet, gedrukt door Daniel
Langeweg, uitgegeven in 1747.
Detail van het Binnenhof (genummerd als 20) uit een pentekening van Pierre Antoine de Saint-Hilaire
Mallet (Le Bailly, 2008, p. 53).
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Oorspronkelijk was de Castelenije de woning van de kastelein ofwel de conciërge van het Binnenhof.
Vanaf het begin van de 17de eeuw werd dit gebouw(encomplex) een detentielocatie van het Hof van
Holland, vooral bedoeld om veroordeelden middels gijzeling te dwingen tot nakoming van een opgelegde
(veelal financiële) verplichting en om gevangenen in voorarrest te houden. 439

Het Binnenhof te Den Haag, tweede helft 17de eeuw. 440
De Castelenije werd al eerder gebruikt om gearresteerde hooggeplaatste personen tijdelijk te detineren. 441
Daar verbleef bijvoorbeeld in juni 1666 de tijdens de Vierdaagse Zeeslag (bij North Foreland) gevangen
genomen Engelse admiraal George Ayscue. Op 16 juni 1666 besloten de Staten-Generaal om hem verder
gevangen te zetten op slot Loevestein, overigens in dezelfde toren als waar later Pieter de la Rocque
gedetineerd werd. 442
De la Rocque verbleef in de Castelenije vanaf eind september 1747 (waarschijnlijk enkele dagen na 19
september) tot de bekendmaking van zijn vonnis te Breda op 26 juni 1748, dus gedurende ongeveer negen
maanden. Ruim acht daarvan bracht hij er door in onzekerheid over zijn definitieve veroordeling. Over
het detentie-regime en de omstandigheden waaronder hij er woonde konden geen bijzonderheden worden
getraceerd.

439
440
441
442

Le Bailly, p. 53-54.
NA, Stedenatlas De Wit, Amsterdam 1698, p. 106 (fragment).
En ook om voorname gasten van het gewest Holland te laten logeren.
Van Andel, p. 198-199. Ayscue trof het niet op Loevestein. De leefomstandigheden waren er ronduit
primitief (anders dan in de Castelenije) en tot overmaat van ramp brak er de pest uit. Ayscue verzocht
om te worden overgeplaatst, hetgeen niet werd toegestaan. Hij werd vrijgelaten op 31-7-1667 als
gevolg van de Vrede van Breda, waarmee een einde kwam aan de Tweede Engels-Nederlandse
Oorlog (1665-1667).
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Het Mauritshuis en een deel van de voormalige Castelenije anno 2014.
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4.4 De aanklacht en de strafeis
Op 23 september 1747 presenteerde de fiscaal van de Generaliteit aan de krijgsraad zijn definitieve
aanklacht en strafeis (“de eisch en conclusie in cas crimineel”), verwijzend naar diverse onderliggende
processtukken (zie voor een overzicht daarvan bijlage 9). 443 Dit document omvat 644 artikelen (zie voor
de integrale versie bijlage 10). Gelijktijdig overlegde hij een “korte deductie”, zijnde een beknopte
toelichting op diverse artikelen van de aanklacht (ook deze is opgenomen in bijlage 10).
De fiscaal beschuldigde De la Rocque van “seer groffe en verregaande nalatigheeden” tijdens de
verdediging van Hulst en het Hulsterambacht. Hij verweet De la Rocque:
 Een falende organisatie van die verdediging.
 Een falende regie over de Staatse en Engelse troepen die bij de verdediging betrokken waren.
 Een verkeerde inschatting van de wijze waarop de Fransen zouden aanvallen.
 Een verkeerde en te late inschatting van de benodigde artillerie.
 Een eigenzinnige wijze van bevelvoering, zonder voldoende gebruikelijk overleg met de
hoofdofficieren.
 Het zonder waarschuwing van de bewoners in brand laten schieten van het dorp Sint Jansteen en
van een boerenschuur.
 Het laten prevaleren van diens eigen belangen door onder het mom van het landsbelang
privégoederen in veiligheid te laten brengen, ofwel: het misbruiken van zijn machtspositie als
commandeur.
 Arrogant gedrag jegens ondergeschikten en de bestuurders van Hulst en van het Hulsterambacht,
onder meer door zich als graaf te laten aanspreken.
 Het niet in veiligheid brengen van een bedrag van fl. 9.693 dat tijdens de capitulatie nog in de
kas van de Generaliteit aanwezig was.
 Bovenal: het zonder verweer overgeven van de stad en het omliggende ambacht aan de vijand.
Alles overziende vatte de fiscaal zijn aanklacht als volgt samen en trok hij de volgende conclusie:
“Door al hetwelke de gearresteerde en verweerder sig heeft schuldig gemaakt aan seer groffe en
verregaande nalatigheeden, voornamentlijk voor[t]gekomen uijt hoofdigheijd en hoogmoed, als hebbende
nooijt van gedagten willen veranderen wanneer hij eens een concept hadde opgevat, dat de vijand op
deese of geene plaats soude komen, maar in tegendeel wanneer men duijdelijk sag en ondervondt dat de
vijand een gantsch ander oogmerk hadde en ook metterdaad op een andere plaats zig vertoonde en met
ernst en met heevigheijd de werken van de stad elders off op een andere wijze attacqueerden,
onversettelijk is gebleven, hebbende den gearresteerde den vijand en het naderen van haar met haare
werken met een zeer indifferent en onverschillig oog aangesien, sonder daartegen na krijgsgebruijk alle
magt in ’t werk te stellen, hetgeen andersints tot weeringe van den vijand en haare werken konde gedaan
en noodsakelijk hadde moeten in ’t werk gestelt worden, en sulks alles willekeurig sonder ooijt iemands
raad tzij afsonderlijk hetzij bijeen geconvoceerde krijgsraad te hebben willen inneemen, in sooverre selfs
dat, wanneer nog al eenige propositien tot het herneemen van veroverde werken door den een off ander
zijn gedaan, off eenig advis ter beeteren defensie voorgestelt wierd, deselve door den gearresteerde met
veragtinge en brutaliteijten zijn verworpen als gemeent hebbende, soo het schijnt, dat het tegen sijn eer
en fatsoen soude gestreeden hebben, wanneer hij van een concept en begrip eens bij hem opgevat en
geformeert, soude sijn affgegaan en het selve soude hebben moeten veranderen en waarvan
ondertusschen de vijand seer merkelijk sijn voordeel heeft gemaakt en ook daardoor in weijnige dagen
meester is geworden van Hulst en Hulsterambagt en waarvan de smertelijke gevolgen sijn geweest, dat in
’t particulier de Provintie van Zeeland in de uijterste benauwdheijd en gevaar is gebragt en dat in het
generaal de Republicq daarvan verders allernadeeligste uijtwerkschen moet gevoelen, terwijl ook den
gearresteerde en verweerder door het misbruijken van sijne magt voor en geduurende de belegeringe
veele particuliere luijden heeft onderdrukt en sommige derselve totaal geruineert, sonder eijndelijk ook
gelet te hebben op de conservatie van den directeur [der] officieren van de artillerie, derselven
bediendens en ingenieurs, mitsgaders van ’s lands gemeene goederen en penningen.
Al het welke saaken zijnde, die in den militairen dienst midsgaders in een persoon, aan wien soo een
gewigtige plaats is toebetrouwt geweest niet kunnen werden getolereert, maar andere ten exemple op het
rigoreuste behoorde te werden gestraft, soo is ’t dat de fiscaal van de Generaliteijt ingevolgde het 53 ste
artikel van den articulbrieff eijsch doende concludeerd, dat den gearresteerde en verweerder bij sententie
van den Extraordinairen Hoogen Krijgsraad zal werden gestraft met de doodt en dat alle desselfs
443

Procesdossier De la Rocque. Een concept-versie was al eerder gereed en werd besproken in de
vergadering van de krijgsraad op 18 september 1747. Die versie lag ten grondslag aan het besluit om
De la Rocque in voorlopige hechtenis te nemen.
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goederen sullen werden geconfisqueert ten behoeve van de Generaliteijt oftewel dat de gearresteerde en
verweerder sodanig anders sal werden gestraft als bij den Extraordinairen Hoogen Krijgsraad na
exigentie van saaken bevonden sal werden te behooren en dat eijndelijk nog de gearresteerde en
verweerder sal werden gecondemneert in de costen en misenvan Justitie, mitsgaders van den processe als
anders, ter deeser saake gevallen ofte tot anderen.”
De fiscaal stelde dus voor om De la Rocque als volgt te straffen:
 onthoofding met het zwaard.
 confiscatie van diens goederen ten behoeve van de Generaliteit.
 betaling van de proceskosten.
De fiscaal baseerde zich op artikel 53 van de “Articulbrief” in de versie van 9 mei 1705. In de
“Articulbrief” was het militaire tuchtrecht van het Staatse leger geregeld. De eerste versie daarvan werd
uitgevaardigd in 1590. 444 Artikel 53 luidde als volgt: “Niemandt en sal opgeven of den vyandt
overleveren eenige plaetsen, die hem is bevoolen of belast te bewaren, op lijf- of levensstraffe”. 445
De fiscaal beredeneerde (in zijn toelichtende deductie) waarom in het geval van De la Rocque geen lijfmaar een levensstraf van toepassing diende de zijn. Een lijfstraf kon volgens hem in het geval van de
overtreding van artikel 53 geen betrekking hebben op officieren, maar slechts op “gemeene persoonen”,
waarmee soldaten werden bedoeld.
Dat de overgave van een plaats gerechtvaardigd (onvermijdelijk) zou kunnen zijn en dat in het verleden
om die reden Staatse officieren niet met de dood waren gestraft toen zij capituleerden bleef buiten
beschouwing.
Tijdens de vergaderingen van de krijgsraad is ook artikel 81 van de “Articulbrief” ter sprake geweest. Dit
artikel luidde als volgt: “Alle andere misusen [misdragingen] en delicten, niet gespecificeert in dese
Ordonnantie, sullen gestraft worden volgende de dispositie van de Placaten, Rechten en Costuymen
[gewoonten] van der Oorloge.” Het artikel 81 schiep ruimte om alle denkbare verstoringen van de orde en
de discipline in het leger te kunnen bestraffen. Het werd ondoenlijk geacht om alle in dit opzicht relevante
gedragingen in het militaire tuchtrecht limitatief te codificeren; vandaar het algemene karakter van de
bepaling. Het artikel kon worden aangegrepen om militairen voor velerlei gedragen die ongewenst
werden geacht strafrechtelijk te vervolgen. 446
De president van de krijgsraad, generaal Praetorius, baseerde zijn oordeel over de bestraffing van De la
Rocque (zijnde de doodstraf) niet alleen op artikel 53, maar ook op dit artikel. Geen van de andere leden
verwees ernaar. Het wordt dan ook in de vonnissen van 1747 en 1748 niet aangehaald.
In de aanklacht neemt de zienswijze van de fiscaal op de persoon van De la Rocque een opmerkelijke
plaats in. De volgende kwalificaties waren volgens de fiscaal op hem van toepassing:
 hoofdigheid [koppigheid]
 hoogmoed
 onverschilligheid
 onverzettelijkheid
 brutaliteit
Zij lagen volgens de fiscaal aan de ”nalatigheden” van De la Rocque ten grondslag.
Nadat hij zijn aanklacht en strafeis had kenbaar gemaakt legde de fiscaal nog dezelfde dag aan de
krijgsraad de vraag voor op welke wijze De la Rocque daarover zou worden geïnformeerd. Hij zag twee
mogelijkheden:
 De la Rocque krijgt inzage in de aanklacht en strafeis plus de onderliggende stukken.
 De la Rocque krijgt geen inzage in de genoemde processtukken maar nog wel gelegenheid om
binnen vijf dagen alles kenbaar te maken aan de krijgsraad wat hij nog zou willen.
De grootst mogelijke meerderheid van de krijgsraad koos voor de tweede optie. Alleen generaal De
Gadelliere meende dat De la Rocque recht had op inzage van alle processtukken. De andere leden stelden
dat De la Rocque uitgebreid was verhoord (en daardoor in de gelegenheid was gesteld om zich te
verweren) en dat hij bovendien van de gelegenheid gebruik had gemaakt om een “memorie” over zijn
444
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Dorreboom, p. 307-327.
Vóór de inwerkingtreding van de Articulbrief was de doodstraf in het Staatse leger al toegepast in het
geval van de overgave van een vesting aan de vijand. Op 7-6-1586 gaf de gouverneur van Grave,
kolonel Lubbert Turck, heer van Hemert, de Staatse vesting Grave over aan de hertog van Parma. Hij
werd er voor onthoofd op 18-6-1586 (Fruin, p. 264).
Dorreboom, p. 58-59.
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zaak te presenteren. Deze leden meenden voorts dat de aanklacht gebaseerd was op deugdelijke
verklaringen en verhoren van “lieden van character en distinctie”. Aan De la Rocque werd wel “acces”
verleend tot “alle en een iegelijk die hem in zijn defensie bevorderlijk zouden konnen weezen”. Het
eerder aan hem opgelegde contactverbod werd dus opgeheven. Hij mocht vanaf nu bezoek ontvangen in
de Castelenije.
4.5 Protest tegen de procesgang
Over het besluit van de krijgsraad om hem nog vijf dagen gelegenheid te bieden zich te verweren zonder
inzage te verkrijgen in de aanklacht en de strafeis, noch in de onderliggende processtukken werd De la
Rocque nog dezelfde dag (23 september) geïnformeerd. Van die bijeenkomst zijn geen notulen
aangetroffen (ze zijn waarschijnlijk ook niet gemaakt), maar aangenomen kan worden dat De la Rocque
aanstonds tegen de gang van zaken protesteerde. Hij deed dit schriftelijk drie dagen later middels twee
memories die hij naar de krijgsraad stuurde (zie bijlage 11). Zich enerzijds beroepend op de instructie
voor de Hoge Krijgsraad en voor de fiscaal van de Generaliteit, zoals vastgesteld door stadhouder Willem
III op 27 oktober 1700, en anderzijds op de instructie voor de fiscaal zoals vastgesteld op 15 november
1602, stelde hij dat de procesgang in juridisch opzicht ondeugdelijk was. Uit de eerstgenoemde instructie
citeerde hij het volgende: “Dat ten dien einde bij den Hoogen Krijgsraade in alle crimineele en civiele
saeken, sooveel moogelijk is, sal werden gevolgt ende geobserveert de maniere van procedeeren, soo voor
den Rade van Staten als voor den Hoove van Justitie in Holland gebruikelijk is”. De la Rocque wees
voorts op artikel 10 van de genoemde instructie voor de fiscaal uit 1602: “Dat de Fiscaal van de
Generaliteit gehouden en verpligt is soowel te letten op de reedenen van defensie der gevangenen en
beklaagde persoonen als van haere accusatien”. De la Rocque moet hebben vermoed (of toch hebben
vernomen?) dat de fiscaal in dit opzicht niet of onvoldoende oog had gehad voor de motieven die aan zijn
handelwijze tijdens de defensie van Hulst ten grondslag hadden gelegen.
Weer drie dagen later (dus op 29 september 1747) protesteerde De la Rocque vergeefs bij de prins van
Oranje tegen de procesgang en verzocht deze om alsnog een “behoorlijke en een welgepaste defensie”
mogelijk te maken. Het werd voor zover bekend de laatste poging van De la Rocque om de procesgang
(althans in de, zoals later zou blijken, eerste fase van het proces) te beïnvloeden. De integrale tekst
daarvan luidt als volgt: 447
“Aan sijne Doorlugtigste Hooghheijt den Heere Prince van Orange en Nassau, Stadhouder, Capitein
Generaal ende Admiraal van de Vereenigde Nederlanden.
Geeft met alle onderdanigheit te kennen, Pieter de la Rocques 448, luijtenant-generaal van de Infanterie
ten dienste van deesen Staat, geweese commandant in Staats Vlaenderen en commandeur van Hulst.
Dat hoe seer den suppliant de eere heeft gehad om meer dan veertigh jaeren herwaarts den Lande te
hebben gedient als een officier van eer betaamt en dat den suppliant ook daerdoor tot de voorschreeve
eminente charges [functies] in het militaire is gepromoveert geworden, het ongeluk niettemin voor den
suppliant heeft gewilt gehad dat wanneer Staats Vlaenderen in de voortijt van deesen loopende jare 1747
door de Franschen met een overmagt van troupes was geinvadeert en dat deselve de fortressen en
plaatsen aldaer geleegen successievelijk hadden ingenoomen en eindelijk de stadt Hulst en Hulster
Ambagt meede en dat de suppliant had gedaan, al datgeen ’t welk hij in de omstandigheijt, waer inne hij
sig bevond, ontbloot van trouppes en verdere krijgsbehoeftens ter defensie van de plaetsen hem
aenbevoolen eenigsints doen konde, den suppliant des onaengesien is geraakt onder een blaem en
suspicie [verdenking] alsoff hij sig aldaer niet nae behooren geacquiteert [zich van zijn taak gekweten
heeft] maer sig aen wandevoir [wangedrag] in den militairen dienst schuldig gemaakt soude hebben.
Dat den suppliant daerdoor is geraakt in die ongelukkige omstandigheit dat hij, hoe seer bij sig selfs
volkoomen bewust sijnde, nietwes [niets] te hebben gedaen, ‘tgeen nae eenig militair delict was
gelijckende, maer dat hij sijn gehoude gedrag compleetelijk konde justificeeren, wanneer hem daertoe
was gegeeven bekwame occasie, niets te min is geëxponeert geworden aen een crimineel vervolgh van de
Justitie. Sodanigh dat den suppliant sonder dat er eenige corporeele apprehensie off dagvaarding in
persoon was vooraffgegaen in de voorleede maent september door den fiscaal van de Generaliteit eenige
daegen successivelijk voor den Extraordinairen Hoogen Krijgsraad is verhoort geworden op een aantal
van articulen. Dat niettegenstaande des suppliants daarop gegeeve responsives waeren van die natuur
dat daeruit met geen fundament eenig delict konde worden geinfereert en dat den suppliant boovendien
447
448

NA, Collectie Fagel, inv. 1056.
Dat zijn achternaam is vermeld als De la Rocques moet het gevolg zijn van een schrijffout van de
kopiist van deze brief. Pieter de la Rocque heeft zijn achternaam in geen enkel onderzocht document
op deze wijze gespeld.
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bij twee successive memorien aen den gemelde Extraordinairen Hoogen Krijgsraad had gesuggereert,
veele saeken tot justificatie van des suppliants gedrag, als commandant in Staats Vlaanderen gehouden
specteerende het des onaengesien aen den voornoemde Extraordinairen Hoogen Krijgsraad heeft
goetgedagt om naedat den suppliant op de voorrschreeve artuculen was afgehoort, des suppliants
persoon te doen neemen in verseekering en te logeeren in de Castelenije van den Hove van Holland en
den selven aldaer te houden buiten alle acces en ook teffens alle desselfs papieren te doen verseegelen.
Dat den suppliant in die situatie is verbleeven tot den 23 ste september laastleeden, wanneer van weegens
den Hoogen Krijgsraad voornoemt aen den suppliant is toegesonden derselver resolutie tenselven dage
genoomen en vandien innehoude dat de fiscaal van de Generaliteit aen den Extraordinairen Hoogen
Krijgsraad overgegeven hebbende desselfs eisch en conclusie op ende jeegens den suppliant gedaen ende
genoomen met de stucken daertoe behoorende en wijders daarop recht hebbende versogt bij den selven
Extraordinairen Hoogen Krijgsraad nae deliberatie was goetgevonden en verstaan om alvoorens ter
decisie van deselve saeke toe te treeden aen den suppliant te accordeeren den tijt van vijff daegen nae
dato, omme ingevalle hij nogh ietwes [iets] tot sijne defensie buiten hetgeene hij reets geavanceert en aen
den Krijgsraad had overgegeeven wist te allegeeren [kenbaar wist te maken], het selve binnen den
voorschreeven tijt in te geeven om alsdan zonder eenig verder uijtstel tot het decideeren der voorschreeve
saeke toe te treeden, zijnde wijders aen den suppliant geaccordeert acces van alle en een iegelijk die hem
in sijne defensie bevorderlijk zoude kunnen weesen.
Dat den suppliant dus uit de voorschreven resolutie vernoomen hebbende dat den fiscaal van der
Generaliteit aen gemelde Extraordinairen Hoogen Krijgsraad had overgelevert desselfs eisch en
conclusie met de stucken daer toe behoorende en dat aen den suppliant was vergunt den tijt van vijff
daegen om daer teegens defensie te doen, vervolgens bij een overgeleverde memorie aen den voornoemde
Extraordinairen Hoogen Krijgsraad heeft voorgedraegen dat hij suppliant was buijten staet om eenige
defensie te kunnen doen, zoo lange hij niet was geinformeert van de poincten van beschuldiging door den
fiscaal van de Generaliteijt teegens hem ingebragt mitsgaders van de stucken daerbij overgegeven en dat
den suppliant voorts heeft versogt daervan te moogen hebben copie om dien conform een behoorlijke en
wel gepaste defensie te kunnen doen.
Dat den suppliant, om al verder aen te toonen de informaliteit en irregulierheijt van de voorschreeve
manier van procedeeren, op den 29ste september successievelijk aen den gemelde Extraordinairen
Hoogen Krijgsraad heeft gepresenteert een tweede off naedere memorie en daerbij te kennen heeft
gegeeven dat den suppliant in ’t particulier reflexie hebbende genoomen op de voorschreeve woorden
“met de stucken daertoe behoorende” [deze passage was onderstreept] in de voorschreeven resolutie
vervat en dat daerop meede recht was versogt, sig niet anders konde preesigureeren [veronderstellen]
dan dat door die stucken alleen wierd beoogt op de articulen waarop den suppliant was gehoort, met
desselfs daerop gegeeve responsives [antwoorden] geconsidereert, dat de stijl en manier van procedeeren
in crimineele saeken gebruijkelijk buijten alle haesitatie meede bragt, dat in extraordinaire crimineele
procedures op geen andere stucken recht vermag te worden versogt off eenigh regard vermog te worden
genomen [in beschouwing mag worden genomen], als op de confessie alleen, [zoals] in de responsives op
de voorgehoude articulen vervat, en dus geensints op eenige verklaringen off andere bewijsen buiten de
confessie als welke alleen in een ordinair proces te passe konden koomen en aen een gedaegde in cas
crimineel overlieten een compleete defensie.
Dat den suppliant in dat vertrouwen sijnde dat de fiscaal van de Generaliteit sig ook in deesen na die
constante practijk gereguleert en in dat extraordinair crimineel proces aen den selven Hoogen
Krijgsraad niet anders tot bijlaegen van desselfs voorschreeven eisch en conclusie zouden hebben
overgeleevert, als de voorschreeve articulen en responsives mitsdien van de voorschreeve
Extraordinairen Hoogen Krijgsraad ootmoediglijk versogt, dat aen den suppliant mogten werden
gegeeven copien van de voorschreeve articulen en responsives en voorts een convenabele [behoorlijke]
tijt ten einde de suppliant mogte worden in staat gestelt soo als den suppliant vertrouwde compleetelijk in
staet te weesen om deselve te vindiceeren van [op te eisen, zichtbaar te maken] alle confessie van
misdaden die daeruit door het Officie Fiscaal zouden moogen werden geinfereert [ingevoegd].
Dat hoeseer het voorschreeve versoeck was rechtmatig en convenient aen de constante practijcq in
extraordinaire crimineele procedures gerecipeert als welke niet permitteert dat daerinne op eenige
andere stucken mag worden reflexie genoomen als op de confessie van den geaccuseerde [aangeklaagde]
alleen, blijkende uit de korte memorie ten deesen annex [zie bijlage 11].
En dat de sommiere Instructie voor den Hoogen Krijgsraad deser Landen, door wijlen sijne Koninglijke
Majesteijt van Groot Brittannien Willem den Derde, Hoogloffelijker memorie op den 27 ste october 1700
geëmaneert [bekend gemaakt], sigh tot die constante practijk volkoomen komt te refereeren en dat ook
wijders de Instructie voor den Advocaat Fiscaal van de Generaliteit selfs in dato 15 november 1602
geintroduceert, bij ‘t 10de articul [dit is onderstreept] requireert, dat de voornoemde fiscaal zoowel soude
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moeten letten op de reedenen van defensie der gevangenen en beklaagde persoonen als van haere
accusatie [beschuldiging].
Den suppliant des nietteegenstaende tot desselfs uiterste surprise heeft ondervonden dat bij
appoinctement [beslissing] van den voorschreeven Extraordinairen Hoogen Krijgsraad in dato 29 ste
september op de voorschreeve twee gepresenteerde memorien gegeeven, de voorschreeve versoecken
daerbij gedaen zijn affgeslagen geworden.
En nademaal den suppliant door de voorschreeve behandeling van den voornoemden Extraordinairen
Hoogen Krijgsraad is gebragt in dat gevaerlijk labijrinth dat hij suppliant aen de eene kant is
geexponeert [in een positie is gebracht] om in een extraordinair crimineel proces op stucken
[onderstreept] waervan hij suppliant nooit kennis off visie heeft gehad en dus teegens alle stijl en manier
van procedeeren aen te worden gecondemneert [veroordeeld] en dat den suppliant aen de andere kant
met alle eerbied gesprooken vermeent met confidentie te moogen seggen, dat in de responsives die hij
suppliant op de aan hem voorgehoude articulen [vragen] heeft gegeeven gehad, geen confessie van eenig
faict [feit] word gevonden die op sig selfs een misdaat zoude importeeren en vervolgens geen confessie
die na de practijcque in crimineele procedures gerecipieert sufficient en voldoende soude sijn om den
suppliant in processie extraordinaire [in een buitengewoon proces] te condemneeren. Wanneer aen den
suppliant word gegeeven de occasie omme, soo als in diergelijke gevallen gebruikelijk is (meede
blijkende uit de memorie ten deesen annex) [zie bijlage 11], sijne voorschreeve gegeeve responsives te
moogen elucideeren [toe te lichten, op te helderen] en justificeeren [controleren] en deselve te
vindiceeren van alle criticques die daeruit aen de sijde van het Officie Fiscaal zouden moogen werden
geinfereert en waartoe den suppliant sigh volkoomen in staat is bevindende.
Soo keert den suppliant in deese perplexiteit van saeken sigh met alle eerbiedigheit tot Uwe Doorlugtigste
Hoogheit, zeer ootmoediglijk versoekende dat Uwe Doorlugtigste Hoogheit voor den suppliant gelieve te
doen openen den weg tot het doen van een behoorlijke en formeele defensie.
En dat Uwe Doorlugtigste Hoogheit tot dien eijnde alsnogh aen den suppliant gelieve te doen
communiceeren, de articulen waarop den suppliant voor opgemelden Extraordinairis Hoogen Krijgsraad
is gehoort met desselfs daerop gegeeve responsives alsmeede zodanige stucken als door het Officie
Fiscaal aan den voornoemden Extraordinairen Hoogen Krijgsraad zijn overgegeeven en waerop deselve
heeft recht versogt.
En dat wijders aen den suppliant mag worden vergunt de faculteit [gelegenheid] omme daerteegens te
kunnen doen een behoorlijke en een welgepaste defensie.”
4.6 Het vonnis van 2 oktober1747
De protesten van De la Rocque tegen de procesgang mochten niet baten. Reeds een dag nadat hij zich had
beklaagd bij de prins van Oranje en deze had verzocht om hem in staat te stellen zich behoorlijk te
verdedigen concludeerde de president van de krijgsraad dat alle stukken betreffende de aanklacht
beschikbaar waren en dat het moment was aangebroken om het vonnis vast te stellen. In afwijking van de
strafeis van de fiscaal besloot een meerderheid van de leden op 30 september 1747 om De la Rocque als
volgt te straffen: 449
 Ontslag (“cassatie”) uit alle militaire functies.
 Betaling van de proceskosten.
De leden van de krijgsraad waren over het vonnis verdeeld, zoals, samengevat, blijkt uit het volgende
overzicht van de ingenomen standpunten.
De afkortingen in de navolgende tabel hebben de volgende betekenis:
A = de doodstraf door onthoofding met het zwaard 450
B = gestraft met een zwaaiend zwaard boven het hoofd en levenslange gevangenisstraf
C = degraderen/casseren uit alle militaire functies
D = confiscatie van alle bezittingen ten gunste van de Generaliteit
E = betaling van de proceskosten
De namen worden vermeld in de volgorde waarin de leden zich uitspraken. Deze werd bepaald door hun
rang en, gegeven hun rang, hun anciënniteit. De laagste in rang sprak zich het eerst uit, de hoogste het
laatst.
449
450

NA, Procesdossier De la Rocque.
Indien destijds officieren ter dood werden veroordeeld gebeurde dit in de regel door onthoofding met
het zwaard (Dorreboom, p. 179). Lager geplaatsten werden opgehangen, vaak met de toevoeging dat
het lijk ten prooi voor de vogels diende te worden gehangen (zie bijv. NA, arch. Hoge Krijgsraden,
inv. 287 I, vonnis van 20-1-1751).
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Naam
Van Kinschot
De Ferriet
Van Kretschmar
Van Glabbeek
Lewe
De Gadelliere
Praetorius (president)
Totaal

A
x

x
2

B

C

x

x
x
x
x
x

1

5

D
x

1

E
x
x
x
x
x
x
x
7

Twee van de zeven leden (de laagste en de hoogste in rang) spraken zich uit voor de doodstraf, vijf
opteerden voor een lichtere straf. Een lid opteerde voor de symbolische doodstraf (zwaaien met het
zwaard boven het hoofd). Een ruime meerderheid wilde volstaan met ontslag uit militaire functies
(“cassatie”) en betaling van de proceskosten. Tot het vonnis behoorde dus geen doodstraf en geen
confiscatie van bezittingen ten gunste van de Generaliteit, zoals was geëist. De twee leden die zich
uitspraken voor de doodstraf motiveerden dit standpunt aldus: “dat luitenant-generaal De la Rocque van
den beginne af aen der belegeringe tot den einde toe, alles heeft verzuimt wat konde strekken tot eene
honorable defensie zo van de onderhorige forten als [van] de stad Hulst en heeft verworpen alle goede
advisen, propositien daertoe strekkende, vergeetende dus zijn eedt ende plicht waerdoor is komen te
gebeuren, dat die forten ende stad zijn geraekt in ‘s vijants handen, zonder behoorlijke en honorable
defensie”.
Nadat de griffier het vonnis op papier had gezet werd het op 2 oktober 1747 formeel vastgesteld en door
alle leden ondertekend (zie voor de integrale versie ervan bijlage 12). 451
Het vonnis werd vervolgens voor approbatie aan de prins van Oranje voorgelegd. Vijf dagen later besliste
de Raad van State om alle gouverneurs, commandeurs of anderszins commanderende officieren van de
steden en plaatsen die door troepen van de Staat waren bezet aan te schrijven met de verplichting er zorg
voor te dragen dat, nu een einde was gekomen aan het Tweede Stadhouderloze Tijdperk, in het vervolg
aan de nieuwe stadhouder bericht te zenden over door de (locale en regionale) krijgsraden gewezen
vonnissen. De stadhouder greep deze kennisgeving van vonnissen aan om zich de bevoegdheid toe te
eigenen om de vóór 1702 gebruikelijke approbatie weer in te voeren. Dit hield in dat de stadhouder het
recht had om een vonnis van een krijgsraad goed- of af te keuren met inbegrip van de mogelijkheid tot
amendering ervan. 452 Dit recht was al eerder van toepassing verklaard op vonnissen van de Hoge
Krijgsraad (toen nog de Extraordinaire Hoge Krijgsraad). Approbatie was weer een machtsmiddel in
handen van de stadhouder. 453
Goedkeuring van het vonnis inzake Pieter de la Rocque bleef uit. De prins van Oranje kon zich er
klaarblijkelijk niet mee verenigen. Gelet op het vervolg van het proces en op het uiteindelijke vonnis mag
aangenomen worden dat hij het te mild vond. Vermoedelijk demonstreerde en markeerde de nieuwe
stadhouder daarmee voor het eerst zijn machtspositie in de militaire strafrechtspleging.
De krijgsraad kwam weer bijeen op 3 november 1747. De president deed verslag van een onderhoud met
de prins van Oranje. Deze had kenbaar gemaakt dat nu eerst de hertog van Cumberland over het
(voorgenomen) vonnis diende te worden geïnformeerd gegeven de connectie met de kwestie Fuller.
Besloten werd dat de president van de krijgsraad Cumberland zou informeren. 454 Ook nadat dit was
451

452
453
454

Het is opmerkelijk dat de integrale tekst van het vonnis van 2 oktober 1747 niet valt aan te treffen in
het Procesdossier De la Rocque, maar in de (eveneens bij het Nationaal Archief berustende) collectie
Fagel (toegang 1.10.29), inv. 1056. Dit verklaart vermoedelijk waarom dit vonnis in alle tot dusver
verschenen publicaties over de veroordeling van Pieter de la Rocque buiten beschouwing is gebleven.
Dorreboom, p. 136.
Idem, p. 138.
Een concept-tekst van een via de vorst van Waldeck te versturen brief aan de hertog van Cumberland
werd reeds op 2-10-1747, direct na de vaststelling van het vonnis, gereed gemaakt. Deze concept-brief
werd toen nog niet verstuurd. De bedoeling was dat dit zou gebeuren via de generaal der cavalerie
Albert Aemilius Coenders [die toen nog werd omschreven als luitenant-generaal, terwijl hij op 16-51747 was bevorderd tot generaal; Ringoir, 1981 a, p. 3]. In het concept werd (vreemd genoeg) gesteld
dat het vertrek van de onder leiding van Fuller staande Engelse troepen na de val van het fort
Zandberg naar de mening van de krijgsraad geen nadeel had toegebracht aan de verdediging van de
stad Hulst. De definitieve tekst van de brief aan Cumberland is in het procesdossier niet aangetroffen.
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gebeurd bleef approbatie van het vonnis uit. Prins Willem IV zal de behoefte hebben gevoeld om over de
toepassing van zijn approbatierecht in dit specifieke, bijzondere geval militaire en politieke
sleutelpersonen te consulteren, waarmee uiteraard tijd was gemoeid. Met de opdracht om Cumberland te
informeren kon tijdwinst worden geboekt. De prins zal ook de noodzaak hebben ingezien om zijn oordeel
stevig te legitimeren, vooral gelet op de te verwachten commotie die de afkeuring van het vonnis
vermoedelijk zou oproepen. Het desavoueren van de krijgsraad was een gewaagde beslissing in een
periode waarin hij nog bezig was zijn prille positie als stadhouder en kapitein-generaal in het
krachtenveld van de Haagse politiek te markeren (zie ook paragraaf 4.11). 455
Over de door de prins in de maanden november en december 1747 gemaakte afwegingen inzake de
bestraffing van De la Rocque zijn enige summiere gegevens aangetroffen in een brief die de diplomaat en
invloedrijke adviseur van de prins Willem Bentinck vermoedelijk in december 1747 schreef over de stand
van zaken met betrekking tot het proces tegen De la Rocque. Die brief werd geschreven aan John
Mantagu graaf van Sandwich (Brits gezant in Den Haag 1746-1749), die van de Britse hertog van
Newcastle (Thomes Pelham-Holles) in diens hoedanigheid van “secretary of state” in de Britse regering
en nauw betrokkene bij de besluitvorming over de Britse deelname aan de Oostenrijkse Successieoorlog,
opdracht had gekregen om in Den Haag te informeren naar de stand van zaken betreffende de bestraffing
van De la Rocque. Vermoedelijk hield dit verzoek verband met de berechting van de Britse generaalmajoor Fuller. Sandwich antwoordde Newcastle op 2 januari 1748. Het is aannemelijk dat Bentinck in
december 1747 reageerde. Hij schreef (vertaald uit het Frans) aan Sandwich het volgende: 456
“De zaak sleept zich slechts voort door moeilijkheden in formeel opzicht (“difficultés dans les formes”).
Er bestaat slechts één voorbeeld van een herziening [van een vergelijkbaar vonnis] te weten het vonnis
betreffende Pain et Vin uit 1672. 457 De juridische adviseurs zijn van oordeel dat dit kan noch moet
worden gevolgd. Maar ik meen te kunnen verzekeren dat die moeilijkheden binnen enkele dagen zullen
worden opgelost en dat de zaak [het proces] met de vereiste kracht zal worden vervolgd.” Hieruit blijkt
dat de wijze waarop kolonel Moise Pain et Vin in 1672 werd veroordeeld in de afwegingen over de
bestraffing van De la Rocque een rol speelde. Voor de wijze waarop Pain et Vin zich als bevelvoerder
van twee Staatse regimenten bij Nieuwerbrug had verweerd tegen een Franse inval in Holland werd hij
voor een krijgsraad gedaagd. Die veroordeelde hem wegens lafhartig gedrag in eerste instantie tot ontslag
uit het Staatse leger, verbeurdverklaring van zijn bezittingen en een levenslange gevangenisstraf.
Stadhouder prins Willem III (die als bevelvoerder van Staatse troepen nauw bij de verdediging van
Holland was betrokken) weigerde dit vonnis goed te keuren. De krijgsraad boog zich er nog eens over en
voegde aan de bestraffing de symbolische doodstraf (een zwaaiend zwaard boven het hoofd) toe. Ook met
dit vonnis kon de prins zich niet verenigen. Hij besloot de krijgsraad opzij te schuiven en een geheel
nieuwe krijgsraad te benoemen. Deze veroordeelde Pain et Vin uiteindelijk tot de dood en wel middels
onthoofding met het zwaard. De onthalsing vond op 23 januari 1673 in Alphen plaats. De beslissing van
Willem III om een nieuwe krijgsraad met de bestraffing te belasten zal stadhouder Willem IV hebben
geïnspireerd om de Hoge Krijgsraad in het proces tegen De la Rocque grondig te wijzigen. De bestraffing
van De la Rocque zou uiteindelijk afwijken van die van Pain et Vin.
Na 3 november 1747 kwam de krijgsraad in de oorspronkelijke samenstelling niet meer bijeen. Het
proces viel geruime tijd stil. De la Rocque bleef gedetineerd in de Castelenije. Het is niet duidelijk of hij
over het (niet goedgekeurde) vonnis van 2 oktober 1747 is geïnformeerd. Zo ja, dan zal hij er
waarschijnlijk met een gevoel van opluchting van hebben kennisgenomen. De dreiging van de doodstraf
die boven zijn hoofd hing leek van tafel. Het ontslag uit zijn militaire functies zou hem zwaar getroffen
hebben, maar hij zou weer vrij man zijn en al zijn bezittingen behouden, waardoor ook de financiering
van de (niet onaanzienlijke) proceskosten (zie paragraaf 4.9) niet of nauwelijks problematisch zou zijn
geweest. Het zou voor hem geheel anders aflopen.
4.7 De verdediging
Toen het proces op 26 februari 1748 werd hervat had de prins van Oranje reeds beslist dat De la Rocque
inzage diende te krijgen in alle processtukken en nog drie weken de tijd zou worden gegund om zich te
verdedigen. Voor de (opnieuw samengestelde) krijgsraad waren dit voldongen feiten, maar voor de goede
orde werden zij achteraf goedgekeurd. Toen de krijgsraad een dag later weer vergaderde is een rapport
met bijlagen gelezen dat De la Rocque had gestuurd naar de prins. Dit rapport is waarschijnlijk identiek
met de “deductie” die De la Rocque had laten opstellen door de juristen F. [Francois] Ellinkhuysen, A.
455
456
457

Israel, hoofdstuk 40; Van Nimwegen, 2002, p. 300-302.
Bentinck, 1976, p. 346.
Moise Pain et Vin werd op 7-3-1671 benoemd tot kolonel van een Staats infanterie-regiment (Ringoir,
1981 b, p. 98 en 151); NNBW, deel 2, p. 1058-1059.
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[Alexander] van Kervel (beiden advocaat) en A. van Tangeren (procureur). Dit verweerschrift is
opgebouwd uit 3933 artikelen en omvat exclusief bijlagen in gedrukte vorm 170 bladzijden (zie bijlage
13). Uit het uitgebreide en zeer gedetailleerde karakter ervan kan worden afgeleid dat De la Rocque reeds
ruim vóór 26 februari 1748 in het bezit moet zijn gesteld van de processtukken. De gemobiliseerde
juristen zullen er vele weken mee bezig zijn geweest. De deductie is een reactie op de aanklacht van de
fiscaal.
Op 28 februari 1748 verzocht De la Rocque inzage in zijn verzegelde papieren die zich bevonden in zijn
buitenplaats in Voorburg. De krijgsraad stemde hiermee in. Het verzoek werd reeds de volgende dag
uitgevoerd. Het verzoek van De la Rocque om ook te kunnen beschikken over zijn verzegelde gelden
werd afgewezen.
Op 29 februari 1748 besprak de krijgsraad een “memorie van reflectie” van De la Rocque en voorts enige
stukken die De la Rocque aan de president had overgegeven. De genoemde memorie is waarschijnlijk
identiek met de (ongedateerde) aanvullende (“ampliatie”) deductie die door De la Rocque aan de
krijgsraad was aangeboden. Ook dit document was opgesteld door de juristen Ellinkhuysen, Van Kervel
en Van Tangeren (het is eveneens opgenomen in bijlage 13).
De la Rocque verwierp de beschuldigingen die door de fiscaal tegen hem waren ingebracht en verzocht
om in zijn “onbevlekte eer, goede naam en reputatie” te worden hersteld. Hij bracht de volgende
argumenten naar voren (NB: deze worden hier in gecompileerde vorm weergegeven zonder dat ze worden
becommentarieerd; de geldigheid van de argumenten blijft op deze plaats buiten beschouwing):
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Het Hulsterambacht was bijzonder lastig te verdedigen. Diverse suggesties en voorstellen die
door vestingbouwkundig ingenieurs zoals Menno van Coehoorn, Cornelis van Bommel en
Adriaan van Dun en ook door De la Rocque ooit waren gedaan om de defensieve kwaliteit van
dit territoir te versterken (vooral om het inundatiewapen effectief te kunnen hanteren) zijn niet
uitgevoerd. 458 Daardoor was ook de verdedigbaarheid van de stad Hulst problematisch. Toen het
Hulsterambacht eenmaal veroverd was, was de stad niet meer te verdedigen. De Fransen
beheersten toen de toevoerwegen van de stad via land en water waardoor de bevoorrading met
levensmiddelen kon worden geblokkeerd.
De sterkte van het Franse leger in Staats-Vlaanderen was overweldigend ten opzichte van de
sterkte van de Staatse en van de te hulp geroepen Engelse troepen.
De door de Fransen als eerste veroverde schansen Grote en Kleine Kijkuit waren geen houdbare
vestingwerken, waarop diverse vestingbouwkundig ingenieurs reeds hadden gewezen.
De veronderstelling van de fiscaal dat niet alles is gedaan om het fort Zandberg in een goede
staat van defensie te brengen dient te worden verworpen.
De val van het fort Zandberg was in hoge mate te danken aan generaal-majoor Van Bronkhorst
die zonder overleg met De la Rocque had besloten zijn daar gestationeerde manschappen terug te
trekken, hetgeen een “onverschonelyke faut” was.
De leiding van de Engelse hulptroepen toonde zich nauwelijks bereid om het Hulsterambacht
effectief te verdedigen. De Engelse bevelvoerder generaal-majoor Fuller was onwillend en was
niet bereid zich te schikken naar het commando van De la Rocque.
De beslissing van De la Rocque om na de val van fort Zandberg Staatse en Britse troepen uit het
Hulsterambacht te verplaatsen naar Axel en Zeeland was vooral gebaseerd op de
veronderstelling dat deze anders krijgsgevangen zouden worden gemaakt.
De twee Staatse regimenten die in de laatste fase van de belegering beschikbaar waren (die van
Canisius en Van Heukelom), waren door ziekte, desertie, vermoeidheid en mismoedigheid zeer
verzwakt.

De la Rocque verwees naar voorgestelde ingrepen in de jaren 1687, 1699, 1733 en 1738, waaronder
plannen tot bedijking van de slikken en gorzen van Kieldrecht die bij de herbedijking van de polder
Groot Kieldrecht in 1682 en 1719 onbedijkt waren gebleven (zie voor de situering
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/163-de-familie-de-munck-en-staten-kieldrecht;
vervaardigd door Henk Knoester). De la Rocque had op de noodzaak daarvan de Raad van State reeds
in 1739 gewezen (Aardoom, p. 71); idem in 1741 (Nagtglas, 1880, p. 732). De polder Nieuw
Kieldrecht, die in 1687 overstroomde, werd pas in 1784 herbedijkt (Wilderom, 1973, p. 146; NA,
toegang 4.OSK, inv. V117). Op de noodzaak van aanpassingen aan de verdedigingswerken in StaatsVlaanderen was op 11-5-1745 in een gezamenlijke brief aan de Raad van State gewezen door Pieter
de la Rocque, Adriaan van Dun en Teunis van Doeveren, opzichter-generaal der zeewerken (NA,
4.OMM, inv. 122, V 31a).
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Het in de stad aanwezige Staatse garnizoen toonde zich tijdens het beleg niet strijdlustig en
vertoonde kenmerken van ongehoorzaamheid en vermoeidheid. Sommige militairen hadden zich
verstopt onder de bevolking.
De door De la Rocque verzochte Staatse hulptroepen konden (vanuit Bergen op Zoom) het
Hulsterambacht niet tijdig bereiken.
Voor een adequate verdediging was onvoldoende zwaar geschut aanwezig. De extra kanonnen
waarom was verzocht waren wel onderweg maar konden het te verdedigen gebied niet meer
bereiken.
Voor een adquate verdediging waren onvoldoende artillerie-bedienden beschikbaar.
Hij had de magistraat van Sint Jansteen al eens gewezen op “het groot gevaer” waarin dit dorp
verkeerde gelet op zijn ligging.
Hij had ook eerder gewezen op de (vanwege de ligging nabij fort Zandberg) gevaarlijke plaats
van de landbouwschuren van Pieter Keppens (die in opdracht van De la Rocque in brand waren
geschoten). Hij had Keppens reeds verzocht om zijn boerderij op die plaats af te breken. Deze
had zijn goederen al in veiligheid gebracht. In de grote schuur lag volgens De la Rocque alleen
nog stro.
Hij meende wel degelijk het gebruikelijke overleg met de onder zijn commando staande
hoofdofficieren te hebben gevoerd.
Hij bestreed dat hij deze hoofdofficieren had gedwongen om schriftelijk te verklaren dat zij met
de capitulatie konden instemmen. Dat hadden zij volgens hem vrijwillig gedaan.
Toen hij twee schippers uit Hulst verzocht om goederen van hem te vervoeren naar Vlissingen
en Goes behoefden hun schepen niet voor militaire doeleinden te worden ingezet. Ook burgers
van Hulst brachten bezittingen in veiligheid. Om kosten te besparen had hij geen gebruik willen
maken van zijn recht om op kosten van “het land” een jacht te huren. De reis naar Vlissingen
was bedoeld om een presentje te laten bezorgen bij de heer Van Hoorn, burgemeester van die
stad.
Toen hij tijdens de capitulatie-besprekingen aan een lid van de magistraat van Hulst verzocht om
als graaf te worden aangesproken deed hij dit nadat hem was gebleken dat de Franse
onderhandelaars veronderstelden dat hij die titel droeg. Hij meende dat het zijn
onderhandelingspositie zou verzwakken indien hij dit zou tegenspreken.
De door de fiscaal gebezigde kwalificaties over zijn persoonlijkheid missen volgens De la
Rocque een deugdelijke empirische basis. De La Rocque verzocht de krijgsraad om over zijn
karakter en humeur Alexander Carel graaf van Flodroff-Wartensleben te consulteren, die hem
reeds zestien jaar goed kende en die bovendien goed op de hoogte was van de militaire situatie in
het Hulsterambacht. Niemand beter dan hij kon volgens De la Rocque “door langdurige
conversatie en ondervinding” over zijn karakter oordelen. 459
De la Rocque ontkent dat hij officieren “met onbetamelijke expressien of vloekwoorden” heeft
bejegend. Hij acht het bedenkelijk dat de fiscaal zich heeft bediend van “kwaedaerdige
aengevingen” betreffende zijn persoon. Hij geeft toe dat hij vanwege de benarde
omstandigheden “niet altoos heeft kunnen wezen in ‘t zelfde paisibel en langmoedig humeur”.
De aanklacht van de fiscaal is volgens De la Rocque strijdig met diens ambtsinstructie (zie
hiervoor verder hoofdstuk 4.5).
De door de krijgsraad gehoorde getuigen zijn in het nadeel van De la Rocque geselecteerd. 460
Hun verklaringen bevatten een eenzijdig beeld van de gebeurtenissen.
De door de fiscaal voorgestelde veroordeling is gebaseerd op een “ongefundeerde applicatie”
van artikel 53 van de Articulbrief. De fiscaal ging eraan voorbij dat overgave van een stad of
vesting soms onvermijdelijk is, zonder dat dit de dienstdoende commandant kan worden
verweten. De la Rocque verwijst onder meer naar de opvatting van Gerh. Feltman over de
toepassing van artikel 53: “Alzoo is ook een commandant van een vesting ofte de gene die op
een verre afgelege post gestelt is, niet schuldig zig en de zyne te laten doodslaen of gevangen
nemen, nemaer, dit heeft hy tot zyne verantwoordinge, ende het is alzoo aen hem geoorloft
dezelve op te geven ende te verlaten, wanneer geen ontzet te verwagten [valt] ende alzoo hy ze
niet langer heeft kunnen houden”. 461 Een commandant van een plaats die niet meer te
verdedigen valt is bevoegd om deze straffeloos en zonder schroom voor straf over te geven.

De krijgsraad legde dit verzoek naast zich neer. Alexander Carel graaf van Flodroff-Wartensleben
werd enige maanden later benoemd tot opvolger van De la Rocque als kolonel van een Staats regiment
(zie hoofdstuk 2). Aan zijn prestige als hoofdofficier kan de afwijzing dus niet hebben gelegen.
De la Rocque kreeg geen gelegenheid om getuigen à decharge te laten verhoren.
Feltman, 1716.
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In het verlengde van het vorige argument: het geweld van de vijand kon “met geen apparentie
van succes” worden gepareerd. De la Rocque betoogde “dat de stad in die toestand waer inne
dezelve zig op die tijd bevond niet lange konde gedefendeert worden”. Verzet tegen de
belegering was zinloos. De stad zou anders door 4000 man bestormd worden.
De la Rocque spreekt de beschuldiging tegen dat hij onvodoende had gezorgd voor zieken en
gekwetsten.
Toen een adequate verdediging van de stad Hulst niet meer mogelijk bleek (de verdediging zou
volgens hem nog hoogstens 24 uur standhouden) restte slechts de mogelijkheid van een
“ordentelijke” capitulatie.
Door zich tegen overgave niet te verzetten konden voor het leger, de stad en het ambacht relatief
gunstige capitulatie-condities worden bedongen.
De fiscaal heeft er geen oog voor dat De la Rocque het land reeds gedurende vele jaren “als een
officier van eer en op een onbesproken wijze” had gediend.

Een reactie van de fiscaal op het verweerschrift is in het procesdossier niet aangetroffen. Uit de (helaas)
uiterst beknopte aantekeningen van de vergaderingen van de krijgsraad in de maanden maart en april
1748 kan niet worden opgemaakt hoe het verweerschrift is beoordeeld. Het lijkt erop dat het de
standpunten van de leden van de krijgsraad niet of nauwelijks heeft beïnvloed. Blijkens het (herziene)
vonnis heeft het in elk geval niet geleid tot het door De la Rocque bepleite herstel van zijn “onbevlekte
eer, goede naam en reputatie”.
Op 23 maart 1748 machtigde De la Rocque de procureur Alexander van Kervel om namens hem verder te
procederen en al zijn belangen in het proces voor de Extraordinaire Hoge Krijgsraad te behartigen. 462 Het
is niet bekend tot welke nadere juridische stappen deze machtiging nog heeft geleid.

462

GA Den Haag, arch. notaris Jacobus Verlinden, inv. 2662, akte nr. 266, 23-3-1748.
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4.8 De vonnissen van 10 april 1748 en 30 mei 1748
Op 28 februari 1748 verzocht De la Rocque de krijgsraad om hem nog zes weken extra toe te staan om
zich te verdedigen. Het merendeel van de leden van de krijgsraad meende dat dit verzoek diende te
worden afgewezen, maar de kwestie werd voorgelegd aan de prins van Oranje. Deze besloot dat De la
Rocque nog tot 1 april 1748 gelegenheid zou krijgen om zich te verweren. Nadat die termijn verstreken
was en nadat de krijgsraad in de maand maart elf vergaderingen had gewijd aan de strafzaak tegen
luitenant-generaal Johan baron van Echten tot Echten en tot een oordeel over diens handelwijze tijdens de
capitulatie van de barrièrestad Menen was gekomen, kwam de krijgsraad in de eerste week van april 1748
tot een herzien vonnis over De la Rocque.
Na “rype deliberatie” en na al hetgeen overzien en overwogen hebbende dat “ter materie dienende was”
veroordeelde de krijgsraad De la Rocque nu als volgt:
 Degradatie (cassatie) uit alle militaire functies die De la Rocque in dienst van de Republiek had
bekleed.
 Onthoofding met het zwaard.
 Confiscatie van alle bezittingen ten gunste van de Generaliteit.
 Betaling van de proceskosten.
Ditmaal kwam het vonnis vrijwel volledig overeen met de strafeis van de fiscaal. 463 Aan de
overwegingen die aan het vonnis ten grondslag lagen veranderde ten opzichte van het eerdere vonnis van
2 oktober 1747 hoegenaamd niets. Er werden alleen geheel andere conclusies aan verbonden.
De individuele leden van de krijgsraad spraken zich over de veroordeling van Pieter de la Rocque als
volgt uit.
De afkortingen in de navolgende tabel hebben de volgende betekenis:
A = de doodstraf middels onthoofding met het zwaard
B = gestraft met een zwaaiend zwaard boven het hoofd 464
C = degraderen/casseren uit alle militaire functies
D = confiscatie van alle bezittingen ten gunste van de Generaliteit
E = betaling van de proceskosten
De namen van de leden worden vermeld in de volgorde waarin zij zich uitspraken. Deze werd bepaald
door hun rang en gegeven hun rang, hun anciënniteit. De laagste in rang sprak zich het eerst uit, de
hoogste het laatst.
Naam
Deutz
Onderwater
Graaf van Nassau
De Villegas
Hoeufft van Oyen
Van Glabbeecq
Van Kinschot
De Ferriet
Des Villattes
Van Kretschmar
Lewe
Praetorius (president)
Totaal

A
x

B
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

4

C
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

D
x

E
x

x
x
x
x
x
x
x
x
8

x
x
x
x
x
x
8

Vooral over het wel of niet toekennen van de doodstraf waren de leden verdeeld: 8 stemden hier voor en 4
tegen. Over het degraderen ofwel casseren van De la Rocque bestond volledige consensus. Een ruime
meerderheid sprak zich uit voor toepassing van de twee overige straffen.
Van de leden die in 1747 deel uitmaakten van de krijgsraad (generaal De la Gadelliere was formeel nog
lid maar was niet meer in de gelegenheid om de vergaderingen bij te wonen) wijzigde over de doodstraf
463

464

In de strafeis van de fiscaal ontbrak het ontslag uit alle militaire functies. Waarschijnlijk achtte de
fiscaal deze straf overbodig gegeven zijn pleidooi voor de doodstraf.
Deze straf werd destijds opgelegd indien een verdachte eigenlijk de doodstraf had verdiend, maar om
redenen van clementie milder werd gestraft. De straf was bedoeld als een schandteken en wordt wel
betiteld als de symbolische of virtuele doodstraf.
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alleen de luitenant-generaal Kretschmar van standpunt: hij was eerst tegen en nu voor. Van de zes nieuwe
leden stemden er vier vóór deze straf. De veranderde samenstelling van de krijgsraad had voor het vonnis
dus ingrijpende gevolgen, zoals vermoedelijk ook de bedoeling was toen de raad door de prins van Oranje
opnieuw werd samengesteld.
Op 10 april 1748 stelde de krijgsraad het vonnis formeel vast en werd het door alle leden ondertekend.
Voor de integrale versie ervan wordt verwezen naar bijlage 14. Het slot van het vonnis luidde aldus:

Aansluitend werd het vonnis opnieuw ter approbatie aan de prins van Oranje voorgelegd. Deze had er
wederom enige bedenktijd voor nodig. Op 30 mei 1748 velde hij het volgende, nu definitieve oordeel: 465
 Ontslag (“cassatie”) uit alle militaire functies.
 Gestraft worden met een zwaaiend zwaard over het hoofd.
 Levenslange opsluiting op het slot Loevestein op kosten van de veroordeelde.
 Betaling van de proceskosten.
De prins schrapte uit het vonnis van de krijgsraad de doodstraf en ook de confiscatie van alle bezittingen
van De la Rocque ten gunste van de Generaliteit. Het bracht wederom een forse en nu laatste wending in
het proces met zich.
Op 26 juni 1748 werd het vonnis om 11.00 uur ’s ochtends tijdens een plechtigheid op het kasteel van
Breda “gepronuncieerd” (bekendgemaakt) ten overstaan van “het Hoofd van het Leger”, waarmee de
465

Wagenaar, p. 62 en 105; Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius, 1748, tweede deel,
p. 88.
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kapitein-generaal prins Willem IV moet zijn bedoeld. De la Rocque werd bijgestaan door een chirurgijn
die medicamenten verstrekte (zie paragraaf 4.9).

Het kasteel van Breda waar het vonnis van De la Rocque werd “gepronuncieerd”. 466

466

BHIC, Kaartencollectie, inv. 343-6803. De afbeelding (mogelijk gedateerd omstreeks 1720) is een
prent van Jacobus Harrewijn. Anno 2014 is in het grondig verbouwde kasteel sinds 1828 de
Koninklijke Militaire Academie (KMA) gevestigd, onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie.
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4.9 De kosten van het proces
De kosten van het proces inclusief het verblijf (de detentie) van De la Rocque in Den Haag bedroegen
ruim fl. 14.340. 467 De gespecificeerde eindrekening, opgemaakt op 1 augustus 1748, was als volgt (de
bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen): 468
Kostenpost
Vacatiegelden voor de leden van de krijgsraad 469
Kosten van de fiscaal
Kosten van de griffier van de krijgsraad
Betaald aan de getuigen 470
Kosten van de procureur van de fiscaal
Kosten van de kastelein van “den hove” 471
Kosten van de kastelein van het Prins Mauritshuis 472
Kosten van de bode Van Beek als kamerbewaarder 473
Idem voor diens assistentie bij de ontzegeling [van
stukken van Pieter de la Rocque] toen de
kamerbewaarder verplichtingen voor het leger
vervulde
Kosten van de kamerbewaarder Roermond
Kosten van de provoost-generaal
Kosten van de schoonmaakster en de “bodesen”
[verm. vrouwelijke bodes in de betekenis van
verzorgsters] van de krijgsraad
Kosten van de chirurgijn die bij de executie [van het
vonnis] present is geweest met inbegrip van diens
reiskosten (“voiture”) en [verstrekte] medicamenten
Totale proceskosten

467

468
469

470

471

472

473

Bedrag
6969-14-06
1276-11
1058-07
1072
359
2501-18
50
901
8-02

70
526
21

26-15

14340-15-06

De la Rocque betaalde vervolgens zelf de kosten van zijn detentie op slot Loevestein, zoals de huur
van zijn kamer en zijn eten (zie verder hoofdstuk 5).
NA, Collectie Faber, toegang 1.10.29, inv. 1056.
Zij werden allen omschreven als de “heeren generaals” en vermeld werd dat de vacatiegelden
betrekking hadden op “beijde de instantien”. Mogelijk is daarmee gedoeld op de twee fasen waarin het
oordeel van de krijgsraad tot stand kwam. De leden van de krijgsraad werden gehonoreerd conform
hun traktement zoals vermeld op de Staat van Oorlog van de Republiek en in overeenstemming met
een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 13-1-1747 (zie paragraaf 4.2).
Deze post zal betrekking gebben gehad op onkosten (reis- en verblijfkosten) die de getuigen hadden
gemaakt ten behoeve van hun verhoor.
Met “den hove” is het Hof van Holland bedoeld en de post had betrekking op de detentiekosten van
Pieter de la Rocque in de “Castelenije” van dit Hof op het Binnenhof te Den Haag. Het bedrag is
betaald aan de kastelein van het Hof. Daarmee werd destijds de beheerder van het pand van het Hof
bedoeld. Vermeld werd dat deze kostenpost betrekking had op “het ordinair” [op de gewone kosten].
Het Hof diende daarnaast een rekening in voor “extraordinaire” kosten. Deze rekening werd door de
fiscaal niet ontvankelijk verklaard (“als daer mede niet te doen hebbende”). Het bedrag daarvan is niet
vermeld.
Vermoedelijk omvat deze kostenpost uitgaven die verband hielden met de vergaderingen van de
krijgsraad.
Toegelicht werd dat Van Beek als kamerbewaarder fungeerde voordat de “tegenwoordigen”
kamerbewaarder Roermond was aangesteld.
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4.10 Gedetailleerd overzicht van de procesgang
Chronologisch geordend kunnen over het proces tegen Pieter de la Rocque, deels samenvattend en deels
aanvullend, de volgende bijzonderheden worden vermeld:
Datum
Begin juni
1747
12-06-1747

15-06-1747
26-06-1747

Juli 1747

11-08-1747

13-08-1747

14-08-1747

474

Gebeurtenis
Pieter de la Rocque stuurt naar de Staten-Generaal een “journaal” met 18 bijlagen
over hetgeen in de periode 22-4-1747 tot 12-5-1747 in Hulst en het Hulsterambacht is
voorgevallen (zie bijlage 4).
De Staten-Generaal besluiten, gelet op het van De la Rocque ontvangen verslag over
hetgeen is voorgevallen in Hulst in de periode 22-4-1747 tot 12-5-1747, de
gebeurtenissen aldaar te laten onderzoeken door enkele gedeputeerden (van de StatenGeneraal) inzake militaire zaken en door enkele gecommitteerden van de Raad van
State met de opdracht hierover aan de Staten-Generaal te rapporteren.
Pieter de la Rocque verblijft in Den Haag voor overleg met de president van de
Staten-Generaal [waarover is niet bekend].
Gelet op (a) het rapport van de op 12-6-1747 door de Staten-Generaal ingestelde
onderzoekscommissie, (b) het bericht van Pieter de la Rocque over hetgeen in de
periode 22-4-1747 tot 12-5-1747 in Hulst en het Hulsterambacht is voorgevallen en
(c) gelet op het ingewonnen advies van de prins van Oranje, besluiten de StatenGeneraal in aanwezigheid van de prins van Oranje om, nu de Hoge Krijgsraad nog
niet is hersteld, een speciale krijgsraad in het leven te roepen, bestaande uit generaals
en brigadiers (die hiervoor beschikbaar zijn omdat ze te velde geen verplichtingen
vervullen), te benoemen door de prins van Oranje. De opdracht luidt om “de conduite
van den luitenant-generaal De la Rocque in de defensie van Hulst en Hulsterambacht
gehouden te examineren en daarin te sententieren soo als in goede justitie bevonden
sal werden te behooren”. Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de hertog van
Cumberland (Willem Augustus van Groot-Brittannië, commandant van de
gemeenschappelijke legers van Engeland, de Republiek der Verenigde Nederlanden,
Oostenrijk en Hannover tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog) met de suggestie om
“de conduite” van de Engelse generaal-majoor Fuller (die betrokken was bij de
verdediging van Hulst in april-mei 1747) op gelijke wijze te examineren en volgens
de krijgswetten te behandelen.
De Extraordinaire Hoge Krijgsraad (in het vervolg kortweg te omschrijven als de
krijgsraad) wordt samengesteld. De leden verkrijgen commissie op 1-7-1747, behalve
de generaal-majoor Van Kretschmar die op 23-7-1747 wordt benoemd. De president,
generaal Praetorius, verkrijgt commissie op 15-7-1747. De opdrachten (“ordres”) voor
de fiscaal van de Generaliteit (Jan Wybo) en van de griffier van de krijgsraad
(Laurens Lamoraal van Reenen) worden vastgesteld op 22-7-1747. 474
De fiscaal van de Generaliteit, de president en de griffier van de krijgsraad treffen
voorbereidingen voor de start van het proces. Er wordt o.m. een voorlopige lijst
samengesteld van personen die in aanmerking komen om gehoord te worden of
anderszins verklaringen af te leggen.
De magistraat van Sint Jansteen (o.m. vertegenwoordigd door de baljuw A.J. van
Vlissegem sr.) stelt op verzoek van de fiscaal een verklaring op over de beschieting
van dit dorp in april 1747.
Op verzoek van de fiscaal legt de griffier van Hulst A.J. van Vlissegem jr. een
verklaring af over een weigering van De la Rocque om geld vrij te maken voor de
betaling van soldij.
De ingestelde krijgsraad, bestaande uit zeven leden, vergadert voor de eerste maal. De
leden krijgen een overzicht van diverse processtukken. Daartoe behoort een via de
Staten-Generaal verkregen verzoek van de hertog van Cumberland d.d. 7-7-1747 om
gegevens over het gedrag van generaal-majoor Fuller bij de verdediging van Hulst te
verstrekken aan de vorst van Waldeck [Karel August Frederik prins van Waldeck,
“chef” van de troepen in de Republiek] zodat deze de betreffende gegevens ter hand
kan stellen van de hertog van Cumberland. De leden worden voorts geïnformeerd

Laurens Lamoraal van Reenen verkreeg op 29-11-1747 van de Raad van State commissie als griffier
van de “gewone” (vaste) Hoge Krijgsraad (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 211).
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15-08-1747
15-08-1747
16-08-1747

475

476

477
478

479
480

over enige “reflectiën” van de generaal Isaac baron van Cronström op het door De la
Rocque opgestelde “journaal” en de daarbij gevoegde bijlagen. 475 De leden krijgen
een overzicht van diverse brieven en andere stukken die aan de president van de
krijgsraad ter hand zijn gesteld. Daartoe behoren [niet nader omschreven] brieven aan
de prins van Oranje d.d. 4, 6, 8 en 9 mei 1747, brieven van de prins van Oranje d.d. 2,
5 en 6 mei 1747, brieven van de vorst Van Waldeck d.d. 7 en 8 mei 1747 en een brief
van deze generaal d.d. 4-5-1747, resoluties van de Staten-Generaal d.d. 8, 9 en 11 mei
1747, een brief aan de Raad van State d.d. 7-5-1747, een brief aan de Gecommitteerde
Raden van Zeeland d.d. 8-5-1747, een brief aan de Raad van State d.d. 9-5-1747, een
brief aan de Staten-Generaal d.d. 9-5-1747, een rapport van de kapitein Gervauz en
een rapport van de graaf van Bylandt (commandant van twee eskadrons van Saxen
Gotha) [= Otto Jacob Christoffel graaf van Bylandt]. De krijgsraad stemt in met het
voorstel van de fiscaal om de leden “een compleete kennisse” te geven bij wijze van
demonstratie van de situatie in Hulst en het Hulsterambacht gedurende de Franse
belegering. De krijgsraad beslist dat de volgende officieren zal worden verzocht zich
zo spoedig mogelijk naar Den Haag te begeven om te worden verhoord: de luitenantkolonels Burman en Steffens, de kapitein en gewezen groot-majoor van Hulst Bodel,
de kapitein Van Hout (onder Canisius), de vaandrig Larcher (onder Canisius) en de
ingenieur Kerber. Voorts worden de reeds in Den Haag verblijvende volgende
officieren opgeroepen om te getuigen over hetgeen gedurende de belegering van Hulst
is voorgevallen: de luitenant-kolonel De Maleprade, de kapitein en gewezen
ondermajoor van Hulst De Freijtagh, de beide kapiteins Van Batenburg en de
luitenant van de artillerie Haubener. 476
De leden van de krijgsraad worden geïnformeerd over hun honorering; zij zullen
verwijzend naar een resolutie van de Staten-Generaal d.d. 13-1-1747 evenveel
daggeld ontvangen als zij zouden hebben ontvangen indien zij waren belast met
opdrachten te velde.
De Staten-Generaal beslissen dat de krijgsraad zal vergaderen in het huis van prins
Maurits. 477
De krijgsraad vergadert over het “journaal” met bijlagen van De la Rocque en over de
“reflectiën of remarques” daarbij van de generaal Cronström.
De krijgsraad neemt kennis van de volgende stukken:
 Een missive van W. [Willem] Wouters, stadhouder van de hoogbaljuw en
opperschout van de stad Hulst en van het land van Hulsterambacht met
bijgevoegde stukken betreffende het gedrag van De la Rocque te Hulst.
 Een attestatie van de magistraat van Sint Jansteen d.d. 11-8-1747.
 Een attestatie van de thesaurier van Hulst, [Adriaan Jacob] Van Vlissegem (sr.)
d.d. 11-8-1747. 478
 Een attestatie van de griffier van Hulst, [Adriaan Jacob] Van Vlissegem (jr.) d.d.
11-8-1747. 479
 Een attestatie d.d. 12-8-1747 van Pieter Keppens, landbouwer te Hulst (zie
bijlage 16).
 Een attestatie van Pieter van den Bogaert en Nicolaas van der Wart (schepenen te
Hulst) d.d. 12-8-1747 (zie bijlage 16). 480
 Een attestatie van de magistraat van het Hulsterambacht d.d. 12-8-1747 (zie

Het commentaar van generaal Cronström op het journaal van De la Rocque is in het procesdossier niet
aangetroffen.
De Freijtagh werd op 14-4-1728 benoemd tot ondermajoor van Hulst (NA, Raad van State, 1.01.19,
inv. 1537, fol. 165). Haubener verkreeg van de Raad van State commissie als meester vuurwerker op
17-10-1730 en als premier luitenant op 14-2-1741 (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1537, fol. 211
en inv. 1538, fol. 61).
NA, Collectie Fagel, inv. 1055.
Adriaan Jacob van Vlissegem sr. maakte in de eerste helft van de 18de eeuw vele malen deel uit van
het schepencollege van de stad Hulst. Op 10-11-1707 benoemde de Raad van State hem tot auditeurmilitair te Dendermonde (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1535, fol. 187). Hij werd in Hulst op 175-1754 begraven (ANF, 1902, p. 38).
Hij werd in Hulst op 25-9-1751 begraven (ANF, 1902, p. 38).
Van der Wart was in 1748 oud-schepen van Hulst (Brand (1972, p. 470) en schepen van het
Hulsterambacht. Hij werd in Hulst op 20-5-1767 begraven (ANF, 1902, p. 68).
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bijlage 16).
Een attestatie van de griffier Van Vlissegem (jr.) als waarnemer van “het
comptoir der gemeene middelen” te Hulst d.d. 13-8-1747 (zie bijlage 16).
 Een kopie van het rapport dat burgemeester De Beaufort en schepen Streso van
Hulst op 20-5-1747 overgaven aan de magistraat van het Hulsterambacht (zie
bijlage 16). 481
 Een kopie d.d. 11-8-1747 van de capitulatie-overeenkomst betreffende het
Hulsterambacht (d.d. 11-5-1747).
 Een kopie d.d. 11-8-1747 van de capitulatie-overeenkomst betreffende de stad
Hulst (d.d. 11-5-1747).
De krijgsraad verhoort Louis de Maleprade, luitenant-kolonel en adjudant-generaal
van de prins van Oranje. Gelezen worden alle brieven (of kopieën daarvan) die De la
Rocque gedurende de belegering van Hulst heeft geschreven aan de Staten-Generaal,
de Raad van State, de griffier van de Staten-Generaal [Hendrik Corneliszn.] Fagel en
de secretaris van de Raad van State [Adriaan] Van der Hoop.
De krijgsraad vervolgt het lezen van diverse stukken, waaronder vijf missiven over de
belegering van Hulst die De la Rocque heeft overgegeven aan de hertog van
Cumberland. 482
Wederom wordt luitenant-kolonel De Maleprade verhoord. Voorts Ernst Jacob de
Freijtagh, kapitein in het regiment van kolonel [Daniel] De Brauw en gewezen
ondermajoor van de stad Hulst.
Jacobus Turnhoudt (Turenhout), schipper te Hulst, legt op verzoek van de fiscaal een
verklaring af over het vervoer van privé-goederen van De la Rocque (zie bijlage 16).
Over de vraag of nog meer officieren dienen te worden verhoord zal “het sentiment”
van de prins van Oranje worden ingewonnen. De krijgsraad vervolgt het lezen van
processtukken, waaronder enige documenten die door De la Rocque aan de president
zijn overhandigd. Daartoe behoren extracten uit het “ordreboek” van de majoor en
adjudant-generaal van De la Rocque, Jan Marcus de Salve. De krijgsraad ondervraagt
kolonel Adriaan van Dun, directeur der fortificatiën van de Republiek. Besloten wordt
dat het verder verhoren van getuigen ook kan geschieden door enkele gemandateerde
leden in plaats van door de voltallige krijgsraad.
De krijgsraad verhoort luitenant-kolonel Steffens, kapitein Van Hout en luitenant (van
de artillerie) Haubener.
Voor de krijgsraad worden over de gebeurtenisen te Hulst verklaringen afgelegd door
Van Dun (60 jaar), Steffens (68 jaar), De Freytagh (68 jaar), Van Hout (61 jaar) en
Haubener (55 jaar) (zie bijlage 16).
De fiscaal meent dat uit de getuigenverhoren tot dusver “zeer duidelijk bleek dat de
luitenant-generaal De la Rocque zich in zijn commando geduerende de belegeringe
van Hulst hadde schuldig gemaekt aan verscheidene notabele nalaetigheeden in zijn
plicht”. Daarom meent hij dat De la Rocque “bij provisie” in verzekering moet
worden gesteld, zoals naar zijn mening gebruikelijk is indien officieren worden
beschuldigd van grove nalatigheden. Mocht hiertoe worden besloten dan suggereert
de fiscaal om De la Rocque te doen detineren in de Castelenije van het Hof van
Holland onder bewaring van twee bodes van de Generaliteit. De president van de
krijgsraad meent dat De la Rocque een man is die “door zijne charge gedistingueert
[is] in de militaire dienst”. Als man “van een hoog character” dient hij met de uiterste
omzichtigheid behandeld te worden. Bovendien: voor een arrestatie dienen
gewichtige redenen te zijn. Besloten wordt hierover nog geen besluit te nemen. Eerst
dienen de kolonels Van Massou, Canisius en Van Heukelom gehoord te worden en
ook De la Rocque zelf.
De krijgsraad verhoort Gerlach van Massou (kolonel van een regiment dragonders),
Johan Canisius en Martin van Heukelom (beiden kolonel van een infanterieregiment).
Arij van Raamsdonk, schipper te Hulst, legt op verzoek van de fiscaal een verklaring
af over het vervoer van privé-goederen van De la Rocque (zie bijlage 16).
De krijgsraad accordeert een voorstel van de fiscaal om schriftelijk enige vragen voor
te leggen aan de generaal-majoor Van Bronkhorst en de kolonel-commandant Schott


17-08-1747

18-08-1747

19-08-1747
21-08-1747

22-08-1747

25-08-1747

481
482

De Beaufort was toen burgemeester van het Hulsterambacht.
Deze stukken zijn in het procesdossier niet aangetroffen.
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(die zich beiden in het land van Goes bevinden) en aan de brigade-majoor [Daniel] De
Win (die in Bergen op Zoom verblijft). Overwogen wordt dat majoor De Salve in zijn
rol als adjudant-generaal van De la Rocque zowel kan getuigen over diens schuld als
onschuld [gesuggereerd wordt dat hij zich wel eens partijdig zou kunnen opstellen].
Hij zal [niettemin] worden gehoord. Dit besluit wordt [voor de zekerheid] aan de
prins van Oranje ter goedkeuring voorgelegd.
De krijgsraad ondervraagt Pieter Jacob Bodel (kapitein in het regiment van De la
Rocque en gewezen groot-majoor van Hulst), Cornelis Imbiese van Batenburg
(kapitein in het regiment van generaal-majoor Des Villattes en gewezen majoor van
de Moerschans), Passchasius van Batenburg (kapitein in het regiment van Des
Villattes), Rogier van Schaeck (luitenant in het regiment van Des Villattes), Nicolaes
Kerber (ingenieur) en Reinhart Menno Larcher (vaandrig in het regiment van
Canisius). Pieter Jacob Bodel heeft zijn “ordreboek” betreffende de belegering van
Hulst aan de krijgsraad beschikbaar gesteld. 483 De prins van Oranje heeft kenbaar
gemaakt in te stemmen met het voornemen om majoor De Salve te verhoren.
De fiscaal meldt dat de Staten van Zeeland ermee hebben ingestemd dat alle originele
missiven die De la Rocque in de periode 28-4 t/m 11-5-1747 heeft verstuurd aan de
Staten van Zeeland, de Gecommitteerde Raden van Zeeland en de raadpensionaris
van Zeeland ter beschikking van de krijgsraad zullen worden gesteld op voorwaarde
dat die stukken te zijner tijd worden teruggestuurd.
De krijgsraad neemt kennis van beëdigde verklaringen van Arij van Raamsdonk en
Jacobus Turnhoudt, schippers te Hulst, over het transport van privé-goederen van De
la Rocque naar Vlissingen en Goes [zo’n transport was destijds aan burgers van Hulst
niet toegestaan omdat de aanwezige schepen beschikbaar dienden te zijn voor het
vervoeren van militairen en van ammunitie].
Over hetgeen is gepasseerd in de Moerschans tijdens de belegering van Hulst zijn
Frederik Herman Sweerts (majoor in het regiment van Des Villattes, 48 jaar) en
kapitein Cornelis Imbiese van Batenburg (gewezen majoor van de Moerschans, 52
jaar) verhoord (zie bijlage 16). Voorts is een verklaring over de gebeurtenissen in
Hulst afgelegd door de luitenant-kolonel Francois Burman.
De krijgsraad stelt de vragen vast die aan De la Rocque zullen worden voorgelegd.
De krijgsraad verhoort voor de eerste maal Pieter de la Rocque.
Het verhoor van De la Rocque wordt voortgezet. Hij verkrijgt daarna toestemming om
te vertrekken [de eerdere suggestie van de fiscaal om hem “bij provisie” te detineren
is dus niet gevolgd] en kiest tot nader order als zijn “domicilium citandi” [het adres
daar hij formeel bereikbaar zal zijn] de woning van de heer Van Hoorn. 484
De krijgsraad verhoort Jan Marcus de Salve in diens hoedanigheid van gewezen
adjudant-generaal van De la Rocque, nadat hij door de president “in allen ernst” was
“gecommandeert” om de waarheid te zullen spreken en over het verhoor niets aan De
la Rocque te vertellen.
De krijgsraad verhoort opnieuw de kapiteins De Freijtagh en Van Hout. De Freijtagh
wordt gelast om in diens functie als gewezen ondermajoor van Hulst het “ordreboek”
betreffende de belegering van Hulst binnen 14 dagen bij de krijgsraad te bezorgen. De
krijgsraad neemt kennis van de tekst inzake de capitulatie van Hulst.
De krijgsraad verhoort ingenieur Nicolaes Kerber en voorts wederom Pieter de la
Rocque.
De krijgsraad verhoort generaal-majoor Eustachius van Bronkhorst en diens adjudant-

Dit boek is in het procesdossier aangetroffen als onderdeel (laatste deel) van het “ordreboek” van het
Staatse garnizoen van de barrièrevesting Veurne vanaf 1 juli 1730, waarvan Pieter Jacob Bodel
sergeant-majoor was in de periode 1743-1745. De “ordres” betreffende Hulst zijn hierin aangetroffen
voor de periode 18 april tot en met (deels) 7 mei 1747. Het lijkt erop dat de bladzijden betreffende het
vervolg van 7 mei en de volgende dagen eruit zijn gescheurd. Voor gedetaillerder gegevens wordt
verwezen naar bijlage 5 (Journaal De Salve).
Gedoeld werd op de woning van Mr. Hendrik van Hoorn (1687-1759) die namens Zeeland in de
periode 1713-1759 gedeputeerde was in de Staten-Generaal en waarschijnlijk vanwege die functie
over een woning in Den Haag of omgeving beschikte. Hij was een verre neef van de echtgenote van
Pieter de la Rocque (Van Epen, p. 21-22).
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generaal Jan Hendrik van Rijswijk [luitenant in het regiment van Van Heukelom].
De krijgsraad neemt kennis van de antwoorden van Johan Heinrich Carl von Schott,
kolonel-commandant van het regiment Saxen-Gotha, op de schriftelijke vragen die
hem door de fiscaal zijn voorgelegd. Voorts worden verhoord: kolonel en directeur
Adriaan van Dun, luitenant-kolonel Jan Steffens en (nog eens) ingenieur Nicolaes
Kerber.
De krijgsraad beslist dat, nu De Salve is gehoord, diens verbod om met De la Rocque
contact te hebben wordt opgeheven maar wel met de verplichting om alles wat hem
door de krijgsraad was voorgehouden voor De la Rocque geheim te blijven houden,
met inbegrip van de door De Salve gegeven antwoorden op vragen van de krijgsraad.
Hij mag wel De la Rocque in alles bijstaan.
De fiscaal maakt melding van een brief die door de griffier van Hulst, Van Vlissegem,
is geschreven aan de president van het Hof van Holland betreffende de rol van een
schaapherder bij de capitulatie van Hulst. Deze brief is via de prins van Oranje bij de
fiscaal beland.
De krijgsraad neemt kennis van een “relaas” van generaal-majoor Van Bronkhorst
over de gebeurtenissen in Hulst, dit naar aanleiding van door de fiscaal aan hem
schriftelijk voorgelegde vragen. Voorts neemt de krijgsraad kennis van het
“ordreboek” betreffende die gebeurtenissen dat is samengesteld door diens adjudantgeneraal Van Rijswijk.
De krijgsraad verhoort generaal-majoor Van Bronkhorst en diens adjudant-generaal
Van Rijswijk. De voorgenomen ondervraging van De la Rocque op 9-9-1747 wordt
voorbereid.
De krijgsraad neemt kennis van een vertaalde versie van de verklaring van Johan
Heinrich Carl von Schott, zoals vermeld op 6-9-1747.
De krijgsraad verhoort voor de laatste maal Pieter de la Rocque. Daarna maakt de
fiscaal kenbaar dat hij naar zijn mening nu voldoende is geïnformeerd over hetgeen in
Hulst is voorgevallen en dat naar zijn mening een beslissing dient te worden genomen
over de vraag of De la Rocque in hechtenis genomen dient te worden. Besloten wordt
hierover het advies van de prins van Oranje in te winnen.
De krijgsraad stelt vast dat een door een schaapherder te Hulst afgelegde verklaring
die belastend was voor De la Rocque dient te worden beschouwd als onbetrouwbaar
aangezien die schaapherder een Franse spion bleek te zijn. Voorts maakt de president
melding van een onderhoud met de prins van Oranje waarin deze kenbaar maakte zich
nog te willen beraden over het in hechtenis nemen van De la Rocque.
De prins van Oranje heeft kenbaar gemaakt dat hij het aan de krijgsraad “geheel en
al” wil overlaten om een beslissing over de hechtenis van De la Rocque te nemen. Bij
de krijgsraad is het bericht binnengekomen dat De la Rocque een reeds door hem
opgesteld rapport betreffende zijn verdediging ter kennis van de krijgsraad wenst te
brengen. Besloten wordt dit rapport af te wachten.
De krijgsraad neemt kennis van het door Pieter de la Rocque aangekondigd en aan de
president van de krijgsraad aangeboden rapport (een “memorie”) over zijn zaak. 485
De fiscaal van de Generaliteit informeert de krijgsraad over zijn voorgenomen
aanklacht en strafeis. Generaal-majoor Van Kinschot geeft vervolgens als eerste
(vanwege zijn positie als laagste in rang) zijn mening over de "conduite" van De la
Rocque en over hetgeen de krijgsraad nu te doen staat. Na de gehele zaak “rijpelijk en
wel” te hebben overwogen en na kennisneming van de door de fiscaal overgelegde
stukken (“beurzen”) meent Van Kinschot dat De la Rocque “van den beginne van
belegeringe af aen tot den einde toe crimineel was en dat dezelve zich aen zeer grove
nalaetigheeden hadde schuldig gemaekt, waeromme hij [Van Kinschot] van sentiment
was dat de persoon van den luitenant-generaal De la Rocque in arrest behoorde te
worden genomen”. Met uitzondering van De Gadelliere (die meent dat De la Rocque
niet vluchtgevaarlijk is) onderschrijven de leden het standpunt van Van Kinschot.
Besloten wordt om De la Rocque te laten arresteren en “in verzeekeringe te brengen”.
Hij zal op 19-9 om 09.00 uur bij de krijgsraad worden ontboden.
De president van de krijgsraad heeft de prins van Oranje over het besluit inzake
detinering geïnformeerd. Deze stemt ermee in en suggereert [conform een eerdere
suggestie van de fiscaal; zie 21-8-1747] De la Rocque te doen detineren in de

Het is niet duidelijk welk rapport hier is bedoeld.
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Castelenije van het Hof van Holland op het Binnenhof te Den Haag. Dit besluit wordt
die dag door de generaal-majoor Van Kinschot met assistentie van de griffier van de
krijgsraad aan De la Rocque medegedeeld. Hij wordt onder bewaring gesteld van
twee onderofficieren en voorlopig ondergebracht in een van de kamers van het huis
van prins Maurits in afwachting van zijn overplaatsing naar de Castelenije. Tijdens de
overplaatsing zal hij worden begeleid door de bode van de krijgsraad en twee
onderofficieren. De luitenant-kolonel [Michel Samuel] De Mestral (commandant van
een in Den Haag garnizoen houdend Zwitsers regiment) wordt belast met het toezicht
op “de bewaring” van De la Rocque en dient zorg te dragen voor aflossing van de
dagelijkse wacht. De krijgsraad besluit om de goederen en papieren van De la Rocque
die zich bevinden in zijn buitenplaats te Voorburg te doen verzegelen met assistentie
van de justitie te Voorburg [omdat de krijgsraad hiertoe niet bevoegd was]. Besloten
wordt dat De la Rocque geen contact meer mag onderhouden met de buitenwereld.
Alleen de bode van de krijgsraad en de hospes van de Castelenije krijgen toegang tot
hem. Er wordt mee ingestemd dat De la Rocque mede mag worden verzorgd
(“opgepast”) door een van zijn huisknechten (“domestiquen”) op voorwaarde dat ook
die zal worden gedetineerd [het is onduidelijk of dit ook is gebeurd].
Voor het verblijf van De la Rocque in de Castelenije wordt een bedrag van fl. 8 en 5
stuivers per dag gevoteerd.
De krijgsraad verneemt dat de goederen en papieren van De la Rocque die zich in
Voorburg bevinden zijn verzegeld. Een kistje met papieren is bij de krijgsraad
bezorgd en zal onderzocht worden. Gemeld wordt een brief van de griffier van Hulst
(Van Vlissegem) aan de president van het Hof van Holland betreffende de
schaapherder te Hulst die als spion van de Fransen opereerde. De krijgsraad
concludeert dat De la Rocque niet kan worden verdacht van verboden correspondentie
met de Fransen waarbij de schaapherder als intermediair zou zijn opgetreden.
Het in beslag genomen kistje met papieren van De la Rocque is onderzocht. Daarin is
een brief aangetroffen die de heer Van Hoorn [Mr. Nicolaas van Hoorn, heer van
Burgh, o.m. burgemeester van Vlissingen] op 5-5-1747 aan De la Rocque heeft
geschreven. Deze brief wordt door de leden van de krijgsraad gelezen [de inhoud
daarvan wordt in de notulen niet vermeld].
De fiscaal overlegt aan de krijgsraad zijn definitieve aanklacht en strafeis (“de eisch
en conclusie in cas crimineel”). Dit document omvat 644 artikelen (zie bijlage 10).
Gelijktijdig overlegt de fiscaal aan de krijgsraad een “korte deductie”, zijnde een
beknopte toelichting op diverse artikelen van de aanklacht (opgenomen in bijlage 10).
De fiscaal stelt dat de getuigenis (“confessie”) van De la Rocque geen antwoorden
bevatten die eenvoudig het karakter hebben van ja of nee. De getuigenis was niet
zodanig “rondt en gaef” dat louter op grond daarvan recht kan worden gedaan. Ook de
ingewonnen informatie [bedoeld werd: getuigenissen van anderen] dient daarbij [bij
het beantwoorden van de vraag of De la Rocque schuldig is] betrokken te worden.
De fiscaal stelt dat De la Rocque zich heeft schuldig gemaakt aan “seer groffe en
verregaande nalatigheeden” in de defensie van Hulst en het Hulsterambacht. Met
verwijzing naar artikel 53 van de Articulbrief uit 1705 adviseert de fiscaal om De la
Rocque als volgt te straffen:
 onthoofding met het zwaard.
 confiscatie van diens goederen ten behoeve van de Generaliteit.
 betaling van de proceskosten.
De fiscaal legt de krijgsraad de vraag voor op welke wijze De la Rocque nu zal
worden geïnformeerd. Hij ziet twee mogelijkheden:
 De la Rocque krijgt inzage in de aanklacht en strafeis plus de onderliggende
stukken.
 De la Rocque krijgt geen inzage in de genoemde processtukken maar nog wel
gelegenheid om binnen vijf dagen alles kenbaar te maken aan de krijgsraad wat
hij nog zou willen.
De grootst mogelijke meerderheid van de krijgsraad kiest voor de tweede optie.
Alleen De Gadelliere meent dat De la Rocque recht heeft op inzage in alle
processtukken. De andere leden menen dat De la Rocque uitgebreid is verhoord (en
daardoor in de gelegenheid is gesteld om zich te verweren) en dat hij bovendien van
de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een “memorie” over zijn zaak te
presenteren. Deze leden menen dat de aanklacht is gebaseerd op verklaringen en
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verhoren van “lieden van character en distinctie”, wier verklaringen naar hun mening
niet dubieus waren.
Besloten wordt derhalve om De la Rocque vijf dagen de gelegenheid te bieden om
nog kenbaar te maken hetgeen hij onder de aandacht van de krijgsraad zou willen
brengen, zonder hem inzage te verschaffen in de processtukken. Wel wordt besloten
om De la Rocque “acces” te verlenen “van alle en een iegelijk die hem in zijn
defensie bevorderlijk zouden konnen weezen”. Daarmee wordt het opgelegde
contactverbod opgeheven. Diezelfde dag wordt De la Rocque over deze besluiten
geïnformeerd. Hij krijgt toestemming om zijn verzegelde papieren in te zien.
De la Rocque protesteert tegen de procesgang en eist inzage in de processtukken. Hij
meent dat de procesgang strijdig is met de Instructie voor de Hoge Krijgsraad die op
27-10-1700 is opgesteld door stadhouder en prins van Oranje Willem III. Hij stelt
voorts dat de procesgang strijdig is met de Instructie voor de advocaat-fiscaal van de
Generaliteit zoals opgesteld op 15-11-1602, in het bijzonder met art. 10 daarvan,
waarin de fiscaal wordt opgedragen mede te letten op de achterliggende redenen van
beschuldigingen tegen beklaagde personen.
De la Rocque heeft kennis genomen van de besluiten van de krijgsraad van 23-9 jl. en
daaruit geconcludeerd [hoe is niet duidelijk] dat de aanklacht tegen hem niet louter is
gebaseerd op door hem afgelegde verklaringen maar ook op verklaringen van derden.
Hij acht dit juridisch niet juist.
De la Rocque protesteert bij de prins van Oranje tegen de procesgang. Hij stelt te zijn
gebracht in een situatie waarin hij dreigt te worden veroordeeld op basis van stukken
“waervan hij suppliant nooit kennis off visie heeft gehad”. Hij meent dat dit “tegens
alle stijl en manier van procedeeren” is. Hij verzoekt de prins om een “behoorlijke en
welgepaste defensie” mogelijk te maken. Dit verzoek is behandeld in de krijgsraad die
besluit om het af te wijzen. De la Rocque verkrijgt niet alsnog inzage in de
processtukken.
De krijgsraad wijst een verzoek van schepen [Constantinus] Streso uit Hulst af om te
mogen logeren in het huis van De la Rocque. 486
De krijgsraad stelt vast dat nu alle stukken betreffende de aanklacht tegen De la
Rocque beschikbaar zijn, het moment is aangebroken om het vonnis vast te stellen. In
afwijking van het advies van de fiscaal besluit een meerderheid om De la Rocque als
volgt te straffen: ontslag (“cassatie”) uit alle militaire functies en betaling van de
proceskosten. Dus geen doodstraf (waarvoor slechts twee van de leden zich
uitspreken) en geen confiscatie van bezittingen. De leden die zich uitspreken voor de
doodstraf motiveren dit standpunt als volgt:
“dat luitenant-generaal De la Rocque van den beginne af aen der belegeringe tot den
einde toe, alles heeft verzuimt wat konde strekken tot eene honorable defensie zo van
de onderhorige forten als [van] de stad Hulst en heeft verworpen alle goede advisen,
propositien daertoe strekkende, vergeetende dus zijn eedt ende plicht waerdoor is
komen te gebeuren, dat die forten ende stad zijn geraekt in ‘s vijants handen, zonder
behoorlijke en honorable defensie”.
Besloten wordt dat De la Rocque gedetineerd dient te blijven totdat hij de
proceskosten heeft betaald.
De krijgsraad stelt de tekst van het vonnis definitief vast. Het wordt door alle leden
ondertekend. Het vonnis wordt ter approbatie voorgelegd aan de prins van Oranje.
De tekst van de missive voortvloeiend uit de resolutie van de Staten-Generaal d.d. 266-1747 betreffende het informeren van de hertog van Cumberland in verband met de
kwestie inzake generaal-majoor Fuller wordt vastgesteld.
De krijgsraad komt weer bijeen. De president doet verslag van een onderhoud met de
prins van Oranje. Deze heeft het vonnis nog niet geapprobeerd. De prins meent dat nu
eerst de hertog van Cumberland over het (voorgenomen) vonnis dient te worden
geïnformeerd gegeven de connectie met de kwestie Fuller. Besloten wordt dat de

Vermoedelijk werd gedoeld op de buitenplaats van De la Rocque in Voorburg. Daar was kennelijk
toestemming voor nodig omdat papieren van De la Rocque die daar lagen verzegeld waren.
Constantinus Streso behoorde tot de goede vrienden van Pieter de la Rocque; zie hoofdstuk 5,
paragraaf 5.6. Over de ambtswoning van de commandeur van Hulst hadden de bestuurders van de
Republiek sinds 12 mei 1747 niets meer te zeggen; daar hield sindsdien (tot januari 1749) een Franse
commandeur domicilie.
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president van de krijgsraad Cumberland zal informeren. Ook daarna blijft approbatie
van het vonnis uit.
Dit was de laatste vergadering van de krijgsraad in de eerste fase van het proces en in
de samenstelling zoals bij de start in augustus 1747 het geval was. De la Rocque blijft
gedetineerd in de Castelenije.
Het proces wordt hervat. Wat zich heeft afgespeeld tussen 3-11-1747 en 26-2-1748 is
onduidelijk. De krijgsraad komt in een uitgebreide samenstelling opnieuw bijeen.
Deze telt nu 13 i.p.v. 7 leden. Besloten wordt om zoals gebruikelijk elke vergadering
te openen met het gebed en het afleggen van de eed zoals voorgeschreven. De fiscaal
en de griffier hebben hun ambtseed opnieuw afgelegd. Van de oorspronkelijke leden
blijkt generaal De Gadelliere niet meer in de gelegenheid om aan de beraadslagingen
deel te nemen. De fiscaal deelt mede dat zijn aanklacht en strafeis (“eisch en
conclusie”) d.d. 23-9-1747 intact blijven. De leden nemen hiervan kennis, de
oorspronkelijke leden nog eens en de toegevoegde leden voor de eerste maal.
Medegedeeld wordt dat de prins van Oranje de president van de krijgsraad heeft
opgedragen (“geordonneert”) om De la Rocque [alsnog] kopieën te bezorgen van alle
processtukken en hem in de gelegenheid te stellen om zich binnen drie weken te
verweren. Deze opdracht is klaarblijkelijk reeds eind 1747 of begin 1748 verstrekt en
uitgevoerd. De krijgsraad besluit om deze gang van zaken [achteraf] goed te keuren.
In de vergadering van de krijgsraad is een rapport met bijlagen gelezen dat De la
Rocque heeft gestuurd naar de prins van Oranje. Dit rapport is waarschijnlijk identiek
met de “deductie” die De la Rocque heeft laten opstellen door de juristen F.
Ellinkhuysen, A. van Kervel en A. van Tangeren. De deductie omvat 3933 artikelen
(waarin wordt gerefereerd aan de aanklacht van de fiscaal) en omvat exclusief
bijlagen in gedrukte vorm 170 bladzijden (zie bijlage 13). De la Rocque verwerpt de
beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht en verzoekt om in zijn “onbevlekte
eer, goede naam en reputatie” te worden hersteld.
De krijgsraad buigt zich over het verzoek van De la Rocque om hem meer tijd (te
weten nog zes weken) te gunnnen voor zijn verdediging en om toegang te verkrijgen
tot zijn verzegelde stukken. Het merendeel van de leden meent dat het eerstgenoemde
verzoek dient te worden afgewezen. De kwestie zal worden voorgelegd aan de prins
van Oranje. Het tweede verzoek wordt toegestaan. De griffier van de krijgsraad wordt
belast met de uitvoering daarvan.
De krijgsraad neemt kennis van de bijlagen die behoren bij het op 27-2 vermelde
rapport van De la Rocque evenals van een daarbij behorende “nadere memorie”
(opgenomen in bijlage 13).
Het besluit om De la Rocque toegang te verlenen tot enige van zijn verzegelde
papieren in de slaapkamer en in het kabinet van diens buitenplaats te Voorburg (met
assistentie van de justitie van Voorburg) is uitgevoerd. Zijn verzoek om ook te
kunnen beschikken over zijn aldaar verzegelde gelden is ter plekke door de griffier
van de krijgsraad afgewezen. De ontzegelde papieren zijn in handen gesteld van
notaris [Jacobus] Verlinden die daartoe [waarschijnlijk door De la Rocque] is
“gekwalificeerd” [in de betekenis van geautoriseerd].
De krijgsraad bespreekt een “memorie van reflectie” van De la Rocque en voorts
enige stukken die De la Rocque aan de president heeft overgegeven. De genoemde
memorie is waarschijnlijk identiek met de (ongedateerde) aanvullende (“ampliatie”)
deductie die door De la Rocque aan de krijgsraad is aangeboden en deels al is
besproken tijdens de vergadering op 28-2-1748. Ook dit document is opgesteld door
de juristen Ellinkhuysen, Van Kervel en Van Tangeren. De juridische basis van de
aanklacht (i.c. art. 53 van de Articulbrief) wordt betwist.
De krijgsraad vergadert over de processtukken inzake De la Rocque zonder conclusies
te trekken.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. De prins van Oranje besluit dat De la Rocque nog tot 1-4-1748 gelegenheid
krijgt om zich te verweren.
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11-03-1748
23-03-1748

01-04-1748

02-04-1748
eerste week
april 1748

10-04-1748

30-05-1748

26-06-1748

487

488
489

De krijgsraad voltooit (“absolveert”) het “lezen” van de processtukken inzage De la
Rocque zonder conclusies te trekken. 487
De la Rocque machtigt de procureur Alexander van Kervel om namens hem verder te
procederen en al zijn belangen in het proces voor de Extraordinaire Hoge Krijgsraad
te behartigen. 488
De fiscaal rapporteert een resolutie van de prins van Oranje “raekende de generaels”
[i.c. De la Rocque en baron Van Echten tot Echten]. 489 Hiervan krijgen de leden een
afschrift. Voorts maakt de fiscaal melding van [niet nader omschreven] stukken van
[of betreffende] De la Rocque.
De fiscaal meldt de krijgsraad dat De la Rocque nog [niet nader omschreven]
verklaringen had willen inwinnen.
De krijgsraad komt tot een (herzien) vonnis inzake De la Rocque. Dit vonnis wordt
gebaseerd op de aanklacht van de fiscaal uit september 1747 en de daaraan ten
grondslag liggende processtukken. De meerderheid van de leden spreekt zich nu uit
voor de volgende straffen: ontslag (“cassatie”) uit alle militaire functies, onthoofding
met het zwaard, confiscatie van alle bezittingen ten gunste van de Generaliteit en
betaling van de proceskosten. Van de twaalf leden stemmen er vier tegen de doodstraf
(het dertiende lid, De Gadelliere, nam niet meer aan de beraadslagingen deel).
De krijgsraad stelt de tekst van het vonnis definitief vast. De tekst wijkt nauwelijks af
van het vonnis dat op 2-10-1747 tot stand kwam, maar aan de daarin vermelde feiten
en overwegingen worden nu andere conclusies verbonden. Het vonnis wordt door alle
leden ondertekend en ter approbatie aan de prins van Oranje voorgelegd.
De prins van Oranje stelt het finale vonnis vast: ontslag (“cassatie”) uit alle militaire
functies, gestraft met het zwaard over het hoofd, levenslange opsluiting op slot
Loevestein en betaling van de proceskosten (dus geen doodstraf en geen confiscatie
van bezittingen ten gunste van de Generaliteit). Het is onduidelijk op welke gronden
de prins van het vonnis van de krijgsraad is afgeweken.
‘s ochtends om 11.00 uur wordt tijdens een ceremoniële plechtigheid het vonnis
bekendgemaakt (“gepronuncieerd”) op het kasteel van Breda ten overstaan van “het
Hoofd van het Leger”. Waarschijnlijk aansluitend is De la Rocque naar slot
Loevestein vervoerd en daar definitief tot zijn overlijden gedetineerd (zie hoofdstuk
5).

De krijgsraad vergaderde vervolgens over de strafzaak tegen luitenant-generaal Johan baron Van
Echten tot Echten (zie voor hem Ringoir, 1981 a, p. 5, 15 en 38) wegens diens gedrag als commandeur
tijdens de capitulatie van (de barrièrestad) Menen op 4-6-1744. Diens zaak werd behandeld op 12, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 en 28 maart 1748. Hij werd veroordeeld tot ontslag uit al zijn militaire
functies en betaling van de proceskosten; zie verder paragraaf 4.11.
GA Den Haag, arch. notaris Jacobus Verlinden, inv. 2662, akte nr. 266, 23-3-1748.
De inhoud van deze resolutie is bij de processtukken niet aangetroffen.
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4.11 Kanttekeningen bij het proces
In het besef dat andere reflecties op het proces en de veroordeling van Pieter de la Rocque denkbaar zijn
springen de volgende kenmerken van het proces in het oog:
 Het grillige verloop ervan met verrassende wendingen.
 De zwakke juridische positie van de gedaagde, vooral in de eerste fase van het proces.
 De wijze waarop het artikel 53 uit het militaire tuchtrecht op De la Rocque is toegepast.
 De verdeeldheid van de krijgsraad over de bestraffing.
 De invloed van de gepercipieerde persoonlijkheid van De la Rocque op zijn veroordeling.
 De dominante rol van stadhouder prins Willem IV in de procesgang en de bestraffing.
Het grillige verloop van het proces
Zoals in paragraaf 4.10 gedetailleerd is beschreven kende het proces tegen De la Rocque een grillig
verloop. Zes wendingen kunnen als verrassend worden gekwalificeerd.
De eerste betreft de forse afwijking van het vonnis van 2 oktober 1747 ten opzichte van de strafeis van de
fiscaal. Vrijwel alles leek erop te wijzen dat De la Rocque de doodstraf zou krijgen zoals de fiscaal had
geëist. Het procesdossier bevatte vele en uiteenlopende zware beschuldigingen. Het was een voorteken
dat De la Rocque in september 1747 “provisioneel” werd gedetineerd. Het vonnis was in dit licht bezien
uiterst verrassend. Voorgesteld werd om De la Rocque te ontslaan uit alle militaire functies die hij had
vervuld, hetgeen zou neerkomen op zijn ontslag uit het Staatse leger als kolonel en luitenant-generaal. Als
commandeur was hij reeds door de Franse verovering van Hulst buiten dienst. Hij diende voorts de
proceskosten te betalen, maar was vervolgens een vrij man met behoud van al zijn bezittingen. Ten
opzichte van de strafeis van de fiscaal kan dit als een betrekkelijk mild vonnis worden beschouwd, dat
ook De la Rocque moet hebben verrast.
De tweede wending in het proces betrof de weigering van de prins van Oranje om het vonnis goed te
keuren. Waarom de prins hiertoe niet bereid was is niet gedocumenteerd, maar het is in hoge mate
waarschijnlijk dat hij het te mild vond. Deze wending bracht vervolgens (en deze kan als de derde worden
beschouwd) een stilstand in het proces met zich. Terwijl De la Rocque gevangen bleef op het Binnenhof
kwam het werk van de krijgsraad gedurende niet minder dan vier maanden stil te liggen. Wat zich in die
tussenfase heeft afgespeeld is onduidelijk. De ingetreden vertraging zal voor een deel te maken hebben
gehad met het wachten op de afloop van het proces in Engeland tegen generaal-majoor Fuller, maar dit
kan de stilstand niet volledig verklaren. Vermoedelijk nam de prins bedenktijd en ging er tijd heen met
consultaties. Mogelijk kreeg de prins tegenstrijdige adviezen en zat hij daardoor met de kwestie in zijn
maag.
Toen het proces eindelijk werd hervat manifesteerde zich een vierde wending. De samenstelling van de
krijgsraad bleek ingrijpend gewijzigd, hetgeen waarschijnlijk ook een verklaring vormt voor het
gedurende enkele maanden stilvallen van het proces. Er kwamen maar liefst zes nieuwe leden bij. Dit zou
voor het uiteindelijke vonnis van de krijgsraad ingrijpende gevolgen hebben. Dat De la Rocque nu wel ter
dood werd veroordeeld werd vooral veroorzaakt door het stemgedrag van de nieuwe leden. Vier van hen
opteerden voor onthoofding waardoor een ruime meerderheid voor deze straf ontstond, zeker nadat een
van de oude leden die hier eerst tegen stemde, daar nu voor was. Te bewijzen valt het niet, maar het is
geenszins uitgesloten dat bij de selectie en benoeming van de toegevoegde leden door de prins een
inschatting is gemaakt van hun opvattingen over de berechting van De la Rocque. Als dit inderdaad het
geval is geweest dan was het doodvonnis vermoedelijk al getekend toen de krijgsraad zijn
werkzaamheden hervatte. Anders gesteld: dan was de tweede fase van het proces een doorgestoken kaart.
De vijfde wending, te weten een geheel ander vonnis dan was uitgesproken op 2 oktober 1747, lag dus
vermoedelijk in het verlengde van de vierde wending. Nu (op 10 april 1748) kwam het vonnis nagenoeg
geheel overeen met de aanklacht en de strafeis van de fiscaal. Opmerkelijk mag heten dat aan de
onderbouwing van het bijgestelde vonnis eigenlijk niets van betekenis werd veranderd ten opzichte van
de oorspronkelijke tekst. Het nieuwe vonnis bevat geen nieuwe feiten, overwegingen of beschuldigingen.
Dat viel ook niet te verwachten, want er werden geen nieuwe getuigen gehoord en er was geen nieuw
dossieronderzoek verricht. Alleen de conclusies die aan de beschuldigingen werden verbonden waren
geheel anders. Nu werd het op grond van dezelfde aanklacht wel gerechtvaardigd geacht om De la
Rocque ter dood te veroordelen.
Daarmee kwam aan het grillige procesverloop nog geen einde. De laatste en beslissende wending was het
besluit van de prins van Oranje om het vonnis zodanig te wijzigen dat de voorgestelde doodstraf werd
omgezet in bestraffing met een zwaaiend zwaard over het hoofd, dat De la Rocque vervolgens levenslang
werd gedetineerd op slot Loevestein en dat de door de krijgsraad voorgestelde confiscatie van diens
goederen ten gunste van de Generaliteit werd geschrapt. Twee elementen uit het vonnis van 10 april 1748
bleven overeind: cassatie uit alle militaire ambten en betaling van de proceskosten. De prins toonde zich
dus wederom met het vonnis van de krijgsraad niet content. Welke overwegingen ten grondslag lagen aan
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het finale besluit van de prins is niet bekend. Vaststaat dat hij ook in de allerlaatste fase van het proces
zijn stempel erop heeft gedrukt (zie verderop).
De zwakke juridische positie van de gedaagde
In het oog springt vervolgens de zwakke juridische positie van De la Rocque, vooral in de eerste fase van
het proces. Ook gemeten naar destijds geldende maatstaven was het wonderlijk dat hij geen inzage kreeg
in zijn procesdossier waardoor hij niet goed in staat was om zich te verweren. Over de aanklacht en de
strafeis van de fiscaal werd hij niet geïnformeerd en evenmin over de onderliggende processtukken. Hij
deed een vergeefs beroep op de prins van Oranje om een “welgepaste” defensie mogelijk te maken.
De krijgsraad meende dat De la Rocque zijn zienswijze op de gebeurtenissen in Hulst voldoende kenbaar
had kunnen maken tijdens zijn verhoren. Er zat opmerkelijk weinig tijd tussen het moment waarop de
fiscaal requireerde en het moment waarop de krijgsraad vonniste, te weten slechts zes dagen! 490 Het leek
er veel op dat de zienswijze van De la Rocque geen rol van betekenis kon of mocht spelen.
Aannemelijk is dat de prins van Oranje dit bij nader inzien geen correcte procesgang vond (hij is hier
vermoedelijk door juristen op geattendeerd) en het stilvallen van het proces in de periode november 1747februari 1748 aangreep om De la Rocque alsnog toegang te verlenen tot diens procesdossier met inbegrip
van de aanklacht en de strafeis. Toen de krijgsraad zijn werkzaamheden hervatte werd dit besluit met
terugwerkende kracht goedgekeurd. De door De la Rocque gemobiliseerde advocaten waren inmiddels
druk bezig met het samenstellen van een verweerschrift. De tijd die zij hiervoor kregen is niet precies
bekend, maar het is waarschijnlijk dat zij hun omvangrijke en gedetailleerde “deductie” onder zware
tijdsdruk hebben moeten schrijven. Ook in de tweede fase van het proces was er voor verweer weinig
gelegenheid. Nadat De la Rocque zijn verweerschrift had ingediend kreeg hij geen gelegenheid om het
mondeling toe te lichten of erover te worden ondervraagd. Helaas zijn de bewaard gebleven
aantekeningen van de bijeenkomsten van de krijgsraad in die fase bijzonder beknopt. Er kan niet uit
worden afgeleid hoe serieus de uitgebreide deductie van De la Rocque is besproken en gewogen. Uit het
definitieve vonnis kan wel worden afgeleid dat het verweerschrift zo goed als integraal is verworpen.
Anders gesteld: het verweer van De la Rocque, hoe doorwrocht ook, heeft uiteindelijk op de leden van de
krijgsraad weinig of geen indruk gemaakt. Zijn schuld stond vast, alleen over de strafmaat werd nog
gedelibereerd.
De toepassing van artikel 53 van het militaire tuchtrecht
In juridisch opzicht zijn ook vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop artikel 53 van het toen geldende
militaire tuchtrecht is toegepast. Volgens dit artikel was de overgave van een plaats aan de vijand
strafbaar. De la Rocque werd op basis van dit artikel aangeklaagd en veroordeeld. Het is opmerkelijk dat
bij de toepassing ervan klaarblijkelijk niet of nauwelijks is meegewogen of de snelle overgave van Hulst
wellicht onvermijdelijk was. Voorts zijn er geen aanwijzingen voor dat de fiscaal en de krijgsraad begrip
hebben gehad voor de redenering dat, door in een vroeg stadium van belegering te capituleren, zware
verliezen aan mankracht en grote schade aan roerende en onroerende goederen voorkomen konden
worden. Door over de overgave vroegtijdig te onderhandelen konden bovendien voor zowel militairen als
burgers relatief gunstige en eervolle capitulatie-condities worden bedongen. Dat zou in een uitzichtsloze
eindfase van verzet een stuk lastiger zijn. De advocaten van De la Rocque attendeerden de krijgsraad
vergeefs op geschriften van gezaghebbende juristen waarin was betoogd het overdragen aan de vijand van
een plaats waarvan de verdedigbaarheid problematisch was niet als vanzelf strafbaar is.
Hoe reëel was de mogelijkheid dat Hulst en het Hulsterambacht in april-mei 1747 met succes een Franse
belegering konden doorstaan? In 1702 was het gelukt om een Franse aanval af te slaan. Brand meent dat
dit ook in 1747 goed denkbaar was geweest. 491 Ook de krijgsraad moet ervan overtuigd zijn geweest dat
capitulatie vermijdbaar was. Er zijn zeker twee tegenargumenten. Ten eerste was de overmacht van het
Franse leger zowel in personeel als in materieel opzicht objectief bezien in 1747 overweldigend. 492 De
kracht van dit leger was overtuigend gedemonstreerd tijdens de verovering van de Zuidelijke Nederlanden
(waaronder alle barrière-vestingen) in de periode 1744-1747 en gedurende de daaropvolgende operaties in
Staats-Vlaanderen. Het was een veeg teken dat de Fransen kans hadden gezien om zonder veel moeite de
Staatse vestingen Sluis, IJzendijke, Sas van Gent en Philippine te veroveren. Het gaf ook te denken dat de

490

491
492

De fiscaal deponeerde de definitieve tekst van zijn aanklacht en strafeis bij de krijgsraad op 23
september. Reeds op 30 september kwam het vonnis tot stand. Dat het formeel pas werd gedateerd en
ondertekend op 2 oktober kwam omdat de griffier enige dagen nodig had om de finale tekst op papier
te zetten en te laten kopiëren.
Brand, 1972, p. 322.
Ringoir, 1967, p. 30.
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goed verdedigbare Staatse vesting Liefkenshoek en de nabijgelegen vesting De Perel (die toen een Staatse
bezetting had) door de Fransen in bezit waren genomen.
Hoe overweldigend de Franse overmacht was zou overduidelijk in september 1747 in Bergen op Zoom
gedemonstreerd worden, maar dit was uiteraard in Hulst nog niet bekend toen de Fransen daar in april het
beleg aanvingen. In de tweede plaats was de verdedigbaarheid van het Hulsterambacht problematisch. 493
Het was niet goed mogelijk om dit territoir door middel van inundaties effectief (sluitend) te verdedigen.
Plannen tot bedijking van slikken en gorzen van Kieldrecht, waarop gezaghebbende militaire ingenieurs
bij herhaling hadden aangedrongen, waren niet uitgevoerd. Indien een vijand kans zou zien om het
Hulsterambacht binnen te dringen werd de verdedigbaarheid van de stad Hulst uiterst hachelijk. Een val
van het ambacht zou vroeger of later de val van de stad inluiden.
De la Rocque was een uiterst ervaren hoofdofficier en was ook als voormalig vestingbouwkundig
ingenieur ongetwijfeld goed in staat om een inschatting te maken van de kans om met succes een Franse
aanval te doorstaan. Hij moet zich gerealiseerd hebben dat een uiteindelijk succesvolle defensie zo goed
als onmogelijk, in elk geval zeer onwaarschijnlijk was. Na de val van het fort Zandberg en zeker na het
verlies van de bedekte weg rondom Hulst was volgens hem een voortgezette verdediging zinloos. 494 Toen
hij deze conclusie trok zal hij zeker hebben meegewogen dat de leiding van de te hulp geschoten Engelse
troepen nauwelijks bereid bleek om het gevecht met de Fransen aan te gaan, waarvoor de
verantwoordelijke Engelse generaal-majoor Fuller uiteindelijk ook is ontslagen. Het uitblijven van de
toezending van 54 kanonnen van zwaar kaliber, waarom De la Rocque indringend en herhaaldelijk had
verzocht, speelde ook parten.
De situatie waarin De la Rocque zich in april-mei 1747 in en rondom Hulst bevond is in menig opzicht
vergelijkbaar met de positie waarin de commandeur van de barrièrestad Menen verkeerde toen die vesting
daar vanaf 18 mei 1744 door de Fransen werd belegerd. 495

De vesting Menen, 1744.
Deze commandeur was de luitenant-generaal Johan baron van Echten tot Echten. 496 Nadat hij had
ingeschat dat het met de beschikbare mankracht en materieel onmogelijk zou zijn om de stad te behouden
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Ook de Franse verovering van het uiterst belangrijke Staatse Scheldefort Lillo in oktober 1747 was
veelzeggend voor de superioriteit van het Franse leger (Leune, 2006, deel 1, paragraaf 7.10).
Stockman, 2001, p. 13. Stockman verwijst naar het gezegde “gedekte weg verloren is alles verloren”.
Zwitzer, 2012, p. 160.
Johan baron van Echten tot Echten (1680-1757) (zoon van Roelof van Echten tot Echten en Johanna
van Hardenbroek) werd in 1714 kolonel van een naar hem genoemd regiment van het Staatse leger.
Dit regiment kreeg in 1730 de naam Oranje-Drenthe en kwam toen (formeel) onder het bevel van
Karel Hendrik Friso van Nassau, de latere prins Willem IV. Van Echten bleef daarna als kolonel111

koos hij op 4 juni 1744 voor capitulatie, waarbij hij kans zag om gedaan te krijgen dat het Staatse
garnizoen (ca. 1100 man sterk) een vrije aftocht (naar Sluis) kreeg. 497 Toen hij zich hiervoor (overigens
pas in 1747!) moest verantwoorden beriep hij zich op de onvermijdelijkheid van overgave. Hij stelde het
in strijd te achten met zijn plicht als hoofdofficier om zijn manschappen zinloos te offeren. 498 Voor zijn
beleid terzake werd hij gedaagd voor dezelfde Extraordinaire Hoge Krijgsraad die met de berechting van
De la Rocque was belast. Op 28 maart 1748, kort voordat deze krijgsraad vonnis velde over De la
Rocque, werd Van Echten veroordeeld. Net zoals De la Rocque werd hij veroordeeld wegens overtreding
van artikel 53 van het militaire tuchtrecht, maar met een aanzienlijk mildere straf, te weten ontslag uit alle
militaire functies en betaling van de proceskosten, dus net zo als De la Rocque was gevonnisd in de eerste
fase van diens proces. 499 De prins van Oranje kon zich hiermee verenigen. Het was klaarblijkelijk
mogelijk om artikel 53 van toepassing te laten zijn op een hoofdofficier zonder dat dit gepaard ging met
de doodstraf. De redenering van de fiscaal dat, indien artikel 53 van toepassing is, aan officieren (anders
dan aan gewone soldaten) de doodstraf dient te worden opgelegd, werd in dit geval dus niet gevolgd. 500
Het is hoe dan ook duidelijk dat door de krijgsraad in nagenoeg identieke gevallen met twee maten is
gemeten. In het geval van De la Rocque is artikel 53 gehanteerd zonder rekening te houden met de
omstandigheden die tot overgave hadden geleid. Bij de berechting van Van Echten tot Echten zijn die
omstandigheden klaarblijkelijk wel meegewogen.
De invloed van de gepercipieerde persoonlijkheid van De la Rocque op zijn veroordeling.
Uit de wijze waarop De la Rocque door de krijgsraad is verhoord, diverse aantekeningen van de fiscaal
(zoals ze in het procesdossier zijn aangetroffen), de aanklacht van de fiscaal, de wijze waarop de leden
van de krijgsraad hun opvatting over de strafmaat onderbouwden en de teksten van de vonnissen (van
oktober 1747 en april 1748) kan worden afgeleid dat bij de veroordeling van De la Rocque niet alleen een
zakelijke beoordeling van diens beleid als commandeur van Hulst een rol heeft gespeeld, maar zeker ook,
los daarvan, een oordeel over zijn persoonlijkheid. De fiscaal formuleerde apodictisch, zonder dat de
persoonlijkheidskenmerken van de gedaagde aan een onderzoek waren onderworpen, dat de volgende
kwalificaties van toepassing waren:
 hoofdigheid [koppigheid]
 hoogmoed
 onverschilligheid
 onverzettelijkheid
 brutaliteit
Zij lagen volgens hem aan de “nalatigheden” van De la Rocque ten grondslag. In het vonnis komt dit
veronderstelde causale verband terug. De la Rocque moet als een onsympathieke figuur zijn beschouwd
en dit heeft expliciet bij de keuze voor de strafmaat een rol gespeeld. De advocaten van De la Rocque
onderkenden het risico van de negatieve beeldvorming over hun cliënt en deden niet voor niets een
poging om de door de fiscaal gebezigde kwalificaties onderuit te halen, onder meer door aan te dringen
op het verhoren van getuigen die naar hun mening een betrouwbaarder beeld van de persoon De la
Rocque zouden kunnen schetsen dan de getuigen die door de krijgsraad waren verhoord.
Te bewijzen valt het vanzelfsprekend niet, maar het lijkt niet te gewaagd om te veronderstellen dat het
vonnis uiteindelijk milder zou zijn uitgepakt indien De la Rocque als een sympathieker collega zou zijn
beschouwd.
Het is waarschijnlijk dat zijn vermoedelijke arrogantie hem parten heeft gespeeld. Zou dit kunnen
verklaren waarom zijn collega Van Echten tot Echten, die vrijwel gelijktijdig door dezelfde krijgsraad
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commandant tot 1740 aan dit regiment verbonden en behield daarmee het feitelijke commando. In
1740 werd hij bevorderd tot generaal-majoor en in 1742 tot luitenant-generaal (Ringoir, 1981 b, p. 11;
Ringoir vermeldt foutief dat Van Echten in 1748 overleed). Hij huwde in 1718 met Christina
Elisabeth van Cronström, in 1724 met Wendelina Cunera Lewe van Aduard en in 1729 met Allegonda
Susanna van Haersholte.
NA, arch. familie Berg, toegang 3.20.03, inv. 52, p. 2 en 3.
Europische Mercurius, 1744, deel 1, p. 313-315.
Van de elf leden van de krijgsraad stemden er acht voor dit vonnis; drie leden (Hoeufft van Oyen,
Lewe en Villegas) opteerden voor schorsing gedurende een jaar en betaling van de proceskosten (NA,
Procesdossier De la Rocque, waarin het procesdossier Van Echten tot Echten fragmentarisch is
opgenomen). Over de vraag of capitulatie van Menen onvermijdelijk en daardoor redelijk was bestond
geen eenstemmigheid.
Zie voor deze redenering (die de fiscaal van toepassing achtte op De la Rocque) bijlage 10, met name
de aanvullende deductie van de fiscaal, art. 194 t/m 199.
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eveneens werd veroordeeld wegens de snelle overgave van een Staatse vesting, aanzienlijk milder werd
gestraft?
De verdeeldheid van de krijgsraad
Een opmerkelijk gegeven tijdens het proces tegen De la Rocque is voorts de verdeeldheid van de
krijgsraad over het vonnis, waarvan de notulen van hun beraadslagingen getuigen. Onenigheid over de
strafmaat manifesteerde zich in de beide fasen van het proces. Met name over de toepassing van de
doodstraf liepen de meningen uiteen. In de eerste fase spraken zich slechts twee van de zeven leden voor
deze straf uit. In de tweede fase stemden (op basis van de ongewijzigd gebleven aanklacht van de fiscaal
en zonder dat nieuwe feiten in de beschouwingen waren betrokken) acht van de twaalf leden ervoor. 501
Geen enkel lid pleitte overigens voor vrijspraak en niemand opteerde voor een lagere straf dan ontslag uit
alle militaire functies, bijvoorbeeld een tijdelijke schorsing zoals drie leden van de krijgsraad hadden
gewild in het proces tegen Johan van Echten tot Echten.
De verdeeldheid indiceert dat het door De la Rocque gevoerde beleid tijdens het beleg van Hulst niet
eenduidig kon worden beoordeeld. Dat er in de bevelvoering veel was misgegaan werd klaarblijkelijk
door geen van de leden betwist, maar over de consequenties daarvan voor de bestraffing bestond geen
consensus. De geconstateerde feiten bleken uiteenlopend gewaardeerd te kunnen worden. Niet alle leden
waren ervan overtuigd dat het opleggen van de zwaarste straf een passende reactie was op de wijze
waarop De la Rocque zich in Hulst had gemanifesteerd.
Ook de prins van Oranje worstelde klaarblijkelijk met de vraag welke straf geëigend zou zijn, gegeven de
manier waarop hij tot tweemaal toe van zijn approbatierecht gebruik maakte. Ook voor hem was de
zwaarte van de straf geen vanzelfsprekenheid.
De dominante rol van stadhouder prins Willem IV
De val van Hulst op 11 mei 1747 viel nagenoeg samen met de beëindiging van het Tweede
Stadhouderloze Tijdperk in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Tijdens de Oostenrijkse
Successieoorlog werd de roep om herstel van het stadhouderlijk gezag van de Oranjes (net zoals tijdens
het rampjaar 1672) luider en krachtiger, zeker toen de Fransen binnenvielen in Staats-Vlaanderen en te
verwachten viel dat ze noordwaarts zouden doorstoten. Zeeland was het eerste gewest dat het bestuurlijke
gezag van de Oranjes herstelde, spoedig gevolgd door alle andere. Op 10 mei 1747 was Willem Karel
Hendrik Friso van Nassau stadhouder van alle gewesten, vijf dagen later gevolgd door zijn benoeming tot
kapitein- en admiraal-generaal van de Unie, waardoor hij werd belast met het oppercommando van het
leger en de vloot van de Republiek. Op de dag die ’s nachts zou eindigen in de capitulatie van Hulst deed
de nieuwe stadhouder als Willem IV, prins van Oranje, zijn intrede in Amsterdam.

Stadhouder prins Willem IV (1711-1751).
501

De vier leden die tegen de doodstraf waren opteerden wel voor bestraffing met een zwaaiend zwaard
over het hoofd (de symbolische doodstraf).
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Stadhouder Willem IV is in Leeuwarden op 1 september 1711 geboren als zoon van de kort daarvoor
overleden Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (stadhouder van Friesland) en Maria Louise van HessenKassel. Op 25 maart 1734 huwde hij (in Londen) met Anna van Hannover, dochter van de (latere) Britse
koning George August van Hannover (George II) en van Caroline van Brandenburg-Ansbach. Willem IV
had een zwakke gezondheid en overleed in Den Haag (op Huis ten Bosch) op 22 oktober 1751.
Al snel na zijn aantreden als stadhouder maakte hij duidelijk dat hij wat betreft zijn bestuurlijke positie en
privileges in de voetsporen wilde stappen van zijn voorganger, de koning-stadhouder prins Willem III. 502
Zo stond hij erop dat zijn ambtsinstructie niet zou worden ontleend aan de Unie van Utrecht (1579) maar
identiek zou zijn met die van zijn voorganger.
Hij was nauw betrokken bij de besluitvorming over de vervolging van Pieter de la Rocque. Het verlies
van de prestigieuze vesting Hulst zal ook voor hem als het kersverse opperhoofd van het Staatse leger
hard zijn aangekomen.
Willem IV zou een zwaar stempel drukken op de wijze waarop De la Rocque werd berecht. Hij speelde
een sleutelrol in de besluitvorming over:
 De instelling van de Extraordinaire Hoge Krijgsraad.
 De samenstelling van deze krijgsraad (en de wijziging daarvan tijdens het proces).
 De werkwijze daarvan.
 Het tussen- en het finale vonnis.
De notulen van de krijgsraad maken duidelijk hoezeer de prins direct vanaf de start zich inhoudelijk en
procedureel met het proces bemoeide. Met grote regelmaat werden voorgenomen besluiten van de
krijgsraad ter sondering of ter goedkeuring aan hem voorgelegd (zie paragraaf 4.10). Dat gold
bijvoorbeeld voor beslissingen over het horen van getuigen, de voorlopige hechtenis van De la Rocque en
diens rechten om zich te verweren. De invloed van de prins op het proces kwam bovenal tot uitdrukking
toen hij:
 weigerde om het (oorspronkelijke) vonnis van 2 oktober 1747 goed te keuren,
 de samenstelling van de krijgsraad vervolgens ingrijpend wijzigde,
 De la Rocque alsnog gelegenheid bood om kennis te nemen van de processtukken, waaronder
de aanklacht en de strafeis van de fiscaal (waartegen de krijgsraad zich had verzet) en
 het vonnis van 10 april 1748 drastisch amendeerde, door niet accoord te gaan met de
voorgestelde doodstraf maar besloot tot levenslange detentie op Loevestein.
De prins vond het oorspronkelijke vonnis klaarblijkelijk te mild en, omgekeerd, het definitieve vonnis te
streng.
Het is plausibel te veronderstellen dat het stempel dat stadhouder Willem IV op het proces heeft gedrukt
veel te maken had met zijn behoefte om zijn nieuwe rol op het Haagse politieke en militaire toneel
nadrukkelijk te markeren. De positie van de stadhouder in het staatkundige bestel van de Republiek
(zijnde goed beschouwd een verbond van relatief autonome gewesten ofwel een statenbond) was
historisch bezien geenszins onomstreden, waarvan twee stadhouderloze tijdperken getuigen. De prins zal
zich hebben gerealiseerd dat zijn bestuurlijke positie kwetsbaar en niet vanzelfsprekend was. 503 Door
zich vanaf de start robuust te manifesteren kon hij zijn gezag doen gelden en duidelijk maken dat er met
hem niet te spotten viel. Het proces tegen De la Rocque was het eerste tegen een hoge officier waarmee
de prins werd geconfronteerd. Hij kon er zijn gezag als opperbevelhebber van het leger mee etaleren,
vooral door gebruik te maken van de rechten in de militaire procesgang die hem waren toegekend,
waaronder vooral het recht om vonnissen van al dan niet extraordinaire krijgsraden goed- of af te
keuren. 504
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De bestuurlijke positie van de stadhouder in de Republiek werd in november 1747 versterkt toen de
Staten-Generaal het stadhouderschap wederom erfelijk verklaarden, ook in de vrouwelijke lijn.
Van de prins is bekend dat hij zeer in de geschiedenis van de Republiek was geïnteresseerd, ook, zoals
hij een van zijn hoogleraren had toevertrouwd, in de fouten van zijn voorgeslacht.
Stadhouder Willem IV maakte in de jaren 1748-1751 vaak gebruik van zijn bevoegdheid om
vonnissen van de (reguliere) Hoge Krijgsraad te wijzigen door deze te amenderen of (soms reeds korte
tijd later) via gratieverlening alsnog aan te passen; zie voor talloze voorbeelden: NA, arch. Hoge
Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 287 I en II. Zo werd de doodstraf die op 9-11-1750 was opgelegd
aan de 42-jarige Charles du Val (die was veroordeeld wegens landverraad) door de prins op 20-1-1751
omgezet in vier jaar detentie in het provoosthuis te Breda en verbanning uit de Republiek (zie voor
deze casus ook NA, arch. Hoge Krijgsraden, toegang 1.01.45, inv. 294).
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Men zou kunnen stellen dat Pieter de la Rocque slachtoffer is geworden van de zoektocht van stadhouder
Willem IV naar de reikwijdte van zijn machtspositie en van de wijze waarop de stadhouder zijn
bevoegdheden op het terrein van het militaire tuchtrecht heeft verkend en gehanteerd. Zou de stadhouder
het oorspronkelijke vonnis van de krijgsraad van 2 oktober 1747 hebben geapprobeerd, dan zou De la
Rocque spoedig daarna een vrij man zijn geweest, zij het als een ambteloos burger. Prins Willem IV heeft
De la Rocque weliswaar gevrijwaard van de doodstraf, maar is uiteindelijk verantwoordelijk voor diens
levenslange detentie op Loevestein en liet daarmee in beslissende zin zijn invloed op de verdere
levensloop van De la Rocque gelden. De la Rocque werd door zijn toedoen weliswaar niet onthoofd, maar
werd niettemin zwaar gestraft. De prins moet enig begrip voor het beleid van De la Rocque tijdens de
verdediging van Hulst hebben opgebracht, niet alleen door het elimineren van de doodstraf, maar ook
door het niet accoord gaan met het confisceren van alle bezittingen van De la Rocque, zoals de krijgsraad
had gewenst. Voor De la Rocque zou het behoud van zijn bezittingen van groot belang blijken tijdens zijn
gevangenschap op Loevestein. Het stelde hem in staat royaal te investeren in de aankoop van boeken en
om zich daar te omringen met een zekere luxe (zie hoofdstuk 5). De prins zal zich gerealiseerd hebben dat
dit een consequentie zou zijn van de wijze waarop hij zijn approbatierecht had aangewend.
Hoewel het riskant is om erover te speculeren zou het ook kunnen zijn dat de afzwakking van het finale
vonnis van de krijgsraad voortvloeide uit het door tijdgenoten waargenomen aimabele en vredelievende
karakter van de prins.
De overwegingen van de prins om De la Rocque te straffen zoals is gebeurd (en af te wijken van de
straffen die ter goedkeuring aan hem waren voorgelegd) zijn niet gedocumenteerd. 505 Vaststaat dat de
prins over de bestraffing juristen heeft geconsulteerd. Zij meenden dat De la Rocque niet diende te
worden gestraft zoals kolonel Pain et Vin in 1672. 506 Invloedrijke adviseurs van de prins waren destijds
Willem Bentinck (1704-1774), graaf van Rhoon (onder meer lid van de Hollandse Ridderschap en
gedeputeerde ter Staten-Generaal), en Lodewijk hertog van Brunswijk-Wolffenbuttel (1718-1788) (eerst
(keizerlijk) veldmaarschalk van het Oostenrijke en sinds november 1750 van het Staatse leger). Het is
onbekend of zij zich in inhoudelijk opzicht met het proces De la Rocque hebben bemoeid. 507 Van
Bentinck is wel bekend dat hij eind 1747 de Engelse minister Newcastle over de stand van zaken
betreffende de berechting van De la Rocque informeerde (zie paragraaf 4.6), maar daaruit kan op zich
geen bemoeienis met de berechting zelf worden afgeleid. Vaststaat wel dat Willem Bentinck goed
bevriend was met Prosper Marchand, een van de beste vrienden van De la Rocque (zie paragraaf 5.6 en
bijlage 15). Maar of deze liason is benut om De la Rocque vrij te pleiten of milder te straffen is onbekend.
In de bewaard gebleven correspondentie van Willem Bentinck is hierover niets aangetroffen. Zeker is dat
De la Rocque tijdens zijn gevangenschap op Loevestein Marchand heeft gepolst over de mogelijkheid om
gratie te verkijgen via bemiddeling van Charles Bentinck, de broer van Willem Bentinck (zie hoofdstuk 5
en bijlage 15). Mocht diens invloed inderdaad zijn gemobiliseerd en aangewend, dan heeft dit in die fase
van het leven van De la Rocque niet tot het beoogde resultaat geleid. Levenslang bleef levenslang.
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Het is denkbaar dat bij het oordeel van de prins over De la Rocque een rol kan hebben gespeeld dat
door de Franse verovering van Hulst en het Hulsterambacht in 1747 de omvangrijke bezittingen en
rechten van het huis van Oranje-Nassau aldaar verloren dreigden te gaan; zie hiervoor Van Hoof,
Schreuder en Slot (red.), p. 468-485.
Bentinck, 1976, p. 346.
Ook over de denkbare bemoeienis met de bestraffing van De la Rocque van twee dienaren van het
huis van Oranje-Nassau, Pieter Benjamin de Beaufort (1688-1777) en diens zoon Joachim Ferdinand
de Beaufort (1719-1807), is niets gedocumenteerd. Eerstgenoemde was in de periode 1720-1739
rentmeester van de Nassause domeinen in het Hulsterambacht, in welke functie hij door
laatstgenoemde werd opgevolgd. In 1739 werd Pieter Benjamin de Beaufort benoemd tot lid van de
Nassause Domeinraad. In die hoedanigheid onderhield hij directe en frequente contacten met prins
Willem IV. Ook Joachim Ferdinand de Beaufort behoorde tot de gezaghebbende adviseurs en
dienaren van de prins (Melchers, hoofdstuk 3).
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Hoofdstuk 5: Gevangen op Loevestein
5.1 De staatsgevangenis
Oorspronkelijk was Loevestein een ridderburcht, in de periode 1357-1368 gebouwd in opdracht van Dirc
Loef van Horne, naar wie het slot is genoemd (Loef’s stenen huis). 508 Het ligt in de uiterste westhoek van
het Munnikenland in de Bommelerwaard. 509 De Waal en de Afgedamde Maas komen er samen om over
te gaan in de Merwede. Vanaf 1372 tot 1814 behoorde het slot tot het gewest Holland en daarna tot de
provincie Gelderland. 510
Door zijn strategische ligging ontwikkelde Loevestein zich na 1572 tot een belangrijke frontiervesting
van de Republiek. Vanaf 1672 behoorde het slot tot de vestingen van de Hollandse Waterlinie. Deze
maakte vanaf 1700 deel uit van een door Menno van Coehoorn ontworpen stelsel van waterlinies (van
Nieuwerschans tot Sluis) en werd in 1871 uitgebouwd tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 511 Anno
2014 heeft Loevestein een oppervlakte van 14 hectare. Eigenaar is de Staat der Nederlanden.

Slot Loevestein, 2012.
Vanaf de 17de eeuw fungeerde Loevestein behalve als een fort met een militaire functie tevens als de
centrale staatsgevangenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Vooraanstaande politici en
militairen werden er gedetineerd. De meest spraakmakende is ongetwijfeld de rechtsgeleerde Hugo de
Groot (Hugo Grotius) (1583-1629), pensionaris van de stad Rotterdam, die in 1619 tot een levenslange
gevangenisstraf werd veroordeeld nadat hij in de godsdienststrijd binnen de Republiek, net zoals Johan
van Oldenbarnevelt, de zijde had gekozen van de Arminianen (de Remonstranten). 512 Op spectaculaire
wijze wist hij op 22 maart 1621 in een boekenkist naar Frankrijk te ontsnappen. Eveneens in 1619, en om
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Voor de geschiedenis van Slot Loevestein wordt verwezen naar: Boonzajer en Merkes van Gendt,
1840; Verlee, 1929; Van Andel, 1972; Caminada-Voorham, 1989 en Dijkstra e.a., 2011; zie voorts:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Loevestein.
Het Munnikenland werd tussen 1264 en 1333 ingepolderd door monniken van het Cisterciënzerklooster te Villers.
Anno 2014 ressorteert Loevestein onder de gemeente Zaltbommel. De nabijgelegen stad Woudrichem
(“Woercum”) behoort tot de provincie Noord-Brabant.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Hollandse_Waterlinie; Jansen, 2010, p. 36-37.
Nellen, 2007.
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dezelfde reden, werd Rombout Hogerbeets (1561-1625), pensionaris van Leiden, op Loevestein gevangen
gezet. 513

Hugo de Groot, 1631. 514
In 1650 werden zes vooraanstaande Hollandse regenten, die in conflict waren geraakt met stadhouder
prins Willem II, gedurende twee weken op Loevestein gedetineerd. 515 Zij stonden aan de basis van de
“Loevesteinse factie”, een invloedrijke politieke beweging ten tijde van het Eerste Stadhouderloze
Tijdperk in de Republiek. 516 Het waren:
 Jacob de Witt, oud-burgemeester van Dordrecht. 517
 Jan de Waal, burgemeester van Haarlem.
 Albert Ruyl, pensionaris van Haarlem.
 Jan Duyst van Voorhout, burgemeester van Delft.
 Nanning Keyser, pensionaris van Hoorn.
 Nicolaas Stellingwerf, pensionaris van Medemblik.
Een opmerkelijke gedetineerde op Loevestein was vervolgens de Engelse admiraal George Ayscue die
gevangen werd genomen tijdens de Vierdaagse Zeeslag in juni 1666 gedurende de Tweede EngelsNederlandse Oorlog. Nadat hij net zoals De la Rocque enige dagen gevangen was gezet in de Castelenije
op het Haagse Binnenhof werd hij op 19 juni 1666 naar Loevestein overgeplaatst waar hij op 4 maart
1667 als uitvloeisel van de Vrede van Breda werd vrijgelaten. 518

De Engelse admiraal George Ayscue (ca. 1616-1671).
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Van prins Frederik Hendrik verkreeg hij toestemming om zijn straf onder huisarrest in Wassenaar
voort te zetten. Zes weken later overleed hij daar.
Geschilderd in 1631 door Michiel Janszn. van Mierevelt.
Panhuysen, p. 93-103.
Roorda, 1978.
Hij is de vader van de in 1672 vermoorde broers Johan en Cornelis de Witt.
Van Andel, p. 198-200. Ayscue zat gevangen in het hoogste vertrek van de Riddertoren.
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De daaropvolgende vooraanstaande staatsgevangene was de diplomaat in Staatse dienst Abraham de
Wicquefort (1606-1682). Hij werd beschuldigd van een geheime briefwisseling met Engelse en Zweedse
politici en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Nadat hij enige tijd was gedetineerd in de
Haagse Gevangenpoort werd hij overgebracht naar de Maas- ofwel Keukentoren van Loevestein waar hij
(met hulp van de dienstmeid van de cipier) op 11 februari 1679 ontsnapte. 519 Spraakmakend was
vervolgens de detinering in 1693 van Simon van Halewijn (1654-1727), burgemeester van Dordrecht, en
van de Franse diplomaat Robert du Plessis. Zij werden tot levenslang veroordeeld omdat zij geheime en
verboden vredesonderhandelingen voerden tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Van Halewijn zag
in 1696 kans om te ontsnappen en te vluchten naar Suriname. 520 Du Plessis werd in oktober 1697
vrijgelaten na de Vrede van Rijswijk.
In Loevestein werden tijdens de Spaanse Successieoorlog Franse krijgsgevangenen ondergebracht,
aanvankelijk (in 1708) 48, oplopend tot 98 (in 1712), waaronder vele zieken. 521
Het duurde geruime tijd alvorens wederom een vooraanstaande politicus of militair op Loevestein
gevangen werd gezet. Pieter de la Rocque was de eerstvolgende na Robert du Plessis. Er zaten 51 jaar
tussen. Het was de eerste keer dat de in 1722 aangetreden commandeur van het slot, Jacob van
Hardenbroek, met zo’n gewichtige gevangene werd geconfronteerd. Dit was niet alleen voor de
gedetineerde in kwestie, maar ook voor de andere bewoners van de vesting wel even wennen.
5.2 De aankomst
Over het moment waarop Pieter de la Rocque op Loevestein arriveerde zijn in de publicaties die over hem
zijn verschenen uiteenlopende opvattingen aangetroffen. Verlee meende dat de aankomstdatum 30 mei
1747 was. 522 Deze datum is ook genoteerd in een boek over de bouwgeschiedenis van Loevestein. 523
Ook volgens Van Andel was 1747 het jaar van aankomst. 524 In dat jaar was evenwel het proces tegen De
la Rocque nog niet beëindigd en verbleef deze aanvankelijk nog in Hulst, vervolgens in Voorburg en
tenslotte op het Haagse Binnenhof. Van Lennep en Hofdijk noteerden dat De la Rocque op 30 mei 1749
arriveerde. 525 Ook dit is onjuist. Dag en maand zijn verward met de datum van het door de prins van
Oranje vastgestelde definitieve vonnis en het jaartal is vermoedelijk verward met het jaar waarin dit
vonnis in druk werd gepubliceerd. Ook Boonzajer en Merkes van Gendt vergisten zich toen zij schreven
dat De la Rocque arriveerde na 30 mei 1749. 526

De toegang tot het slot Loevestein anno 2014.
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520
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Everwijn, 1857.
Van Andel, p. 201-206.
NA, Archief van de Contrarolleur-generaal van ‘sLands Werken en Fortificatiën van Holland; A:
Prevost archief, inv. 15, fol. 37 v en 151.
Verlee, p. 31.
Burau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, p. 74.
Van Andel, p. 207l; zie ook: Slot Loevestein, Staatsgevangenis Courant, nr. 1, 3-9-2007, p. 16.
Van Lennep en Hofdijk, p. 141.
Boonzajer en Merkes van Gendt, p. 116.
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Verwarring over het moment waarop De la Rocque op Loevestein arriveerde kan worden veroorzaakt
door de aantekening in het lidmatenregister van de fortkerk van Loevestein dat “de heer La Rocque” is
“aangekomen” in december 1750: 527

De term “aangekomen” dient hier te worden gelezen als: het attestatiebericht betreffende De la Rocque is
gearriveerd. Dit was, niet verwonderlijk vanwege het slepende proces, geruime tijd onderweg geweest.
Het was afkomstig uit Hulst. 528 De kerkeraad van Loevestein zat ermee in haar maag getuige het op 24
augustus 1751 genomen besluit om aan de classis waarbij deze kerk was aangesloten (die van Gorcum)
om advies te vragen hoe om te gaan met dit attestatiebericht “welke te Hulst geteekent is nadat zijn Edele
daar wel drie jaren vandaan is geweest”. 529
De la Rocque kwam naar Loevestein aansluitend aan de bekendmaking van zijn vonnis op 26 juni 1748 te
Breda. 530 De betreffende plechtigheid vond die ochtend plaats om 11.00 uur. Mocht De la Rocque direct
daarna naar Loevestein zijn gebracht dan zal hij daar waarschijnlijk rond 22.00 uur die avond zijn
gearriveerd. 531 Minder waarschijnlijk is dat hij pas de andere dag (dus op 27 juni 1748) naar zijn
definitieve woon- en detentieplaats is vervoerd. De eerste bewaard gebleven brief die hij vanuit
Loevestein schreef is gedateerd op 23 juli 1748.
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Regionaal Archief Rivierenland (rechtsopvolger van het Streekarchief Bommelerwaard),
Lidmatenlijst geref. kerk Loevestein 1704-1809, DTB nr. 1301.
Eerder arriveerde (eveneens vertraagd) een attestatiebericht uit Hulst betreffende Pieter de la Rocque
in Voorburg en wel op 14 april 1748 (Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, arch. Ned. Herv.
Gemeente Voorburg, inv. 1, Notulen van de Kerkenraad 1729-1807 (Aantekeningen betreffende de
lidmaten). Dat dit bericht naar Voorburg werd verstuurd zal verband hebben gehouden met het feit dat
De la Rocque in 1747 daar een buitenhuis bewoonde. In april 1748 was hij nog gedetineerd in de
Castelenije op het Haagse Binnenhof.
Regionaal Archief Rivierenland, Kerkeboeken Loevestein, inv. 1306. Uiteindelijk werd De la Rocque
als lidmaat in Loevestein aanvaard.
Opregte Groninger Courant, nr. 27, 2-7-1748. Toen het overlijden van De la Rocque in Woudrichem
werd ingeschreven i.v.m. de inning van gaardersbelasting werd genoteerd dat hij sedert het jaar 1748
staatsgevangene op Loevestein was geweest (zie paragraaf 1.6).
De reisafstand tussen Breda en Loevestein werd destijds gewoonlijk in elf uur overbrugd (Boonzajer
en Merkes van Gendt, bijlage XV).
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Slot Loevestein, 2014, met rechts de Riddertoren.
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5.3 Huisvesting
Pieter de la Rocque werd op Loevestein gehuisvest in een kamer op de eerste verdieping van de
Riddertoren, de toren die ook wordt omschreven als de Noordertoren en als de Waaltoren. 532 Deze toren
ligt in de noordoostelijke hoek van het slot:

Rechts de Riddertoren anno 2014 met op de eerste verdieping de twee ramen in de kamer van Pieter de la
Rocque met uitzicht op de voorburcht; daaronder het raam aan de oostzijde van de ridderkamer.
De locatie van de kamer van De la Rocque is afgebeeld op de volgende plattegrond: 533
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Van Andel, p. 208; Burau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, p. 74. In de nummering
van de ruimtes in het slot wordt deze kamer anno 2014 aangeduid als ruimte nr. 13 (Dijkstra e.a., p.
170).
Boonzajer en Merkes van Gendt, afbeelding tussen de blz. 20 en 21; Dijkstra e.a., p. 170.
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De kamer van De la Rocque ligt naast de kamer waar Hugo de Groot gevangen zat. Deze ligging heeft tot
de veronderstelling geleid dat De la Rocque’s kamer ooit de studeerkamer van De Groot was. 534 Er is
echter geen enkele aanwijzing voor dat De Groot op Loevestein over een aparte studiekamer beschikte. 535
De anno 2014 aanwezige doorgang (met trap) tussen de beide kamers is pas aangebracht in de jaren 18531854. 536
De kamer van De la Rocque had niet alleen aan de oostzijde maar ook aan de zijde met uitzicht op de
Waal (de noordzijde) twee ramen zoals te zien is op deze afbeelding uit 2014:

Naast de twee vensters in de kamer van De la Rocque aan de noordzijde is rechts (iets hoger) een van de
vensters zichtbaar in de kamer van Hugo de Groot.

Uitzicht op de Waal vanuit de Riddertoren anno 2014.
534
535
536

Dijkstra e.a., p. 109 en 117.
Met dank aan Prof. Dr. Henk Nellen die mij hierover informeerde.
Dijkstra e.a., p. 109.
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De kamer van De la Rocque had een oppervlakte van 8 bij 7,35 meter ofwel 58,8 vierkante meter. Ter
vergelijking: de kamer van Hugo de Groot was 9 meter lang en 8 meter breed en had dus een oppervlakte
van 72 vierkante meter. 537 Anno 2014 is de kamer op de eerste verdieping van de riddertoren in gebruik
als kerkzaal (“kapel”):

De kamer is gefotografeerd vanuit de doorgang naar de kamer van Hugo de Groot. Links een deel van de
schoorsteenkap. De twee linkerramen (aan de noordzijde) bieden uitzicht op de Waal. De vensters links
en rechts van de preekstoel, gelegen aan de oostzijde, geven uitzicht op de voorburcht. In de hoek
linksachter bevindt zich de toegang tot de latrinekoker (het toilet; anno 2014 een werkkast). Aan de
zuidkant van de kamer bevond en bevindt zich een venster met uitzicht op de binnenplaats van het slot.
Rechts van de schouw (aan de westzijde van de kamer) kon en kan via een deur de trap worden bereikt
naar de benedenverdieping waar de ridderkamer is gelegen.

Een deel van de kamer van De la Rocque anno 1927 met het trapje naar de kamer van Hugo de Groot. 538
537

538

Er waren ook kleinere vertrekken. Zo werd Simon van Halewijn in 1693 gevangengezet in een vertrek
van 6 bij 7,60 meter (45,6 vierkante meter) (Boonzajer en Merkes van Gendt, p. 27).
Dijkstra e.a., p. 117. De trap met leuning naar boven (links afgebeeld) was er in 1747 niet.
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De (aan de buitenmuur gemetselde) latrinekoker had een open verbinding met de slotgracht. Hierdoor was
de lucht in de kamer soms niet al te fris, waarover De la Rocque klaagde. 539 Water was in de kamer niet
beschikbaar. Om zich te kunnen wassen zal zijn huisknecht met een emmertje of teiltje met water de trap
op zijn gekomen.

De entrée van de Riddertoren aan de zuidzijde vanaf de binnenplaats van het fort, anno 2014.
In 1750 kwam er op slot Loevestein een (in 1730 gebouwde) officierswoning vrij door de opheffing van
de vaste compagnie tengevolge van de inkrimping van het Staatse leger na de beslechting van de
Oostenrijkse Successieoorlog. 540 De la Rocque zag kans om deze woning te huren ten behoeve van zijn
huisknecht en diens gezin, waarvan inmiddels reeds een kind deel uitmaakte. Zijn poging om daarin ook
zelf gehuisvest te mogen worden mislukte. Hij betoogde vergeefs dat hij zich gemakkelijker binnen de
vesting zou kunnen bewegen indien hij voor het maken van een wandeling niet langer de klaarblijkelijk
voor hem lastig toegankelijke trap in de Riddertoren op en neer behoefde te gaan, nu hij steeds meer last
van een gezwollen knie begon te krijgen.
De woning (die eerder was bewoond door de luitenant Hendrik Bonhomme en zijn gezin, goede vrienden
van De la Rocque) was ronduit comfortabel. De la Rocque schreef er jubelend over aan zijn vriend
Prosper Marchand (zie bijlage 15). Het pand beschikte over vier kamers, een keuken, kelder en een grote
zolder. De la Rocque schreef: “ze [mijn huisknechten] kunnen me nu in de zomer “des tartines sans beure
fondu” [boterhammen zonder gesmolten boter] bezorgen en voorts “du lait non tourné” [melk die niet
zuur is] en vlees in een “convenable” [behoorlijke] staat”. Er kon gebruik worden gemaakt van een
moestuin. 541 Vol trots berichtte De la Rocque aan zijn vriend Marchand dat, wanneer deze weer op
bezoek zou komen, hij kon worden getrakteerd op kropsla uit deze tuin, waarin ook kippen werden
gehouden. Hij kon er voorts op rekenen dat de kelder goed gevuld zou zijn. Niet langer behoefde wijn te
worden bewaard in de wijnkelder van de commandeur van het slot. In een van de vertrekken in het huis
werd ruimte gemaakt voor de bibliotheek van De la Rocque. Voor gasten kwam een fatsoenlijke
logeerkamer beschikbaar. Waarschijnlijk werd de avondmaaltijd vanaf nu gewoonlijk in de
officierswoning genuttigd indien de fysieke conditie van De la Rocque dit toestond. Weliswaar bleef hij
opgesloten in de Riddertoren maar de faciliteiten waarover hij kon beschikken werden door de huur van
die woning aanzienlijk verbeterd. Het werd voor De la Rocque aangenamer toeven op Loevestein.
539

540

541

De latrinekoker kon niet worden doorgespoeld. Uitwerpselen konden aan de wanden van de koker
blijven hangen. Ook hierdoor ontstond in de kamer een vieze lucht.
De woning werd destijds omschreven als een officierskazerne (NA, Oorlog: Plans van Vestingen,
toegang 4.OPV, W159).
De ligging daarvan is niet bekend. Indien deze achter de woning lag was hiervoor maar weinig ruimte.
In qua omvang vergelijkbare Staatse forten lagen de moestuinen meestal in de bolwerken.
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De twee officierswoningen op Loevestein anno 2014; de linkerwoning kwam in 1750 voor het gezin van
de huisknecht van Pieter de la Rocque beschikbaar. 542
Na het overlijden van Pieter de la Rocque is zijn kamer in de riddertoren van het slot enkele decennia niet
door een gevangene bewoond geweest. In 1793 werd de generaal-majoor Alexander graaf van Bylandt
(1743-1819) er gedetineerd. 543 Hij was door een Extraordinaire Hoge Krijgsraad op 4 juni 1793 tot een
levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de wijze waarop hij als commandeur van Breda deze stad
aan de Fransen had overgegeven. Stadhouder Willem V schrapte bestraffing met een zwaaiend zwaard
over het hoofd. In 1794 werd hij overgeplaatst naar het Muiderslot, waar hij door de Fransen in 1795
werd vrijgelaten.
5.4 Omstandigheden
Toen Pieter de la Rocque op Loevestein arriveerde werd het slot bewoond door een vaste compagnie van
het Staatse leger onder leiding van een kapitein die tevens fungeerde als commandeur van de vesting. In
vroeger tijden varieerde de sterkte van die compagnie van ca. 90 tot ca. 200 man. 544 Vermoedelijk was
die sterkte in 1748 teruggelopen tot ca. 50 man. Met de dagelijkse zorg voor de orde in het fort en voor de
bevoorrading met voedsel en materieel was een majoor-commies (plaatsmajoor) belast. Beide
functionarissen werden benoemd door de Raad van State.
Toen in 1749 na de beslechting van de Oostenrijkse Successieoorlog het Staatse leger werd ingekrompen
werd de vaste compagnie op Loevestein opgeheven. 545 Daarvoor in de plaats kwam (tot 1795) een
wisselend detachement militairen, afkomstig uit regimenten die garnizoen hielden in Gorcum of
542

Foto uit de collectie van Museum Slot Loevestein. De rechterwoning is in de jaren 1750-1754
bewoond door verschillende officieren uit het Schotse regiment van Alexander Marjoribanks. Uit die
tijd stammen muurschilderingen met Schotse taferelen (Hovenkamp en Van den Gruijthuijzen, 1986).
De woning was beschikbaar voor de commanderend officier van het op Loevestein dienstdoende
detachement militairen. Vanaf november 1757 werd deze woning toegewezen aan de majoor-commies
van Loevestein (NA, Staten van Holland, inv. 3826, verbaal d.d. mei 1757 en verbaal d.d. november
1757, fol. 6). Diens eerdere woning werd bestemd als turfmagazijn.
543
Zie voor hem Ringoir, 1981 b, p. 61; Zwitzer, 2012, p. 593, 805 en 819.
544
Dijkstra e.a., p. 90.
545
Veelal wordt foutief vermeld dat de vaste compagnie in 1748 werd opgeheven. Op 29-3-1749 besloten
de Staten van Holland dat die compagnie binnenkort nog gemonsterd zou worden (NA, Staten van
Holland, inv. 1460). De compagnie werd ontbonden vóór 15-10-1749 (NA, arch. Adriaan Bogaers,
inv. 49, fol. 2 v).
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Woudrichem. Zo’n eenheid bestond gewoonlijk uit een commanderend officier (meestal een luitenant),
een sergeant, een korporaal, een tamboer en ca. 25 “gewone” soldaten (“gemeenen”). 546
De eerste militairen die er na het verdwijnen van de vaste compagnie gedetacheerd werden waren
afkomstig uit het regiment van August George prins van Baden Baden dat vanaf 6 oktober 1749 voor
korte tijd in Gorcum verbleef. 547 Zij kwamen op 15 oktober 1749 naar Loevestein. 548 Sommigen van hen
misdroegen zich in Gorcum en werden hiervoor zwaar gestraft, onder meer door ophanging. Hun kapitein
die ervoor verantwoordelijk werd gehouden, Ferdinand Gundakker, graaf van Thierheimb, werd
gefusilleerd. Op Loevestein richtten soldaten van het regiment Baden Baden forse schade aan aan de
barakken. 549 In juni 1750 streek op Loevestein een detachement militairen neer uit het regiment van
Alexander Marjoribanks, een regiment Schotten in Staatse dienst. 550 Zij vertrokken er in april 1754. Het
is niet duidelijk uit welke regimenten vervolgens militairen werden gerecruteerd die op Loevestein
werden gestationeerd. Zeker is dat in april en juli 1756 een detachement van de in Gorcum gelegerde
compagnie van het regiment van de graaf van Rechteren onder leiding van kapitein Elias er verbleef. 551
In mei 1757 is de aanwezigheid gedocumenteerd van een detachement uit de compagnie van Van
Hammerstein uit het (eveneens in Gorcum garnizoen houdende) regiment van de generaal-majoor
Thierry. 552 Op 13 september 1759 verbleven er militairen uit het regiment van Hyacinth graaf
d’Envie. 553 Vanaf 1760 tot 1795 deden militairen uit de in Woudrichem gelegerde Compagnie des
Invalides er dienst. Het betrof oude of invalide militairen die ongeschikt waren voor velddiensten, maar
nog wel in staat werden geacht om wacht te lopen. 554 Vermoedelijk heeft De la Rocque hun komst niet
meer meegemaakt. Zo nodig konden zij worden versterkt met militairen die wel tot vechten in staat
waren, waartoe tot de dreigende komst van de Fransen in 1794 de noodzaak ontbrak.
Voor het sociale leven van Pieter de la Rocque binnen Loevestein waren de daar garnizoen houdende
militairen van belang. Er vloeiden contacten uit voort die soms het karakter kregen van vriendschappen.
Dat gold met name voor de relatie met Hendrik Bonhomme (en diens gezin), luitenant in de vaste
compagnie van het fort, en voor de betrekkingen met een Schotse officier uit het regiment van
Marjoribanks, Robert Gordon (zie verder paragraaf 5.6).
Op Loevestein woonden ook burgers, doorgaans enkele tientallen. Daartoe behoorden een predikant (van
de in het fort gevestigde gereformeerde kerk), een schoolmeester (die tevens koster was), een herbergier,
een winkelier, een bakker, een veerman, een vroedvrouw en incidenteel ook vrouwen van militairen met
hun kinderen. 555 Op de lidmatenlijst van de fortkerk van juni 1749 zijn 60 personen vermeld. 556
De la Rocque mocht Loevestein niet verlaten, maar had er wel bewegingsvrijheid, waarvan zijn brieven
aan zijn vriend Prosper Marchand getuigen (zie bijlage 15). Zijn fysieke ongemakken (waaronder veel
moeite met lopen) leidden tot meer beperking van die vrijheid dan de verboden die de leiding van de
546
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548
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Hovenkamp, 1990, p. 11; Wormser en Hovenkamp, p. 18.
Idem; Ringoir, 1981 b, p. 82-83.
NA, arch. Adriaan Bogaers, inv. 49, 15-10-1749, fol. 2 v.
Hovenkamp, 1990, p. 16.
Hovenkamp en Van den Gruijthuijzen, 1986; Ringoir, 1981 b, p. 107-109.
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7, fol. 115 en 116, 24-4-1756 en
27-7-1756; op die data werden op Loevestein overleden soldaten uit die compagnie vermeld. De
genoemde kapitein is vermoedelijk identiek met Steven Elias, verbonden aan het regiment van
Leonard Casimir graaf van Rechteren (zie hiervoor Ringoir, 1981 b, p. 62).
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7, fol. 119, 19-5-1757 (de aangifte
van het overlijden van een kind van een op Loevestein verblijvende soldaat). Het betrof het regiment
van Guillaume Thierry, dat in april-mei 1747 betrokken was bij de defensie van Hulst (zie hoofdstuk
3). De genoemde kapitein was waarschijnlijk Christoffel Albert baron van Hammerstein. Het
detachement verbleef er ook op 22-6-1757 (bron: idem, fol. 119).
Idem, fol. 125; zie voor dit regiment Ringoir, 1981 b, p. 39.
Caminada-Voorham, p. 91. In 1760 betrof het militairen die onder het gezag stonden van kapitein
Johan Hessel (Wormser en Hovenkamp, p. 18).
Voor de bewoning en het dagelijks leven in het fort wordt verwezen naar Caminada-Voorham,
hoofdstuk V en naar Hovenkamp, 1990.
Regionaal Archief Rivierenland (rechtsopvolger van het Streekarchief Bommelerwaard), DTB
Loevestein 1704-1809, DTB nr. 1301. Door het verdwijnen van de vaste Staatse compagnie liep het
aantal lidmaten vanaf 1750 sterk terug. Tekenend is de forse terugloop van het aantal huwelijken dat
werd ingezegend in de kerk van het slot. In de periode 1750 tot 4-4-1760 gebeurde dit niet eenmaal
meer; vervolgens in 1760 en 1761 eenmaal, in 1762 driemaal, in 1763 weer eenmaal, in 1764 niet en
in 1765 weer maar één keer. De neergang manifesteerde zich ook daarna.
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vesting hem oplegde. Over De la Rocque is geschreven dat hij, na enkele jaren gevangen te hebben
gezeten in een aparte kamer van dit kasteel, toestemming verkreeg om onder leiding van een onderofficier
te wandelen over de hoofdwal van de vesting. Toen hij evenwel zijn veroordeling middels
verweerschriften (“apologieën”) bleef bestrijden zou hem een strikt kamerarrest zijn opgelegd. 557 Het is
onduidelijk op welke bron de samensteller van het aangehaalde “gedenkboek” zich baseerde en wanneer
het vermelde kamerarrest werd opgelegd. Gelet op de datering van het bericht moet de kwestie zich
hebben afgespeeld tussen juni 1748 en januari 1750. In zijn brieven aan Prosper Marchand uit die periode
maakte De la Rocque er echter geen melding van, hetgeen twijfel doet rijzen over de juistheid ervan.
Zeker is dat De la Rocque in zijn brieven aan Marchand van een opgelegde bewegingsbeperking ook in
de periode na januari 1750 tot het einde van die correspondentie op 25 maart 1756 niet repte. Over een
mogelijke beperking in de periode daarna, tot zijn overlijden, is niets bekend.
Van Hardenbroek
Toen Pieter de la Rocque op Loevestein arriveerde was de leiding daar in handen van Jacob van
Hardenbroek. Vanaf 1722 (toen hij er Cornelis van der Does opvolgde) tot zijn overlijden in 1759 was
deze er commandeur. De la Rocque had veel met hem te stellen. Hij trof het niet dat Van Hardenbroek er
de scepter zwaaide. Deze had een lastig karakter, waarvan velen in de fortgemeenschap de gevolgen
ondervonden. 558 Zijn levensloop kan beknopt als volgt worden geschetst. 559
Jacob van Hardenbroek werd omstreeks 1679 geboren als zoon van Jan van Hardenbroek en Anna
Fockes. Nadat hij op 6 november 1709 was benoemd tot kapitein in het regiment van luitenant-generaal
Hendrik van Uytenhove van Amelisweerd werd hij op 19 november 1722 benoemd tot kapitein van de
vaste Staatse compagnie op Loevestein, tevens commandeur van dit fort. 560 Deze benoeming geschiedde
op voordracht van de afgevaardigden van Monnikendam in de Staten-Generaal en dat zal geen toeval zijn
geweest, want de schoonvader van Van Hardenbroek was toen burgemeester van die Hollandse stad.
In het infanterieregiment van Jacobus de Spaen, dat in 1740 onder het bevel kwam van Pieter Coenraad
van Leyden, werd Van Hardenbroek op 9 juni 1735 benoemd tot majoor en luitenant-kolonel. Vanaf 1
januari 1748 werd hij van dit regiment kolonel-commandant. 561 Hij vervulde deze functies met behoud
van het commandeurschap van Loevestein, hetgeen impliceerde dat hij daar regelmatig afwezig was.
Na een ondertrouw te Utrecht op 15 december 1715 huwde hij in Purmerend met Catharina Seyes,
dochter van Jan Seyes (de zoëven genoemde burgemeester) en Anna Fockes. Zij was weduwe van
Gerbrand Munnick. Na opheffing van zijn eigen Loevensteinse compagnie verbleef Van Hardenbroek
met zijn gezin incidenteel in Heeswijk en Dinther. 562

Jacob van Hardenbroek, ca. 1679-1759.
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Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius, jan. 1750, p. 19.
Caminada-Voorham, p. 99-100.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), deel 6, p. 703.
Het regiment van Hendrik van Uytenhove van Amelisweerd kwam in 1715 onder het bevel van Henry
d’Abadie de Pau, in 1725 onder dat van Johan Carel Smissaert (sr.) en in 1747 onder dat van Johan
Chion du Vergé (Ringoir, 1981 b, p. 37).
Idem, p. 84-85.
De Ned. Leeuw, jrg. 40, 1922, p. 198.
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Van Hardenbroek overleed kort vóór 22 juli 1759. 563 Op die datum is zijn overlijden in Woudrichem
aangegeven door zijn weduwe. Zij betaalde het hoogste tarief aan gaardersbelasting, te weten fl. 30. 564
Van Hardenbroek en De la Rocque hadden een gedeeltelijk overeenkomstige literaire belangstelling.
Dankbaar maakte Van Hardenbroek bij het selecteren en kopen van boeken gebruik van de contacten die
De la Rocque met de boekhandelaar Prosper Marchand onderhield. Maar dit bood geen garantie voor een
vriendschappelijke band. Integendeel. Zij hadden diverse en venijnige aanvaringen die een stempel
drukten op het verblijf van De la Rocque op Loevestein, vooral in de eerste jaren daarvan. De enige bron
daarover zijn de brieven die De la Rocque aan Marchand schreef, waardoor de betreffende gebeurtenissen
ongetwijfeld gekleurd zijn weergegeven. De visie van Van Hardenbroek erop moet door bronnengebrek
buiten beschouwing blijven. In juni 1749 maakte De la Rocque melding van diens prikkelbaarheid die “de
humeurigheid van alle cipiers van de wereld overtreft”. In die maand bleken de spanningen hoog te zijn
opgelopen. In een op 26 juni 1749 gedateerde brief aan Marchand vermeldt De la Rocque uiteenlopende
kwesties. Zonder overleg met De la Rocque liet Van Hardenbroek drie van de vier ramen in de kamer van
De la Rocque sluiten, waardoor er onvoldoende frisse lucht in die kamer kon komen (De la Rocque had
veel last van benauwdheden) en waardoor De la Rocque gedwongen werd om staande voor het niet
gesloten raam te lezen. 565 Externe bezoekers van De la Rocque werden, tijdelijk, niet meer toegelaten; zij
werden tegengehouden bij de hoofdpoort van het fort. De la Rocque werd geconfronteerd met een
verhoging van de huur die hij moest betalen voor zijn kamer en die van zijn knecht. Van Hardenbroek
claimde hiervoor fl. 600 per jaar, waartegen De la Rocque protesteerde met de dreiging hierover een brief
aan de prins van Oranje te schrijven. Het is niet duidelijk hoe deze affaire is afgelopen.
De la Rocque schreef aan Marchand dat Van Hardenbroek een aanvaring had gehad met de predikant
Francois Fock toen deze had geweigerd om hem een aparte plaats te geven tijdens de viering van het
Avondmaal. 566 De predikant meende dat de commandeur aan dezelfde tafel diende plaats te nemen als de
ouderlingen en alle anderen. Francois Fock had vaker conflicten met Van Hardenbroek. Hij beklaagde
zich erover bij commissarissen van de Raad van State en maakte kenbaar dat hij “seer veel moest
verdragen door de quade behandeling van Jacob van Hardenbroek”. De commissarissen kregen Van
Hardenbroek met veel moeite zover dat hij de dominee met rust liet, maar waren niet gerust op een
toezegging daarover, getuige hun ontboezeming “wij willen hoopen dat de vrede en eendragt lang
tusschen haar beide mag huyzen, maar vreesen ten opzigte van de commandeur dat hij het niet lang zal
kunnen houden om zijn driftig humeur”. Zij kregen daarin gelijk, want de disputen tussen beide mannen
gingen gewoon door. 567 De la Rocque schreef verder dat Van Hardenbroek aan de Gecommitteerde
Raden van Holland in april 1749 had verzocht om een zodanig aparte plaats in de kerkzaal van het slot dat
hij en zijn vrouw niet langer in de bank die bestemd was voor de officieren behoefden plaats te nemen. 568
Dit verzoek werd afgewezen, doch door Van Hardenbroek genegeerd. Toen de officieren van zijn eigen
compagnie na de opheffing daarvan Loevestein hadden verlaten liet Van Hardenbroek in de kerkzaal een
eigen bank voor hem en zijn echtgenote plaatsen. De la Rocque merkte in zijn brief hierover aan
Marchand op: “een mens dat zo hoogmoedig en vrekkig is, is niet capabel”.
Op 15 september 1749 bleek de gespannen verhouding tussen De la Rocque en de commandeur geenszins
verdwenen. Aan Marchand schreef De la Rocque dat zijn “cipier” (waarmee Hardenbroek werd bedoeld)
weer enkele razernij-aanvallen had gehad. Hij had de toegang geweigerd aan verscheidene
“verdienstelijke personen” die De la Rocque wilden bezoeken, zelfs aan twee predikanten die aan de
synode van de Waalse kerken in Gorcum hadden deelgenomen. Opnieuw (of nog steeds) waren drie van
de vier ramen in de kamer van De la Rocque gesloten. Bovendien was wijn van De la Rocque die werd
bewaard in de kelder van Van Hardenbroek in beslag genomen. Aan De la Rocque had Van Hardenbroek
kenbaar gemaakt dat hij op dezelfde voet wilde doorgaan zolang de kwestie van de huur van de kamers
niet was opgelost. Volgens De la Rocque had de vestingbouwkundig ingenieur Prevost, die het slot
Loevestein had gevisiteerd, zich verbaasd getoond over de ridiculiteit van Hardenbroek’s razernij en de
onwaardigheid van diens handelen jegens De la Rocque.
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In het NNBW (deel 6, p. 703) is foutief genoteerd dat hij overleed op 20 augustus 1759.
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7, fol. 124.
Het sluiten van de ramen hield mogelijk verband met het voorkomen van het klapperen van de luiken
voor de vensters en/of met het voorkomen van tochtvlagen in de riddertoren.
Francois Fock was predikant op Loevestein vanaf 22-8-1718 tot zijn overlijden op 16-10-1748. Zijn
zoon Petrus Fock volgde hem in die functie op 22-6-1749 op; deze ging op 31-10-1796 met emeritaat.
Caminada-Voorham, p. 99-100.
Tot de officieren waarmee Hardenbroek klaarblijkelijk overhoop lag behoorde waarschijnlijk de
luitenant Hendrik Bonhomme met wie Pieter de la Rocque zeer goed bevriend was.
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Vermoedelijk hadden klachten over Hardenbroek’s gedrag (waarbij naar aan te nemen valt vrienden van
De la Rocque een rol hadden gespeeld) enigszins geholpen want op 27 september 1749 schreef De la
Rocque aan Marchand dat Hardenbroek inmiddels van gedrag was veranderd sinds de ontvangst van een
brief die hem klaarblijkelijk ongerust had gemaakt.
De la Rocque schreef op 28 december 1750 aan Marchand dat zijn knechten (zie paragraaf 5.7) zich
erover verheugden dat ze bevrijd waren van de grootste “chipoteur” van de wereld (waarmee
Hardenbroek werd bedoeld) en dat hij blij was dat hij weer baas over zichzelf was. Van Hardenbroek liet
zich klaarblijkelijk op Loevestein niet meer zo vaak zien, al bleef hij, tot zijn dood, als commandeur ten
volle voor het functioneren van het fort verantwoordelijk. Van conflicten met hem werd na december
1750 in de Marchandbrieven geen melding meer gemaakt. Ze deden zich waarschijnlijk door de
vermoedelijk regelmatige afwezigheid van Hardenbroek niet meer voor of waren niet zodanig ernstig of
ergerlijk dat De la Rocque het de moeite waard vond om er melding van te maken.
De opvolger van Van Hardenbroek was Fr. [Francois ?] C. Ellinkhuysen, die op 24 oktober 1759 werd
benoemd. 569 Waarschijnlijk arriveerde deze op Loevestein nadat De la Rocque was overleden. In de
lidmatenlijst van de fortkerk van Loevestein is in april 1761 vermeld dat Ellinkhuysen (samen met zijn
zuster Antonetta) was aangekomen, maar deze datum zal betrekking hebben op het moment waarop het
betreffende attestatiebericht vertraagd arriveerde, zoals ook bij De la Rocque het geval was. In maart
1761 deed Helena Paulina Ellinkhuyzen op Loevestein belijdenis in de fortkerk. Op 29 januari 1762 gaf
zij in Woudrichem aan dat haar vader op Loevestein was overleden. 570 Fr. Ellinkhuyzen werd in 1762
opgevolgd door Johan Caspar baron van Pabst die er commandeur was tot 1787. 571
De plaatsmajoors
Pieter de la Rocque kwam met twee van de op Loevestein werkzame majoor-commiezen
(“plaatsmajoors”) in aanraking. Toen hij er arriveerde werd deze functie vervuld door Lambert Celius. 572
Deze was in de fortkerk van Loevestein als weduwnaar van Maria Hagen op 8 juni 1738 gehuwd met een
van de dochters van commandeur Van Hardenbroek, te weten Johanna Gijsberta. 573 Met hem had De la
Rocque slechts kort te maken, want Celius overleed op 18 mei 1750. 574 Over hun contacten zijn geen
bijzonderheden gedocumenteerd. Lambert Celius werd kort voor zijn dood vermaand vanwege overmatig
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Boonzajer en Merkes van Gendt, bijlage XIV, p. 30. In de door Laansma gepubliceerde genealogie
van families met de naam Ellinckhuysen komt de Loevensteinse commandeur Fr. C. Ellinkhuysen niet
voor (Laansma, 1969). Deze is vermoedelijk een neef van de advocaat Francois Ellinkhuysen (ca.
1683-1750) die De la Rocque in 1748 bijstond (zie hoofdstuk 4 en bijlage 13).
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7, fol. 128 v. Aan begraafbelasting
betaalde zij fl. 3, opmerkelijk weinig voor een commandeur van Loevestein; voor het overlijden van
Jacob van Hardenbroek werd aan belasting het tienvoudige betaald.
Zie voor hem Ringoir, 1981 b, p. 95 en 96. Van Pabst werd als commandeur van Loevestein in 1787
opgevolgd door Johannes Leonardus Colthoff. Deze was daar de laatste commandeur ten tijde van de
Republiek. Hij overleed op Loevestein op 14-5-1797.
Lambert Celius volgde als plaatsmajoor van Loevestein zijn vader Govert Celius op (Streekarchief
Langstraat Heusden Altena, oud-recht. arch. Woudrichem, inv. 1407). Deze is vermoedelijk verwant
met Jacob Celius (Caelius) die op 15-3-1729 commissie verkreeg als infanterie-kapitein (NA, Raad
van State, toegang 1.01.19, inv. 1537, fol. 186 v), op 19-9-1742 bevorderd werd tot majoor en op 186-1745 tot luitenant-kolonel in het regiment van Jacob van Berchem dat vanaf juli 1744 onder het
bevel stond van Willem van Rijssel (Ringoir, 1981 b, p. 38; NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv.
1538, fol. 153). Jacob Celius (die huwde met Sara van der Pol) behoorde tot het patriciaat van de
vestingstad Heusden (Kool-Blokland, diverse plaatsen); hij werd in de geref. kerk van Heusden
begraven op 10-5-1751. Er is vermoedelijk voorts verwantschap met Jan Celius die op 2-11-1750 als
kapitein in een regiment gardedragonders werd bevorderd tot luitenant-kolonel (Ringoir, 1978, p. 40).
Haar overlijden werd door haar weduwnaar aangegeven op 21-12-1749 (Streekarchief Langstraat
Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7). Een andere dochter van Jacob van Hardenbroek, Cornelia
Jacoba, huwde op 28-3-1745, eveneens in de fortkerk van Loevestein, met Jean Louis de Saint Amant,
toen luitenant in het regiment van Henry baron des Villattes, het regiment dat in de maanden aöil-mei
1747 bij de verdediging van Hulst betrokken was (zie hoofdstuk 3).
NA, Staten van Holland, inv. 3826, fol. 5. Hij werd begraven in Woudrichem; zijn lijk werd
aangegeven door zijn zuster Hester Celius (Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB
Woudrichem, inv. 7). Hij liet een geabandonneerde boedel na (NA, Staten van Holland, inv. 3522, 147-1750, 23-7-1750 en 28-7-1750, 2-8-1750, 3-8-1750 en 4-8-1750).
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drankgebruik, hetgeen voor de veiligheid van het slot bijzonder riskant werd geacht gegeven de
verantwoordelijkheid van Celius voor het beheer van ca. 400.000 pond buskruit. 575
De opvolger van Celius was Jan Hendrik Pröbsting. 576 Pröbsting was een zoon van de Ernestus
Engelbertus Pröbsting (die predikant was in Heusden toen Jan Hendrik in Loevestein werd benoemd) en
Jacoba Vincentia van Düsseldorp. Hij werd op 21 september 1716 in Heenvliet gereformeerd gedoopt
toen zijn vader daar predikant was.
Als luitenant in het regiment van Canisius was hij op 9 mei 1747 bij de verdediging van het fort Zandberg
(nabij Hulst) gewond geraakt aan zijn arm. 577 Hij moet daar toen De la Rocque in diens hoedanigheid als
commandeur van Hulst hebben ontmoet. Op Loevestein arriveerde hij met echtgenote Maria Anna Zwaan
in 1750. 578 Hij raakte hij in opspraak vanwege misdragingen op de jaarmarkt in Woudrichem op 24 juli
1750. 579 Hij werd ervoor veroordeeld door de Hoge Krijgsraad en in 1751 gedurende zes maanden
gevangen gezet in het provoosthuis van Gorcum. 580 In 1758 verscheen hij opnieuw voor de Hoge
Krijgsraad, ditmaal wegens het niet nakomen van een financiële verplichting ad fl. 35. 581 En in 1769
verplichtte de Hoge Krijgsraad hem om een schuld van fl. 23 te voldoen jegens een wijnkoper. 582 Er zijn
geen aanwijzingen voor een gespannen relatie tussen hem en Pieter de la Rocque. Pröbsting was
plaatsmajoor op Loevestein tot zijn overlijden op 4 januari 1784. 583
5.5 Persoonlijk wel en wee
De enige bron met gegevens over de wijze waarop De la Rocque zijn gevangenschap in persoonlijk
opzicht heeft doorgebracht en beleefd zijn de brieven die hij schreef aan zijn vriend Marchand in de
periode 1748-1756. Hoe belangrijk deze brieven ook zijn voor de reconstructie van het verblijf van De la
Rocque op Loevestein, ze geven ongetwijfeld geen compleet beeld van wat daar gebeurde. Maar gelet op
hun innige vriendschap en de aard en de frequentie van de brieven mag worden aangenomen dat er wel
een redelijk betrouwbaar te achten beeld uit kan worden gedestilleerd van het persoonlijk wel en wee van
De la Rocque. Ze bevatten in elk geval daarover tal van bijzonderheden. Door het overlijden van
Marchand hebben de brieven helaas geen betrekking op de allerlaatste fase van de detentie op Loevestein.
Hierdoor zijn bijvoorbeeld geen gegevens overgeleverd over de ontwikkeling van zijn gezondheid na 25
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NA, Staten van Holland, inv. 3826, fol. 112-113 v, april 1750.
NA, Raad van State, toegang 1.01.19, inv. 1541, fol. 179 v en inv. 1542, fol. 222.
Brand, 1957, p. 71-72. Een kogel verbrijzelde een arm.
Regionaal Archief Rivierenland (rechtsopvolger van het Streekarchief Bommelerwaard),
Lidmatenlijst geref. kerk Loevestein 1704-1809, DTB nr. 1301.
NA, arch. Hoge Krijgsraden, inv. 294; Streekarchief Langstraat Heusden Altena, oud-recht. archief
Woudrichem, inv. 106. De fiscaal van de generaliteit rapporteerde aan de Hoge Krijgsraad het
volgende over een affaire tijdens de paardenmarkt te Woudrichem op 24-7-1750: ”Dat hij [Johan
Hendrik Probsting] van die onbeschaamtheijt is geweest dat hij op een bank die aen de deur van de
herberg van St. Joris is, heeft gestaan met zijn mannelijkheijd in de hand, bloot na het volk gekeert en
alzoo sijn water geloost heeft, hebbende hij sijne mannelijkhijd herrewaards en derrewaards gekeert,
zoodanig dat de vrouwen uijt schaamte van de straat zijn geloopen. Dat den voorn. majoor en commis
Probsting daerop van de bank springende, zijn deegen heeft getrokken en daermeede onder de
burgers is ingeloopen en in ‘t bijsonder dat hij met groote forcie is aangevallen op een persoon die
aldaar stond te kijken en op sijn dorsvleugel leunde na den welken hij verscheijde malen heeft
gestooken in soo verre dat de voorn. man vervolgens genoodsaakt is geweest zig met zijn dorsvleugel
teegens hem te defendeeren gelijk hij ook aen hem daer meede een slag op den arm heeft toegebragt.
Dat de voorn. commis in sijne verwoedheijt voortgaande, de andere burgers den voorn. man te hulp
sijn gekoomen en den voorn. majoor en commis Probsting op de grond geworpen hebben.” Pröbsting
ontkende het publiekelijk urineren niet (“dat hem toen het water overvallende, geobligeert is geweest
terstond zijn water af te slaan”), maar weersprak dat hij burgers had aangevallen. Hij stelde
aangevallen te zijn en zich genoodzaakt had gezien zich te verdedigen, ook toen hij waarnam dat
James Irons, luitenant in het regiment van Marjoribanks, door burgers werd mishandeld; zie verder
Hovenkamp, 1992, p. 5-14.
NA, Staten van Holland, inv. 3523, 7-5-1751. Hij werd gedurende zijn detentie als commies van het
magazijn van Loevestein vervangen door Pieter Couw (Kauw), gepensioneerd sergeant uit de
opgeheven compagnie van Jacob van Hardenbroek.
NA, arch. Hoge Krijgsraden, inv. 273 II, vonnis van 21-9-1758.
Idem, vonnis van 9-10-1769.
NA, Staten van Holland, inv. 3752; brief van de commandeur van Loevestein, J.C. van Pabst d.d. 5-11784; Streekarchief Langstraat Heusden Altena, oud-recht. archief Woudrichem, inv. 106, fol. 33. Hij
werd begraven in de klasse van fl. 3.
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maart 1756 (de datum van de laatste brief), het verdere verloop van zijn sociale contacten en zijn
doodsoorzaak. Ook uit andere bronnen is hier niets over bekend.
Hoe kan de persoon De la Rocque zoals die zich manifesteert in zijn brieven aan Marchand worden
gekarakteriseerd? Vijf kenmerken springen in het oog:
 De afwezigheid van wrok over zijn veroordeling of, anders gezegd, een berustende houding
daarover.
 Een wisselende gemoedstoestand.
 Een klaarblijkelijk diep geworteld religieus besef.
 Een chronisch gesukkel met de gezondheid.
 Een brede en diepgaande historische en literaire belangstelling.
Deze kenmerken kunnen als volgt worden toegelicht.
Geen wrok
Men zou verwachten dat de brieven bol staan van gevoelens van wrok over zijn veroordeling. Niets
daarvan. Er valt geen kwaad woord aan te treffen over de wijze waarop zijn functioneren als commandeur
van Hulst is beoordeeld. Hulst komt in de brieven slechts eenmaal aan de orde, wanneer hij zijn interesse
laat blijken voor de aankoop van een plattegrond van die vestingstad. De brieven bevatten geen enkele
terugblik op de manier waarop hij door de Extraordinaire Hoge Krijgsraad is bejegend. In berustende
bewoordingen reflecteerde De la Rocque op zijn positie als delinquent. Hij schreef zich getroost te voelen
indien zijn veroordeling van nut zou blijken voor de Republiek (!) en hoopte dat God zijn zonden zou
vergeven.
Tekenend voor zijn berustende houding is de wijze waarop hij schreef over het huis van Oranje-Nassau in
het algemeen en stadhouder prins Willem IV in het bijzonder. In zijn eerste brief aan Marchand wierp De
la Rocque de veronderstelling op dat de “noodlottige omstandigheden van deze tijd” de goede aard van de
prins geweld hadden aangedaan. Geen onvertogen woord over de man die voor zijn levenslange
opsluiting verantwoordelijk was. In het zicht van het te verwachten overlijden van Willem IV schreef De
la Rocque dat de heldhaftige en christelijke ziel van Anna van Hannover ongetwijfeld niet zou onderdoen
voor die van haar illustere echtgenoot. 584
Veelzeggend is ook de mededeling dat hij op 8 maart 1749 in zijn kamer met twee vrienden feest vierde
naar aanleiding van de eerste verjaardag van Willem Batavus, de latere stadhouder prins Willem V. Men
zou, zo schreef De la Rocque, een slecht patriot zijn indien men niet verheugd zou zijn over de zege die
God door diens komst aan de Republiek had geschonken.
Een berustende houding nam niet weg dat hij pogingen ondernam om gratie te verkrijgen, al moet hij zich
gerealiseerd hebben dat de kans daarop klein was, gegeven het feit dat er in zekere zin al gratie was
verleend toen de doodstraf werd omgezet in levenslang. Wanneer pogingen om vrij te komen mislukten
kon hij zich daarover in milde bewoordingen uitlaten zoals op 10 december 1752 toen hij aan Marchand
schreef dat de Heilige Geest mevrouw de prinses (Anna van Hannover, die na het overlijden van Willem
IV in de periode 1751-1759 regentes was voor haar minderjarige zoon Willem V) niet had aangeraakt,
waarmee het uitblijven van een positief besluit over gratie werd bedoeld. 585 Het viel de prinses niet
kwalijk te nemen; zo had God het kennelijk gewild.
Gemoedstoestand
De (geëtaleerde) gemoedstoestand van De la Rocque kan als wisselend worden getypeerd. Deze varieerde
van wanhoop over zijn (periodieke) eenzaamheid en gezondheid tot euforie over de vreugde die hij
beleefde aan contacten met vrienden of aan lekker eten met een goed glas wijn. Ook het loutere
perspectief op levensvreugde monterde hem op. Dat gold vooral voor naderend bezoek van vrienden.
Reeds het vooruitzicht daarop leidde tot een positief gestemd humeur. Naar bezoek werd verlangend
uitgekeken. Niets, zo schreef De la Rocque, geeft zoveel troost dan zich te onderhouden met oprechte
mensen. In zijn tweede brief aan Marchand ontboezemde hij dat hij had gehoopt in het vervolg “en
retraite” te kunnen leven, maar dat het gedwongen karakter daarvan niet de rust van de geest verschafte.
De indruk bestaat dat zijn geest rustiger werd naarmate de detentie langer duurde. Hij zal hebben ingezien
dat mokkende opstandigheid zinloos was.
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Brief aan Marchand d.d. 7-9-1751; zie bijlage 15.
Krachtens een resolutie van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland d.d. 4-9-1749 was
de commandeur van Loevestein verplicht om gedurende haar leven op 2 november saluutschoten te
laten afvuren ter gelegenheid van de viering van haar verjaardag (NA, Staten van Holland, inv. 1460,
4-9-1749, fol. 309).
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Onmiskenbaar droegen zijn religieuze overtuiging en het lezen van moraal-filosofische literatuur bij aan
zijn vermogen om zijn opsluiting te relativeren en erin te berusten. Maar ook de faciliteiten waarover hij
op Loevestein kon beschikken zullen aan het dempen van opstandige gevoelens hebben bijgedragen. Het
verblijf op Loevestein was voor hem niet in alle opzichten onaangenaam.
Gevoelens van eenzaamheid manifesteerden zich vooral gedurende de wintermaanden en in perioden
waarin hij door fysiek ongemak niet of nauwelijks in staat was om zijn kamer te verlaten. Als de lente
naderde werd De la Rocque opgewekter. Over de maand mei kon hij zich lyrisch uiten, maar daarbij
speelde ongetwijfeld een belangrijke rol dat Marchand dan meestal op bezoek kwam, hetgeen voor De la
Rocque een jaarlijks hoogtepunt in zijn bestaan was.
Diverse lichamelijke klachten lagen aan de basis van neerslachtige gevoelens. Het frustreerde hem diep
dat hij steeds moeilijker in staat was om te lezen en om brieven te schrijven.
Religieus besef
Gelet op het beeld dat van De la Rocque vóór zijn veroordeling was ontstaan als een eigengereide,
autoritaire persoonlijkheid zonder compassie voor menselijk leed, mag het als verrassend worden
beschouwd dat hij zich in zijn brieven aan Marchand liet kennen als een diep gelovig mens. Het was
uiteraard bekend dat hij lidmaat was van de gereformeerde kerk, maar dit had ook louter kunnen wijzen
op een verplichting die onvermijdelijk was voor een officier die in het Staatse leger carrière wilde maken.
Het was destijds uitzonderlijk dat de hogere militaire rangen in dit leger bereikbaar waren voor nietgereformeerden.
Omdat over de (eigenlijke) geloofsbeleving van De la Rocque in de periode tot zijn detentie op
Loevestein niets bekend is valt niet uit te sluiten dat deze beleving vooral is ontstaan als uitvloeisel van de
metamorfose die hij onderging. Het is een bekend sociologisch verschijnsel dat levensomstandigheden
van invloed zijn op het ontstaan of weer manifest worden van religieuze gevoelens en overtuigingen. Het
is denkbaar dat de geloofsovertuiging die vanaf de detentie zichtbaar werd, daarvóór reeds volop
ontwikkeld was (hetgeen voor een lid van een hugenootse familie niet verwonderlijk zou zijn), maar
ongedocumenteerd buiten beeld was gebleven. Aannemelijk is dat Loevestein volop gelegenheid bood om
in alle rust te reflecteren op essentiële levensvragen.
Reeds in zijn eerste brief aan Marchand maakt De la Rocque melding van zijn Godsbesef. Hij schreef dat
hij met behulp van God aan zijn zielerust werkte en hoopte dat God zijn zonden zou vergeven. De wil van
God diende te geschieden. Hij hoopte hierin te berusten met hulp van de Heilige Geest. Eind 1750 schreef
De la Rocque aan Marchand dat hij met een rustig gemoed afwachtte totdat God hem gratie zou verlenen
“door een kosteloos verblijf toe te staan in zijn eeuwige rust”. Toen hij in 1753 weer veel last had van
uiteenlopende lichaamskwalen schreef hij dat hij met oprechte nederigheid berustte in de wil van God.
Zijn geloofsovertuiging manifesteerde zich overduidelijk in zijn literatuurkeuze (zie verderop).
Vreemd is wel dat hij pas vanaf 13 mei 1751 de wekelijkse diensten bezocht van de gereformeerde
gemeente op het slot Loevestein, die destijds gehouden werden in de kamer onder die van De la Rocque,
de zogeheten ridderkamer. 586 Het vertraagd arriveren van een attestatiebericht uit Hulst betreffende zijn
lidmaatschap van de gereformeerde kerk (zie paragraaf 5.2) kan hiervoor geen bevredigende verklaring
bieden. Deze vertraging kan wel consequenties hebben gehad voor de toegang tot het Avondmaal, maar
niet voor de toegankelijkheid van kerkdiensten, waarvoor het lidmaatschap (door belijdenis) destijds niet
verplicht was.
Het is eveneens vreemd is dat hij, gelet op zijn religieuze belangstelling, in zijn brieven geen melding
maakte van ontmoetingen met de predikant van het fort. Kennelijk behoorde deze niet tot zijn (door hem
zo ervaren) intieme sociale netwerk of werd vermelding daarvan niet interessant genoeg bevonden. Het
moet toch waarschijnlijk worden geacht, zeker gelet op het relatief kleine aantal lidmaten, dat de
predikant, die op het fort woonde (De la Rocque had uitzicht op diens achtertuin), af en toe een
“huisbezoek” bij De la Rocque aflegde, al dan niet gesecondeerd door een ouderling, zoals destijds in de
gereformeerde kerk gebruikelijk was.
Gezondheid
Vrijwel vanaf het begin van zijn detentie klaagde De la Rocque over lichamelijke kwalen. Regelmatig
terugkerende en veelal toenemende fysieke ongemakken waren de volgende:
 Benauwdheid door een drukkend gevoel op de borst. Hij had last van zijn luchtwegen.
 Pijn in de rechterhand, veroorzaakt door jicht.
 Een zwelling in een van de knieën, waardoor lopen werd bemoeilijkt.
 Duizelingen (“vertiges”).
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In 1658 werd op Loevestein een afzonderlijke gereformeerde gemeente gesticht (Caminada-Voorham,
p. 96).
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 Koorts.
 Pijn in de rechterheup.
 Bloeduitstorting bij de ogen, waardoor lezen moeilijk werd.
 Maagpijn.
 Jicht in het linkerbeen.
Soms werd ook melding gemaakt van kiespijn. Eenmaal wees De la Rocque op een niet nader
omschreven blessure die hij in 1705 had opgelopen bij “l’Eau” waarmee hij vermoedelijk Waterloo
bedoelde, waar in augustus van dat jaar tijdens de Spaanse Successieoorlog is gevochten. Hij schreef daar
nu weer last van te krijgen. Over het verlies van zijn onderlip, opgelopen tijdens het beleg van Rijsel
(Lille) in 1708, repte hij in zijn brieven aan Marchand niet.
De huisknecht zorgde voor medicijnen die uit Gorcum werden gehaald. Soms was daaraan een gebrek
omdat Gorcum vanwege weersomstandigheden tijdelijk onbereikbaar was.
Regelmatig vroeg De la Rocque aan Marchand om soeptabletten te sturen of mee te brengen.
Waarschijnlijk betrof het voorlopers van de tabletten die later naar de uitvinder-fabrikant Julius Maggi
(1876-1912) zijn genoemd. De la Rocque was er dol op en gebruikte ze vermoedelijk niet alleen als
lekkernij maar ook als medicijn voor zijn maag. Op 5 juli 1750 schreef hij aan Marchand dat hij graag
wilde weten hoeveel water men ongeveer bij een tablet moest voegen om een behoorlijke soep te
verkrijgen, een halve pint, driekwart pint of een hele pint? 587 Zijn huisknecht wist het niet en hij
evenmin.
Voor het reinigen van de maag at De la Rocque, naar eigen zeggen, ook pekelharing en kersen. De
spijsvertering werd vergemakkelijkt door het eten van rabarber, dat hij “een vriend van de mens” noemde.
Soms voelde hij zich vele maanden achtereen zodanig ziek dat hij zijn kamer niet kon verlaten zoals in de
vier maanden voorafgaande aan zijn brief van 20 maart 1752. Om in beweging te kunnen blijven oefende
hij, ondersteund door een wandelstok, met lopen in zijn kamer.
In zijn laatste brief aan Marchand, toen hij ca. 77 jaar oud was, schreef De la Rocque (aan het einde van
de vierde maand waarin hij geplaagd werd door jicht, eerst aan zijn rechterhand en vervolgens aan zijn
linkerbeen) dat hij op eigen kracht niet meer uit bed kon komen. Er kwamen drie personen aan te pas om
hem in een fauteuil te zetten, hetgeen ook een aanwijzing is voor zijn toenmalig lichaamsgewicht. Het is
waarschijnlijk dat de lichamelijke aftakeling zich door het chronische karakter van zijn kwalen heeft
doorgezet nadat de correspondentie met Marchand was beëindigd. Lopen en lezen zullen steeds
moeilijker zijn geworden. Vermoedelijk is De la Rocque in zijn laatste levensfase dan ook overwegend
bedlegerig geweest.
Literaire belangstelling
Gedurende zijn gevangenschap op Loevestein besteedde De la Rocque veel tijd aan lezen. Reeds vóór
1748 beschikte hij over een privé-bibliotheek. Kennelijk in de veronderstelling dat hij op Loevestein
slechts over een selectie daaruit kon beschikken besloot hij om deel daarvan publiekelijk te laten
verkopen. Soms betreurde hij dit achteraf en werd Marchand verzocht om te trachten boeken terug te
kopen. Vanaf de zomer van het jaar 1750 ontstond de mogelijkheid om ook in de woning van de
huisknecht boeken onder te brengen, waardoor gevoelens van spijt over verkochte boeken zullen zijn
toegenomen.
Dank zij de correspondentie met Marchand kan een redelijk betrouwbaar beeld worden geschapen van het
soort boeken waarin De la Rocque geïnteresseerd was. Zij kunnen worden ingedeeld in de volgende
(deels overlappende) categorieën:
 Religie, onder te verdelen in boeken betreffende theologische vraagstukken en boeken over
religie-geschiedenis.
 Moraalfilosofie.
 Geschiedenis, vooral die van Europa, met een bijzondere belangstelling voor die van Engeland.
 Geografie en reizen.
 Cartografie.
 Oorlog en krijgskunde.
 Memoires.
 Biografieën.
 Encyclopedieën.
De boeken getuigen van een brede literaire belangstelling en een veelzijdige intellectuele oriëntatie. Bij
de boeken op het terrein van religie valt de interesse op in diepzinnige theologische vraagstukken en
587

Het is niet duidelijk op welke pintmaat werd gedoeld. In Frankrijk omvatte een pint als vochtmaat
destijds 93 centiliter. Anno 2014 omvat een pint bier gewoonlijk ca. 40 centiliter.
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disputen daarover. Veel schrijvers waarin De la Rocque geïnteresseerd was waren theoloog. Af te leiden
uit de titels van boeken op het breukvlak van theologie en moraal-filosofie zou kunnen worden
verondersteld dat hij piekerde over zijn zielerust, hetgeen niet onbegrijpelijk is voor een persoon die in
het perspectief leeft van een levenslange opsluiting en alle gelegenheid heeft om in rust te reflecteren op
diepzinnige vragen over de betekenis en zin van het leven. Mogelijk diende het lezen van boeken over
reizen ertoe om middels verbeelding de reikwijdte van het bestaan in geografische zin te verruimen. Op
die wijze kon de beperkte ruimte die het slot Loevestein bood toch worden verlaten, zij het virtueel. Bij
de keuze van boeken speelde ook zijn militaire verleden een rol. Hij was bijzonder geïnteresseerd in
biografieën van militaire bevelvoerders, in boeken over de geschiedenis van oorlogen in Europa en in
beschouwingen op het terrein van de krijgskunde. Toen hij vernam dat er plattegronden waren verschenen
van vestingsteden en forten die door de Fransen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in de Zuidelijke
Nederlanden en Staats-Vlaanderen waren veroverd wilde hij ze allemaal hebben.
Voor diverse bijzonderheden over de betreffende boektitels en de auteurs wordt verwezen naar bijlage 15.
Een selectie daarvan is de volgende: 588
Auteur
Abbadie, Jacques (1654-1727)
Allestree, Richard (1619-1681)
Aubert, François Alexandre de la Chesnaye des
Bois (1699-1784)
Burnet, Gilbert (1643-1715)
Calmet, Augustinus (1672-1757)

Doddridge, Philip (1702-1751)

Douespe, Samuel de la (1703-1751)

Formey, Jean Henri Samuel (1711-1797)
Furetière, Antoine (1619-1688)

Gayot de Pitaval, Francois (1673-1743)
Lévesque de Pouilly, Louis Jean (1691-1750)
588

589

Boektitel 589
Traité de la divinité de Nôtre Seigneur JesusChrist.
L’art de vivre content.
Dictionnaire militaire, portatif, contenant tous
les termes propres à la guerre.
Histoire de la réformation de l'église
d'Angleterre.
Het algemeen groot historisch, oordeelkundig,
chronologisch, geografisch, en letterlyk naamen woord-boek, van den gantschen H. [Bybel],
versierd met noodige landkaarten en koopere
plaaten, dienende tot de gedenk-stukken der
Jooden en andere oudheden, ter opheldering der
H. Schrift. In 't Fransch beschreven door
Augustinus Calmet; nu in 't Nederduitsch
overgezet, merkelyk vermeerdert, en met
aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon
(Amsterdam, 1725-1731).
The rise and progress of religion in the soul,
verschenen in 1745 en in het Nederlands
vertaald onder de titel: Oorsprong en voortgang
van waare godsdienstigheid in ’s menschen
ziele.
La République pleurant son chef, ou fragment
de sermon composé à l'occasion de la mort de
S.A.S. monseigneur le Prince d'Orange, etc.
(verschenen naar aanleiding van het overlijden
van stadhouder Willem IV).
La belle Wolfienne ou abrégé de philosophie
Wolfienne.
Dictionnaire universel contenant généralement
tous les mots françois, tant vieux que modernes,
et les termes de toutes les sciences et des arts
(1690, posthume, avec une préface de Pierre
Bayle).
Causes célèbres et interessantes, avec les
jugements qui les ont decidées.
Théorie des sentiments agréables, où ... après

Deze selectie betreft boeken die De la Rocque bij Marchand bestelde. Titels die reeds in zijn bezit
waren blijven dus buiten beeld.
Soms is de volledige boektitel afgeleid uit een korte omschrijving die De la Rocque aan Marchand
kenbaar maakte, in de veronderstelling dat Marchand wel wist om welk boek het ging.
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Moréri, Louis (1643-1680)

Noue, Francois de la, genaamd Bras-de-Fer (15311591)
Pibrac, Gui Du Faur de (1529-1584)

Placette, Jean de la (1639-1718)
Prévost, Antoine François (alias Prévost d'Exiles)
(1697-1763)
Rapin Thoyras, Paul de (1661-1725)
Sherlock, William (ca. 1641-1707)
Tillemont, Sébastien Le Nain de (1637-1698)

Vallemont, Pierre le Lorrain de (1649-1721)
Voltaire ofwel Francois-Marie Arouet (1694-1778)

avoir indiqué les règles que la nature suit dans la
distribution du plaisir, on établit les principes de
la théologie naturelle et ceux de la philosophie
morale.
Le grand dictionnaire historique ou le mélange
curieux de l'histoire sacrée et profane: qui
contient en abregé l'histoire fabuleuse des dieux
& des heros de l'antiquité payenne
(oorspronkelijk verschenen in 1698, herzien
herdrukt in 1702 en 1718).
Discours politiques et militaires du Seigneur de
La Noue.
Les Quatrains des sieur de Pybrac; contenant
préceptes et enseignements utiles pour la vie de
l’homme, de nouveau mis en leur ordre et
augmentez par le dict seigneur [over de kunst
van het goede leven].
La Mort des justes ou la maniere de bien mourir.
Histoire Générale des voyages.
Histoire d'Angleterre.
Le traité de la mort.
Histoire des empereurs et des autres princes qui
ont regné durant les six premiers siècles de
l'Église.
La physique occulte, ou traité de la baguette
divinatoire.
l’Esprit des Nations.

Verreweg de meeste boeken die De la Rocque las waren Franstalig, hetgeen vermoedelijk een aanwijzing
is voor zijn herkomst. Gedurende zijn werkzame leven zal hij naar aan te nemen valt overwegend
Nederlands hebben gesproken. Aannemelijk is dan dat zijn vermogen om Frans te spreken en te schrijven
is ontwikkeld gedurende zijn jeugd. Als hij geïnteresseerd was in een Engelstalig boek maakte hij meestal
kenbaar dat hij het liefst wachtte op een Franse vertaling. Hij was overigens goed in staat om boeken in
het Engels te lezen.
Bij de inrichting van zijn bibliotheek en de aanschaf van boeken was zijn vriend Marchand hem bijzonder
behulpzaam. Als deze meende dat een nieuw verschenen of binnenkort te verschijnen boek voor De la
Rocque interessant was werd deze daarop snel geattendeerd.
De la Rocque had een voorkeur voor luxe edities van boeken. Liefst zag hij ze ingebonden in kalfsleer.
Veel wijst erop dat hij zich bij de aanschaf van boeken geen financiële beperkingen oplegde. Soms
verzocht hij Marchand een boek aan te schaffen ongeacht de prijs.
Naarmate hij langer gevangen zat werd zijn diepgaande interesse in lezen gefrustreerd door problemen
met zijn ogen. Daar kreeg hij meer en meer last van. Het is onbekend hoe zijn leesvermogen zich
ontwikkelde nadat de correspondentie met Marchand is beëindigd, maar het is waarschijnlijk dat dit
vermogen verder achteruitging. Dit zal een zwaar stempel hebben gedrukt op de laatste fase van zijn
detentie op Loevestein. Lezen was voor De la Rocque een uiterst belangrijk hulpmiddel om zijn
opsluiting te kunnen verdragen en de tijd te doden. Alternatieve manieren om de tijd op een aangename
en uitdagende wijze door te brengen waren er nauwelijks, mede gelet op de eveneens toenemende
problemen die hij ondervond met lopen.
5.6 Sociaal netwerk
Het sociale netwerk rondom De la Rocque bestond tijdens zijn verblijf op Loevestein uiteraard allereerst
uit personen die evenals hij op het slot verbleven. Met een deel daarvan zal hij sociale contacten hebben
onderhouden. Dat gold zeker voor de twee sleutelfunctionarissen, de commandeur en de majoor-commies
(zie paragraaf 5.4) en voor uiteenlopend bewakend en dienstverlenend personeel. Ook met militaire
bewoners, vooral met officieren, kwam hij in aanraking, evenals met de fortpredikant en andere lidmaten
van de fortkerk. Voor zijn sociale leven waren zeer in het bijzonder zijn huisknecht en diens gezin van
belang (zie voor hen verder paragraaf 5.7). Met hen verkeerde hij dagelijks.
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Daarnaast kunnen twee andersoortige sociale contacten worden onderscheiden, namelijk die met
bezoekers en met bekenden met wie hij op afstand in contact stond. Helaas zijn alleen de brieven die De
la Rocque schreef aan Marchand bewaard gebleven. Alleen uit die bron kan worden geput indien wordt
getracht het vriendennetwerk in kaart te brengen. De kans is groot dat door deze beperking diverse
bijzonderheden over dat netwerk buiten beeld zijn gebleven.
Via bezoekers en correspondentievrienden bleef De la Rocque goed op de hoogte van gebeurtenissen
buiten Loevestein, al werd hij daar door het geregeld lezen van een krant (welke is helaas niet bekend)
ook over geïnformeerd en zal ook zijn huisknecht, die een onbeperkte bewegingsvrijheid had, als een
belangrijke informatiebron hebben gefungeerd. Het valt op dat hij over recente externe gebeurtenissen
meestal heel snel was geïnformeerd. De la Rocque behield de mogelijkheid om zich als een man van de
wereld in plaats van als een kluizenaar te gedragen. In mentaal opzicht was van een geïsoleerde
leefwereld geen sprake, ook al klaagde hij af en toe over gevoelens van eenzaamheid.
Tot de categorie bezoekers en overige bekenden uit het sociale netwerk van De la Rocque behoorden in
elk geval, afgaande op de Marchandbrieven, de volgende personen, waarvan de achtergrond beknopt als
volgt wordt aangeduid:
b = bezoekers
o = overige bekenden
Naam
Bonhomme, Dirk
Bonhomme, Hendrik
Brand, Simon
Frai(s)né, mademoiselle du
Gordon, Robert
Hoey, Johan van 590
Hoorn, Hendrik van

b of o
b
b
b
o
b
b
o

Joncquières, Jean Francois de
Dompierre de
Lafont, Gabriel
Marchand, Prosper
Millière, Alexander de la
Paris, Johannes Willem
Rivecourt, George Frederik de
Saunières de Laurière, Jacques de
Streso, Constantinus
Streso, Lodewijk Hillegardus
Streso, Pieter Gijsbrecht
Tetteroode, Cornelis van
Verlinden, Jacobus

b

Achtergrond
Vaandrig
Luitenant
Oud-schepen van Gorcum
Goede bekende van Prosper Marchand
Schots officier
Secretaris van Gorcum
Gedeputeerde in de Staten-Generaal namens Zeeland;
aangetrouwde verre neef van De la Rocque 591
Kapitein

b
b
b
b
o
o
b
o
b
b
b

Predikant Waalse gemeente Gorcum
Goede vriend, boekhandelaar
Luitenant-kolonel
Predikant, zwager van de broers Streso
Generaal-majoor
Kapitein
Goede bekende uit Gorcum, oorspronkelijk uit Hulst
Pensionaris Hulsterambacht
Goede bekende uit Gorcum, oorspronkelijk uit Hulst
Notaris te Gorcum
Notaris te Den Haag

Relatief veel contactpersonen hadden een militaire achtergrond. Met de beide genoemde notarissen
onderhield hij een uitsluitend zakelijke relatie. De detentie zal een aanzienlijke krimp van het sociale
netwerk met zich gebracht hebben. Door veel vroegere naaste collega’s en vrienden zal hij na zijn
veroordeling als een “displaced person” zijn beschouwd. De reconstructie van het overgebleven netwerk
levert geen aanwijzingen op over de familiekring van De la Rocque, uitgezonderd de verre aangetrouwde
achterneef Van Hoorn. In zijn brief aan Marchand van 10 november 1753 maakte De la Rocque melding
van het overlijden van zes van zijn “parents” (verwanten) in 1753, maar hij vermeldde helaas hun namen
niet. 592
Bij de personen die behoorden tot de “inner circle” binnen het externe sociale netwerk wordt hier nader
stilgestaan. Voor bijzonderheden over de overige genoemden wordt verwezen naar bijlage 15.
590

591
592

Later werd de familienaam van zijn moeder aan zijn achternaam toegevoegd en is hij omschreven als
Johan Schilthouwer van Hoey.
Mogelijk bezocht ook hij De la Rocque, maar in de Marchandbrieven is hierover niets aangetroffen.
Mocht hij gedoeld hebben op overleden personen in de familie Van Hoorn (de familie van zijn
echtgenote; zie hoofdstuk 1) dan biedt de genealogie die Van Epen van dit geslacht samenstelde geen
aangrijpingspunten (Van Epen, 1899).
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Hendrik en Dirk Bonhomme
Toen De la Rocque in 1748 op Loevestein arriveerde verbleven daar reeds sinds 1743 Hendrik en Dirk
Bonhomme met hun gezinnen. 593 Vermoedelijk waren zij vader (Hendrik) en zoon (Dirk). Zij maakten
deel uit van de vaste compagnie van het Staatse leger die op Loevestein garnizoen hield en bewoonden de
officierswoning die vanaf 1750 werd gehuurd ten behoeve van de huisknecht van De la Rocque en diens
gezin. Met hen raakte De la Rocque bijzonder goed bevriend. Hij betreurde het zeer dat de familie
Bonhomme Loevestein in 1750 moest verlaten nadat daar de vaste compagnie was opgeheven. Beide
gezinnen vertrokken eerst naar Maastricht en daarna naar Vianen. Het betrof in de eerste plaats Hendrik
Bonhomme die getrouwd was met Geertruijd de Koning. Op 6 februari 1743 werd hij benoemd tot
luitenant in de compagnie op Loevestein. 594 Op 29 april 1730 had hij deze rang reeds verworven in de
compagnie van Diderix in het regiment van Joost Christoffel van der Leithen dat vanaf 16 juli 1745 geleid
werd door kolonel Martin van Heukelom. 595 Dit regiment was in april-mei 1747 betrokken bij de
verdediging van Hulst (zie hoofdstuk 3). Het andere echtpaar was Dirk Antonie Bonhomme met zijn
vrouw Margaretha Catharina (“Ida”) Walpot. Dirk Bonhomme werd 26 januari 1742 benoemd tot
vaandrig in de compagnie van kapitein De Jonquières van het regiment van baron Gerard Willem van
Panthaleon. 596 Dit regiment verbleef toen in Gorcum. In de fortkerk van Loevestein lieten Dirk
Bonhomme en zijn echtgenote op 27 augustus 1748 de tweeling Jannis en Elisabeth dopen en op 1
februari 1750 hun zoon Ferdinandus Antonius Lodewikus.
In de tweede helft van de 18de eeuw waren Casper, Hendrik Dirk, Louis en Jan Bonhomme officier in het
Staatse leger. 597 Zij zijn vermoedelijk nakomelingen van Hendrik en/of Dirk Bonhomme.
Na 1750 werd het contact met De la Rocque niet verbroken. Af en toe kwamen leden van de familie
Bonhomme in Loevestein op bezoek. Het zal met hun vriendschap te maken hebben gehad dat De la
Rocque in 1756 een poging deed om gedaan te krijgen dat hij naar Vianen werd overgeplaatst waar hij,
naar eigen zeggen, een huis zou kunnen betrekken met een kleine tuin, waar hij de rest van zijn leven
hoopte te kunnen doorbrengen. 598 Het zou hem niet worden gegund.
Simon Brand
Simon Brand moet door De la Rocque als een vertrouweling zijn beschouwd, want hij kwam in 1751 naar
Loevestein als getuige toen daar de notarisakte werd opgesteld waarbij de genoemde broers Streso
werden gemachtigd om zich te ontfermen over de boedel van De la Rocque na diens overlijden.
Waarschijnlijk was Brand er toen ook getuige van dat de Gorcumse notaris Van Tetteroode het besloten
testament van De la Rocque in bewaring nam en dit mogelijk ook opstelde (zie hoofdstuk 1). Brand
maakte vermoedelijk deel uit van het sociale netwerk van De la Rocque via de familie Streso. De moeder
van de verderop vermelde broers Streso was Adriana Brand. 599 Een neef van haar was Johan Brand
(1670-1748) die in Gorcum o.m. schepen, drost en burgemeester was. Simon Brand (1711-1783) was
diens zoon; hij trad als schepen van Gorcum in de voetsporen van zijn vader. 600
Robert Gordon
Robert Gordon was sinds 11 oktober 1746 luitenant in het regiment van Alexander Marjoribanks (een
regiment Schotten in Staatse dienst), waarvan een detachement (uit de tweede grenadierscompagnie)
vanuit Gorcum in de periode 1750-1754 op Loevestein verbleef. 601 Dit detachement kwam op Loevestein
in de plaats van een detachement van het regiment van August George prins van Baden Baden dat er
verbleef in de periode 1749-1750. 602 Robert Gordon woonde in de officierswoning op Loevestein naast
de woning van de huisknecht van De la Rocque. Hij is mogelijk de opdrachtgever of wellicht de maker
van de muurschilderingen met afbeeldingen van Schotse figuren die in deze woning zijn aangetroffen. 603
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Regionaal Archief Rivierenland (rechtsopvolger Streekarchief Bommelerwaard), Lidmatenlijst geref.
kerk Loevestein 1704-1809, DTB nr. 1301.
‘s Gravenhaegse Courant, 8-2-1743.
Ringoir, 1981 b, p. 98; Officiersboekje van 1730.
Officiersboekje 1742; Ringoir, 1981 b, p. 59.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1540, fol. 125 v; inv. 1541, fol. 132; inv. 1542, fol. 72, 80 en 168 v.
Brief aan Marchand, 25-3-1756.
Adriana Brand is in Den Haag op 10-9-1657 gedoopt als dochter van Ewoud Brand (o.m. schepen en
burgemeester van Den Haag en griffier bij het Hof van Holland) en Anna Gool (Van den Akker, p.
267).
Van den Akker, p. 270 en 272.
Hovenkamp en Van den Gruijthuijzen, 1986; Ringoir, 1981 b, p. 107-109.
Hovenkamp, 1990, p. 7-18; Ringoir, 1981 b, p. 82-83.
Dijkstra e.a., p. 94-95.
137

Met De la Rocque raakte hij zeer goed bevriend. Zij aten bijvoorbeeld samen en hij behoorde tot de
vrienden van De la Rocque die Marchand ontmoetten als deze op bezoek kwam. Hij leende De la Rocque
boeken uit de bibliotheek van zijn regiment. Zijn verplaatsing naar de barrièrestad Doornik in 1754 werd
door De la Rocque betreurd en bracht na het vertrek van de familie Bonhomme in 1750 een verdergaande
versmalling van zijn sociale netwerk op Loevestein met zich.
Johan van Hoey
De bedoelde secretaris van Gorcum is Mr. Johan Schilthouwer van Hoey, geboren te Gorcum op 26 maart
1722 (en een dag later gedoopt aldaar), zoon van Mr. Abraham van Hoey (o.m. pensionaris, drossaart,
schepen en burgemeester te Gorcum) en Cecilia Geertruyd Schilthouwer. 604 Hij trad in bestuurlijk
opzicht in de voetsporen van zijn vader. Hij was onder meer secretaris, schepen en burgemeester van
Gorcum en voorts advocaat bij het Hof van Holland, ontvanger en penningmeester van het Land van
Arkel, lid van het bestuurscollege van de Admiraliteit op de Maze en drost en dijkgraaf van Stad en Land
van Heusden met inbegrip van Engelen en Vlijmen. Voor De la Rocque zal zijn huwelijk (gesloten te
Gorcum op 25 januari 1752) opmerkelijk zijn geweest, want zijn echtgenote, Cornelia Boudina Mathia
van Oostee, was een dochter van Adolph van Oostee en Goverdina Adriana Colen. Adolph van Oostee
maakte enige tijd deel uit van het regiment van Pieter de la Rocque als kapitein, majoor en luitenantkolonel (zie hoofdstuk 2). 605 Zij raakten over een onduidelijke kwestie in 1729 met elkaar in conflict dat
werd voorgelegd aan de Raad van State (zie eveneens hoofdstuk 2).
Het is onduidelijk waarom Johan van Hoey door De la Rocque is vermeld als een zwager (“beau-frère”)
van de predikant Gabriel Lafont. De term zwager werd destijds vaak in de brede betekenis van familielid
gebruikt. Met de door De la Rocque (klaarblijkelijk met trots) genoemde ambassadeur moet zijn gedoeld
op een neef van de vader van Mr. Johan Schilthouwer van Hoey die eveneens Abraham van Hoey heette.
Het betreft de op 10 juli 1684 in Den Haag geboren Abraham van Hoey die ambassadeur was van de
Republiek in Frankrijk in de periode 1727-1747, en van wiens bestaan en functie De la Rocque om die
reden op de hoogte zal zijn geweest. Deze was voorts o.m. pensionaris van Gorcum en raadsheer in het
Hof van Holland. Hij was gehuwd met Aletta van Neck en werd in Gorcum op 20 oktober 1766
begraven. 606
Prosper Marchand
Prosper Marchand werd op 11 maart 1678 geboren in Saint-Germain-en-Laye nabij Parijs als zoon van
een musicus aan het hof van de Franse koning. In 1709 vluchtte hij als hugenoot naar de Republiek der
Verenigde Nederlanden waar hij zich vestigde in Den Haag, net zoals de ouders van Pieter de la Rocque
zo’n 25 jaar eerder. 607 In januari 1710 komt hij voor op de lidmatenlijst van de Waalse kerk aldaar.
Gedurende korte tijd woonde hij daarna in Amsterdam en Rotterdam om in 1723 voorgoed in Den Haag
terug te keren. Marchand was actief als uitgever, boekhandelaar, schrijver, journalist, literatuurcriticus,
redacteur van tijdschriften en adviseur van auteurs en van uitgevers. Hij overleed in Den Haag op 14 juni
1756. Tot zijn beroemdste publicaties behoort de “Dictionnaire historique ou mémoires critiques et
littéraires concernant la vie et les ouvrages de divers personnages distingués particulierement dans la
République des Lettres”, posthuum verschenen in Den Haag 1758-1759. 608 Hij kan worden beschouwd
als een vrijzinnig protestant.
In 1710 werd Marchand lid en secretaris van een in Den Haag gevestigd gezelschap genaamd “Chevaliers
de la Jubilation”, dat het karakter had van een sociëteit van vrijdenkers (libertijnen). Het was een besloten
club waarvan de vrijgezelle (waarschijnlijk Franstalige) leden krachtens de huisregels geacht werden om
zich te gedragen als ondeugend, vrolijk, tevreden en bereid om te lachen, te drinken, te zingen, te dansen,
te spelen, te schertsen, te ravotten, te stoeien en te leven zonder een geheime liefde of een
huwelijkspartner. De liefde werd bedreigend geacht voor het plezier en het huwelijk werd beschouwd als
het graf voor de lach en het spel. 609 In literatuur over de Verlichting is gesuggereerd dat het gezelschap
het karakter had van een vrijmetselaarsloge. Een belangrijke representant van deze hypothese is Margaret
604
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Telders en Van Duyn, p. 83-84.
Op 19-9-1742 verwierf hij de rang kolonel-titulair (Ringoir, 1981 b, p. 69).
Telders en Van Duyn, p. 94.
Het bezorgadres van de door De la Rocque aan Marchand geschreven brieven was: meester Mikke op
de Kalvermarkt te Den Haag.
Voor verdere bijzonderheden over het leven en werk van Prosper Marchand wordt verwezen naar
Berkvens-Stevelinck, 1978 en 1987 (en de bespreking van het laatstgenoemde werk door Frijhoff,
1989).
Berkvens-Stevelinck, 1978, p. XIII; idem, 1987, p. 170.
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C. Jacob. 610 Hoewel het besloten, geheimzinnige karakter van het gezelschap en de maçonnieke
terminologie waarvan de leden zich bedienden lijken te wijzen op een vrijmetselaarsvereniging zijn
hiervoor in de archieven van de vrijmetselarij in Nederland geen aanwijzingen gevonden. 611 Dit is in
overeenstemming met de bevindingen terzake van Berkvens-Stevelinck. 612 In de ledenlijsten van de
vrijmetselaarsloges in Nederland is Prosper Marchand niet als lid aangetroffen. Er zijn wel aanwijzingen
dat hij sympathiek stond tegenover het gedachtengoed van de vrijmetselaars.
Of Pieter de la Rocque lid was van de “Chevaliers de la Jubilation” is niet bekend. Omdat hij in de
periode 1710-1747 nauwelijks in Den Haag verbleef is dit niet erg waarschijnlijk. Ook hij is in
ledenlijsten van vrijmetselaarsloges in Nederland niet getraceerd. In zijn brieven aan Marchand zijn
hiervoor evenmin aanwijzingen gevonden.
Marchand beschikte over een wijdvertakt sociaal netwerk. Daarvan getuigen de vele brieven aan hem die
bewaard zijn gebleven. 613 Tot zijn kennissen behoorden vooraanstaande leidinggevende politieke en
militaire personen in de Republiek zoals de broers Willem en Charles Bentinck. 614 Met hen was hij zo
goed bevriend dat hij aan hen waardevolle bestanddelen van zijn nalatenschap legateerde. Willem
Bentinck (graaf van Rhoon) erfde zijn ingelijste prenten en diens broer Charles de door Marchand
verzamelde werken (waarschijnlijk vooral gravures en tekeningen) van Jacob van der Schley. 615 Willem
Bentinck werd bovendien aangewezen als executeur testamentair. 616
Voor De la Rocque was Marchand niet alleen een goede vriend maar ook een psycholoog-boekhandelaar
die tactvol de boeken uitzocht die voor De la Rocque geschikt konden worden geacht gelet op de positie
en omstandigheden waarin deze zich bevond. In de woorden van Berkvens-Stevelinck vond De la Rocque
in Marchand “non seulement un ami dévoué lui rendant régulièrement visite dans son humide donjon et
qui avait bien voulu se charger de la sélection et de la vente de sa bibliothèque, mais également un libraire
psychologue, choisissant avec tact les ouvrages les plus propres à tromper l’ennui du prisonnier pendant
les longues veillées hivernales, puis les ouvrages “susceptibles de l’intéresser” lorsqu ‘il sombre dans la
plus sombre des mélancolies et finalement [zoals De la Rocque kenbaar maakte] quelqu‘autre livre que
vous croiré me convenir, mon tems m’etans trop précieux pour l’employer à toute sorte de lecture”. 617 De
omgang met Marchand had voor De la Rocque een therapeutische functie.
Johannes Willem Paris
De la Rocque had Johannes Willem Paris in Hulst leren kennen toen deze daar in 1738 predikant werd. 618
In die hoedanigheid maakte hij de val van Hulst in mei 1747 mee. Hij was gehuwd met Johanna Theodora
Streso, dochter van Caspar Streso (de oudste broer van de drie reeds genoemde gebroeders Streso en o.m.
griffier, schepen en burgemeester van Hulst; jong gestorven en begraven aldaar op 28 november 1727) en
Alida Agnes Wierts (overleden in Gorcum, begraven in Hulst op 1 maart 1763). 619 Paris bezocht De la
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Jacob, 1984.
Met dank aan Jac. Piepenbrock, conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum “Prins Frederik” te
Den Haag, voor het verstrekken van deze informatie.
Berkvens-Stevelinck, 1978, p. XII-XIII; idem, 1984, p.124-148; idem, 1987, p. 170-171; idem, 1997,
p. 304-313.
Zie voor een inventarisatie daarvan: Berkvens-Stevelinck (m.m.v. A. Nieuwenboer), 1988.
Willem Bentinck, graaf van Rhoon (1704-1774), gold toen als een invloedrijk politicus en een der
belangrijkste adviseurs van stadhouder Willem IV. Zijn broer Charles Jean Bentinck tot Nijenhuis
(1708-1779) was vertegenwoordiger van Overijssel in de Staten-Generaal en periodiek ook voorzitter
van dit bestuursorgaan. Marchand had in 1752 bemoeienis met de verhuizing van de bibliotheek van
Willem Bentinck naar het landgoed Zorgvliet in Den Haag waar hij het Catshuis bewoonde.
Jacob van der Schley (1715-1779), tekenaar en graveur. Hij illustreerde o.m. de 15-delige uitgave van
de complete werken van Pierre de Bourdeille, heer van Brantôme, “Oeuvres du signeur de Brantôme”,
uitgegeven in Den Haag in 1740.
Berkvens-Stevelinck, 1987, p. 6.
Idem, p. 140.
Johannes Willem Paris is geboren in Anhalt Bernburg. Het wapen van deze familie is: doorsneden 1
van groen, 2 van rood, over het geheel een goud springend hert met zwart gewei (Van den Akker, p.
274-275).
Caland, 1882, p. 582.
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Rocque op Loevestein (in elk geval) gedurende twintig dagen in 1752.
december 1776 begraven. 621

620

Hij werd in Hulst op 14

De broers Streso
Reeds in Hulst behoorde de familie Streso tot de vriendenkring van Pieter de la Rocque. Het moet voor
hem een aangename verrassing zijn geweest dat twee leden van deze familie zich in 1748 hadden
gevestigd in Gorcum. 622 Het waren de broers Petrus (Pieter) Gijsbert (gedoopt te Hulst op 7 juli 1715) en
Constantinus (Constantijn) Streso (gedoopt te Hulst op 27 april 1718). 623 Aan Marchand omschreef hij ze
als “waarde lieden uit een respectabel geslacht” dat hij al 20 jaar kende. Dat gold ook voor hun oudere
broer Lodewijk Hillegardus Streso (gedoopt te Hulst op 3 februari 1708) die in Hulst bleef wonen en daar
onder meer de functies vervulde van schepen (in 1736, 1738 en 1741) en pensionaris van het
Hulsterambacht. Constantinus Streso was schepen van Hulst in de jaren 1746-1748 en maakte dus in die
hoedanigheid de belegering en de capitulatie van Hulst in de maanden april-mei 1747 mee. 624
Lodewijk Hillegardus, Pieter Gijsbrecht en Constantinus Streso zijn zonen van Lodewijk Streso en
Adriana Brand. Hun vader was predikant te Hulst in de periode 1687-1705. 625 Pieter en Constantinus
bezochten De la Rocque wekelijks op Loevestein en behoorden daarmee tot zijn beste vrienden in die fase
van zijn leven. Deze vriendschap kwam tot uitdrukking toen De la Rocque hen en hun broer Lodewijk in
1751 machtigde om zich na zijn overlijden te ontfermen over zijn boedel totdat de executeur-testamentair
(wiens naam niet bekend is) op Loevestein zou arriveren en deze taak zou overnemen (zie hoofdstuk 1).
De verwachting was dat de executeur niet snel ter plaatse zou kunnen zijn.
De broers Streso fungeerden in Gorcum als contactpersonen voor De la Rocque, bijvoorbeeld wanneer
daar gasten werden opgevangen die op weg waren naar Loevestein. Zij behoorden tot de stabiele sociale
kern rondom De la Rocque vanaf zijn komst op Loevestein tot zijn overlijden.
5.7 De huisknecht
Het verblijf van Pieter de la Rocque op Loevestein werd gefaciliteerd door de aanwezigheid van een
huisknecht. 626 Deze verzorgde hem in tal van opzichten. De knecht zorgde voor het eten, het
schoonhouden van de kamer, het wassen van de kleren en dergelijke. Hij was 24 uur per dag beschikbaar
voor het vervullen van uiteenlopende klussen. Wanneer De la Rocque ernstig ziek was waakte hij ‘s
nachts in diens kamer. De bewegingsvrijheid van de knecht was onbegrensd. Hij kon gaan en staan waar
hij wilde, afgezien van de reguliere momenten waarop de hoofdpoort van het fort was gesloten.
Regelmatig deed hij voor De la Rocque buiten Loevestein boodschappen, vooral in Gorcum (waar onder
meer levensmiddelen en medicijnen werden gekocht), maar incidenteel ook in bijvoorbeeld Den Haag
(waar boeken werden opgehaald en teruggebracht). De knecht was een uiterst belangrijke schakel in de
contacten van De la Rocque met de buitenwereld. Door vrienden van De la Rocque werd de knecht ook
als zodanig beschouwd en behandeld. De brieven die De la Rocque in Loevestein schreef werden door de
knecht in Gorcum gepost. Gasten die op bezoek kwamen werden door de knecht in Gorcum opgehaald.
Ongetwijfeld fungeerde deze ook als een vast aanspreekpunt met wie hij zijn persoonlijke wel en wee kon
delen. De aanwezigheid van een knecht zal eraan hebben bijgedragen dat De la Rocque door betrokkenen
op Loevestein werd gepercipieerd als een voorname gedetineerde.
Waarschijnlijk beschikte De la Rocque als commandeur van Hulst reeds over een huisknecht,
vermoedelijk zelfs meer dan één. Toen hij gedetineerd werd in de Castelenije op het Haagse Binnenhof
verzocht hij de krijgsraad om daar door een van zijn “domestiquen” te worden verzorgd. Het is onbekend
of dit verzoek is ingewilligd. Mocht dit het geval zijn geweest dan is het aannemelijk dat de reeds in Hulst
werkzame knecht meekwam naar de Castelenije en vervolgens naar Loevestein. De plaats van herkomst
van de knecht aldaar draagt aan de waarschijnlijkheid daarvan bij.
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Tijdens een van deze bezoeken nam hij Spawater mee. Hij bezorgde De la Rocque ook boeken.
De oudste zoon van Jan Willem Paris, Emanuel Casparus Jacobus, gedoopt te Hulst op 21-10-1742,
werd schepen en griffier van het Hulsterambacht.
Vermoedelijk weken zij uit naar Gorcum omdat daar familie woonde van hun moeder Adriana Brand.
Pieter Gijsbert Streso overleed in Leiden en werd in Hulst op 5-4-1765 begraven. Constantinus Streso
overleed in Gorcum en werd op 10-4-1760 eveneens in Hulst begraven.
Brand, 1972, p. 470.
Caland, 1882, p. 491-492. De familie Streso stamt uit Duitsland. In de eerste helft van de 17 de eeuw
was Adam Streso predikant in Amsdorf, Warmsdorf, Cöthen en Nienburg. Zijn zoon Casparus werd
predikant in Den Haag. Deze is de vader van de Hulster predikant Lodewijk (Ludovicus) Streso (De
Navorscher, jrg. 1858, p. 155).
In diverse brieven aan Marchand omschreef De la Rocque zijn huisknecht als “mon valet de
chambre”. Deze is ook omschreven als een “domestique”.
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De knecht op Loevestein was Jan Baptist de Vleeshouwer, door De la Rocque steevast kortweg
omschreven als Jan Baptist. Hij is op 31 juli 1713 in Sint Niklaas (België) rooms-katholiek gedoopt als
zoon van Josephus de Vleeshouwer en Elisabetha Pornit en zal vanuit zijn geboorteplaats in Hulst zijn
beland.
Jan Baptist de Vleeshouwer ondertrouwde als jonge man in de gereformeerde kerk van Loevestein op 21
november 1749, trouwde aldaar op 7 december 1749 en trouwde vervolgens rooms-katholiek in Gorcum
op 8 december 1749.

De huwelijksinschrijving van de huisknecht door de predikant van Loevestein.
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De bruid was de eveneens op Loevestein verblijvende en nog ongehuwde Anna Maria Mulder.
Trouwgetuigen in Gorcum waren de broers Domicellus en Antonius Vloers. Gelet op de snelle komst van
het eerste kind (de bruid was op 21 november 1749 reeds zwanger) zal de gebruikelijke tijd tussen de
ondertrouw en de huwelijksinzegening zijn verkort. Het paar liet in de periode 1750-1760 in Gorcum vijf
op Loevestein geboren kinderen rooms-katholiek dopen: Josephus (16 februari 1750), Johan Baptist (1
augustus 1751), Petrus Josephus (20 augustus 1752), idem (28 juli 1755) en Isabella Coleta (4 mei
1760). 628 Nadat De Vleeshouwer was gehuwd maakte De la Rocque in zijn brieven aan Marchand
melding van “domestiquen”, waaruit kan worden afgeleid dat vanaf dat moment ook de echtgenote van de
knecht bij de verzorging van De la Rocque betrokken raakte. 629 Eind mei of begin juni 1750 betrok het
paar de reeds vermelde, door De la Rocque gefinancierde, comfortabele officierswoning (zie paragraaf
5.3). Waar de knecht eerder op Loevestein was gehuisvest is onbekend. Zeker is dat hij daar beschikte
over een eigen, gemeubileerde kamer. De la Rocque betaalde er huur voor. 630 Jan Baptist verzorgde De la
Rocque tot diens overlijden. Hij meldde het overlijden bij de magistraat van Woudrichem en regelde de
betaling van de begraafbelasting (zie paragraaf 1.6).
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Regionaal Archief Rivierenland (rechtsopvolger van het Streekarchief Bommelerwaard), DTB
Loevestein 1704-1809, DTB nr. 1301.
Tot de doopgetuigen van deze kinderen behoorden drie leden van de familie De Vleeshouwer:
Johannes Franciscus, Johanna Theresia en Isabella. Laatstgenoemde is mogelijk identiek met Isabella
Judoca de Vleeshouwer, r.k. gedoopt te Sint Niklaas 18-12-1718 en zuster van Jan Baptist de
Vleeshouwer. De eerstgeboren zoon overleed op Loevestein kort voor 4-5-1750; op die datum werd
namens zijn vader het overlijden in Woudrichem aangegeven in verband met de verplichting tot het
betalen van impost op het begraven. De in 1752 geboren zoon Petrus overleed eveneens kort na zijn
geboorte. Zijn overlijden werd in Woudrichem aangegeven op 10-11-1752. In beide gevallen werd fl.
3 impost betaald (Streekarchief Langstraat Heusden Altena, DTB Woudrichem, inv. 7, fol. 98 en 106).
De beide kinderen zijn hoogstwaarschijnlijk niet in Woudrichem, maar op Loevestein dan wel in
Gorcum begraven.
Mogelijk was dit al eerder het geval omdat Anna Maria Mulder vóór haar huwelijk reeds op
Loevestein woonde.
Brief aan Marchand 26-6-1749. Toen in 1619 werd beslist over de huisvesting van Hugo de Groot op
Loevestein werd bepaald dat zijn “dienaar” in een apart vertrek van het slot diende te worden
ondergebracht (De Groot, p. 187-189). Dat gold overigens ook voor zijn echtgenote en kinderen.
Vermoedelijk gold voor de knecht van De la Rocque een zelfde regeling. In 1748 was op het slot
Loevestein voldoende ruimte voor een aparte huisvesting van een huisknecht beschikbaar.
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Kort daarna verhuisde De Vleeshouwer met zijn gezin naar Gorcum. 631 Daar voltrok zich een
metamorfose in zijn levensloop. Hij werd er als poorter aanvaard. Als handelaar in garen werd hij lid van
het kramersgilde en legde hij de eed als tapper af. Voor het destijds aanzienlijke bedrag van fl. 4000 kocht
hij in 1764 de aan de Merwede gelegen druk bezochte herberg die toen werd omschreven als “Het
Gekroond Schippershuis”. 632 Hij leende het benodigde bedrag tegen een rente van 3,5 % per jaar. 633
Toen hij in 1775 de zaak overdroeg aan zijn in 1751 geboren zoon Johan Baptist was de herberg ondanks
bemiddelde gasten belast met aanzienlijke schulden, die eveneens aan de zoon werden overgedragen met
inbegrip van de verplichting om zijn ouders verder te onderhouden. Ook de zoon zag geen kans om de
zaak rendabel te exploiteren. 634 Toen dit ook diens oudste zoon (die eveneens Jan Baptist de
Vleeshouwer heette en op 14 oktober 1775 in Gorcum werd gedoopt) niet lukte besloot deze in 1812 om
de herberg voor fl. 1145 met een groot verlies te verkopen, waarna hij Gorcum met een onbekende
bestemming verliet.
De huisknecht-herbergier Jan Baptist de Vleeshouwer overleed in Gorcum kort voor 2 mei 1778. 635

Het “Gekroond Schippershuis” anno 2014 onder de naam “Merwezicht”, gezien vanaf de Merwede.
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De navolgende gegevens over het verblijf van Jan Baptist de Vleeshouwer in Gorcum zijn ontleend
aan Van Dijk, p. 149-151.
Anno 2014 is het adres van dit pand Eind nr. 19 te Gorcum. Restaurant “Merwezicht” is erin
gevestigd.
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat Jan Baptist de Vleeshouwer behoorde tot de
erfgenamen van Pieter de la Rocque. Mogelijk was hij ook hierdoor in staat om zich als kleine
zelfstandige in Gorcum te vestigen.
Deze zoon werd op 4-3-1800 in Schelluinen begraven, diens echtgenote, Anna Maria (“Mieke”) Ham
(geboren in Lind ca. 1746), overleed in Gorcum 5-1-1816. Van dit paar werden in Gorcum tussen
1775 en 1787 zes kinderen rooms-katholiek gedoopt.
Regionaal Archief Gorinchem, recht. arch. Gorcum, inv. 123, fol. 61 v.
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De bebouwing van Fort Loevestein omstreeks 1750 toen De la Rocque er gevangen zat. 636

636

Dijkstra e.a., p. 86; zie ook: NA, Oorlog: Plans van Vestingen, toegang 4.OPV, W159.
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Hoofdstuk 6: Tot besluit
Pieter de la Rocque maakte in de eerste helft van de 18de eeuw als officier in het Staatse leger een
glanzende carrière. Hij werd kolonel van een Staats infanterie-regiment, bereikte de hoge rang van
luitenant-generaal en werd als commandeur belast met de verantwoordelijkheid voor de verdediging van
de belangrijke vestingstad Hulst in Staats-Vlaanderen. In 1747 voltrok zich een metamorfose in zijn
levensloop. Toen Hulst en het omringende Hulsterambacht op 11 mei 1747 in Franse handen vielen werd
dit hem zodanig kwalijk genomen dat hij werd gedaagd voor een bijzondere Hoge Krijgsraad die hem ter
dood veroordeelde. Stadhouder Willem IV zette de straf om in levenslang op slot Loevestein. Daar trad
De la Rocque in het voetspoor van belangrijke 17 de eeuwse “staatsgevangenen” zoals Hugo de Groot. Hij
overleed er als een eerloos burger, ruim 80 jaar oud.
Er ging in de maanden april-mei 1747 bij de verdediging van Hulst en het Hulsterambacht veel mis dat
De la Rocque viel aan te rekenen. Dat hij ter verantwoording werd geroepen en werd berispt viel te
verwachten. Maar zijn bestraffing was gebaseerd op de discutabele premisse dat Hulst in de genoemde
maanden succesvol te verdedigen viel tegen een Franse aanval. De militaire en politieke leiding van de
Republiek waren ervan overtuigd dat de vesting Hulst onneembaar was. Het was toch in 1702 (tijdens de
Spaanse Successieoorlog) wel mogelijk gebleken om Hulst succesvol tegen een Franse belegering te
verdedigen? Toen vernomen werd dat De la Rocque met de leiding van de Franse belegeraar een
capitulatie-overeeenkomst had gesloten was de verontwaardiging daarover dan ook groot. Dat het
buitengewoon lastig zou zijn om de vesting Hulst te behouden in het licht van de (personele en materiële)
overmacht van het Franse leger werd nauwelijks ingezien. Na de val van het fort Zandberg (op 9 mei
1747) moet De la Rocque als een ervaren officier (en voormalig vestingbouwkundig ingenieur) hebben
ingeschat dat een voortgezette verdediging van Hulst een zinloze, hopeloze opgave was, mede gelet op
onenigheid in het geallieerde Staats-Engelse kamp en door het niet arriveren van zwaar geschut, waarom
De la Rocque herhaaldelijk en indringend had verzocht. Door te capituleren kon een eervolle overgave
worden bedongen en kon worden voorkomen dat de stad ernstig zou worden beschadigd en dat er vele
slachtoffers zouden vallen. Over hoe het had kunnen aflopen indien er op 11 mei 1747 niet was
gecapituleerd kan uiteraard slechts worden gespeculeerd, maar de kans dat Hulst een zelfde lot zou zijn
beschoren als Bergen op Zoom, dat (aansluitend) in september 1747 in Franse handen kwam na een
begelering van ruim drie maanden (met dezelfde legermacht van ca. 23.000 man), moet als groot worden
ingeschat. Die stad werd goeddeels in puin geschoten en er vielen, wederzijds, vele slachtoffers. Een
maand later trof het sterke Staatse Scheldefort Lillo een zelfde lot.
De krijgsraad die met de veroordeling van De la Rocque werd belast heeft daarmee geworsteld. Er waren
niet minder dan 47 vergaderingen nodig om tot een eindoordeel te komen. Het proces kende zes grillige
wendingen. Over de strafmaat waren de leden verdeeld. In de eerste fase van het proces stemde een
duidelijke meerderheid van de krijgsraad tegen de doodstraf. Pas nadat het proces in een opmerkelijke
tweede fase belandde, nadat de samenstelling van de raad ingrijpend was herzien, verkreeg deze strafoptie
een meerderheid. Stadhouder Willem IV drukte een zwaar stempel op het proces. Hij stelde de bijzondere
krijgsraad samen, weigerde het aanvankelijke vonnis goed te keuren, wijzigde vervolgens de
samenstelling van de raad, bemoeide zich intensief met de procesgang en amendeerde tenslotte het finale
vonnis zodanig dat De la Rocque in leven bleef en op Loevestein belandde met behoud van zijn
bezittingen. Het proces voltrok zich kort nadat in de Republiek een einde was gekomen aan het Tweede
Stadhouderloze Tijdperk. Het is aannemelijk dat de nieuwe stadhouder zijn positie in de militaire
strafrechtspleging heeft willen demonstreren en markeren.
In juridisch opzicht verliep het proces tegen De la Rocque, ook gemeten naar toenmalige maatstaven,
nogal dubieus. Het duurde ongeveer vijf maanden alvorens hij inzage kreeg in de aanklacht en de strafeis
van de fiscaal, met inbegrip van de onderliggende processtukken. De krijgsraad had toen reeds vonnis
geveld, dat uiteindelijk niet werd uitgevoerd omdat de prins van Oranje het weigerde te tekenen.
Uit de schaarse gegevens over de persoon De la Rocque lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat hij een
autoritaire, eigenzinnige man was. Voorzichtigheid is bij deze karakterschets geboden, want
representatieve en betrouwbare gegevens over zijn persoonlijkheid in diverse levensfasen zijn niet
aangetroffen. Zeker is dat hij door personen die nauw betrokken waren bij het beleg en de overgave van
Hulst in 1747 zo is getypeerd, maar ook daarbij past enige relativering, omdat de genoemde kwalificaties
vooral zijn opgetekend uit de mond van getuigen waarmee De la Rocque een gespannen verhouding had,
zoals met diverse leden van de magistraat van de stad Hulst. De krijgsraad heeft in het voetspoor van de
fiscaal van de Generaliteit de persoonlijkheid van De la Rocque een rol laten spelen bij diens bestraffing.
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De fiscaal verweet De la Rocque koppigheid, hoogmoed, onverschilligheid, onverzettelijkheid en
brutaliteit.
Het is riskant om zich aan een oordeel te wagen over de validiteit van deze kwalificaties. Een
wetenschappelijk verantwoorde reconstructie daarvan is immers niet meer mogelijk. De vraag kan wel
rijzen hoe de genoemde eigenschappen te rijmen zijn met de glanzende carrière van De la Rocque in het
Staatse leger. Hoe plausibel is het dat de verantwoordelijkheid voor een infanterie-regiment en voor
belangrijke Staatse vestingen gedurende lange tijd is toevertrouwd aan een persoon met dergelijke, ook in
militair opzicht riskante karaktertrekken? Het valt niet uit te sluiten dat de persoonlijkheid van De la
Rocque gedurende zijn levensloop aan veranderingen onderhevig was en dat de beschreven kwalificaties
zich manifesteerden in een periode waarin zijn maatschappelijke status zodanig was gestegen dat hij is
bezweken voor het risico van hoogmoedigheid.
Het was voor de krijgsraad die hem veroordeelde verleidelijk om de val van Hulst aan zijn
persoonlijkheid toe te schrijven. Op die wijze kon een gevoelige nederlaag van het Staatse leger
eenvoudig worden verklaard waarbij de mythe van een onneembare vesting intact kon blijven. De val lag
dan niet aan de wijze waarop Hulst als vesting in personeel en materieel opzicht was toegerust, maar aan
de zwakheid van een eigenwijze commandeur. De overweldigende kracht van de Franse belegeraar kon
zo als determinant van de val buiten beeld blijven. In het proces tegen De la Rocque was er nauwelijks
oog voor de onbalans tussen de Staatse verdedigers en de Franse aanvallers. Het is vaker voorgekomen
dat historische gebeurtenissen zijn herleid tot gedragingen van individuele personen, zonder oog voor de
institutionele condities waaronder zij konden handelen. Wie abstraheert van de context waarbinnen
mensen handelen heeft de riskante neiging om de betekenis van psychologische kenmerken als
determinanten van gebeurtenissen te overschatten.
Uit de brieven die De la Rocque tijdens zijn detentie op Loevestein schreef in de periode 1748-1756
doemt een beeld van de man op dat afwijkt van de percepties van zijn persoonlijkheid in een
voorafgaande levensfase. De la Rocque toont zich dan als een gelovig man met een brede en diepgaande
intellectuele en filosofische belangstelling, met veel interesse voor het wel en wee van vrienden. Het is
geenszins uitgesloten dat deze eigenschappen een uitvloeisel waren van een uitzichtsloze opsluiting. Maar
het valt evenmin uit te sluiten dat de persoon die zich op Loevestein middels zijn brieven liet kennen in
essentie geen andere was dan de persoon in een eerdere levenfase. Zijn brieven aan zijn vriend Marchand
getuigen van een sombere kijk op het leven.
In het leven van Pieter de la Rocque speelde Frankrijk een invloedrijke rol:
 Hij is er geboren en verliet zijn geboortegrond op jonge leeftijd als gevolg van geloofsvervolging
van zijn ouders.
 Zijn functioneren tijdens de strijd tegen Frankrijk in de Spaanse Successieoorlog (1701-1713)
legde de basis voor zijn loopbaan in het Staatse leger.
 Zijn regiment kon zich vooral manifesteren toen het Franse leger gedurende de Oostenrijkse
Successieoorlog (1740-1748) wederom de Zuidelijke Nederlanden binnenviel.
 Zijn veroordeling als commandeur van Hulst was het gevolg van de wijze waarop hij zich had
gedragen tijdens een Franse belegering van die stad in de maanden april-mei 1747.
 In zijn laatste levensfase las hij overwegend Franse boeken en had hij relatief veel contacten (al
dan niet op afstand) met Franstalige vrienden.
Op Loevestein beschikte De la Rocque over een royale kamer in de Riddertoren met uitzicht op de Waal.
Hij mocht de vesting niet verlaten, maar had er wel bewegingsvrijheid. Zijn verblijf werd gefaciliteerd
door de aanwezigheid van een huisknecht die dag en nacht voor hem klaarstond en die buiten het slot kon
gaan en staan waar hij wilde. Door de knecht kon de actieradius van De la Rocque aanzienlijk worden
verruimd. De knecht betrok na zijn huwelijk een door De la Rocque gefinancierde voormalige
officierswoning binnen de vesting. De la Rocque profiteerde ervan mee, vooral van de daarin aanwezige
keuken, kelder, ruimte voor het opbergen van boeken en een logeerkamer voor gasten. Een bij deze
woning behorende moestuin, waarin ook kippen werden gehouden, maakte het eten van verse groenten
mogelijk. Het werd aan De la Rocque toegestaan om gasten te ontvangen. Vooral vanuit Gorcum kreeg
hij wekelijks bezoek van voormalige bekenden uit Hulst. Met diverse vrienden onderhield hij via
correspondentie contact. Ook door het geregeld lezen van een krant bleef hij goed van het buitengebeuren
op de hoogte. Zijn vermogen stelde hem in staat om vele en dure boeken aan te schaffen en zich culinair
met een goed glas wijn te laten verwennen. Kortom, de omstandigheden waaronder hij op Loevestein de
laatste twaalf jaar van zijn leven doorbracht waren voor een levenslang gestrafte, zeker gemeten naar de
toenmalige maatstaven, zo slecht nog niet. Hij klaagde aanzienlijk vaker over uiteenlopende
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lichamskwalen dan over de manier waarop hij er gevangen zat. Door veel te lezen zag hij kans om zijn
belevingswereld virtueel te verruimen. Over de dramatische wending in zijn levensloop toonde hij zich
opmerkelijk berustend, ook al zal daarbij het besef een rol hebben gespeeld dat opstandig gemor over zijn
diepe val en zijn tragische lot zinloos was.

Groot Molenbolwerk te Hulst, 2014.
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J.P.M., 72
Johan, 137

P.J., 6, 12, 34, 48, 50, 53,
54, 61, 65, 70, 72, 101,
110, 130, 140, 148
Simon, 34, 137
Brande
Jan Pieter van den, 38
Brandenburg-Ansbach
Caroline van, 114
Brau
Alexander Leopoldus de,
38
Brauw
Daniel de, 36, 38, 102
Breddele
Eduard, 78
Breugel
Guus van, 8, 14
Briët
Kees P., 9
Brissac
Jacques de, 9, 10, 16
Marie de, 9
Theodore, 16
Broeder
familie Den, 10
Broekhuijzen
Willem, 38
Broglie (Broglio)
Franchois Marie hertog
de, 60
Bronkhorst
Eustachius van, 60, 63, 78,
93, 102, 103, 104
Bruninkhuijsen
Willem Carel (van
Kerkwerve), 38
Brunswijk-Wolffenbuttel
Lodewijk hertog van, 115
Buijsrogge
C., 8, 78, 148
Bullestraten
familie, 10
Burman
Francois, 63, 78, 100, 103
Burmania
Gemme Omphridus van,
59, 76
Burnet
Gilbert, 134
Bylandt
Alexander graaf van, 125
Otto Jacob Christoffel
graaf van, 60, 100
Caland
Fred., 139, 140, 148
Calmet
Augustinus, 134
Calwaert
Adriaen, 17
Cam

Johan Augustus du Thil de
la, 38
Cambois du Roc(q)
Mattheus, 78
Caminada-Voorham
A.M.G., 116, 126, 127,
128, 132, 148
Campagne
G.T., 6, 62, 148
Canisius
Johan, 60, 63, 64, 78, 93,
100, 102, 103, 130
Canzius
Elisabeth Johanna, 76
Jan Pieter, 76
Carstanje
Leonard, 38
Cassel
R. van, 38
Casteel
Jan van, 38
Casteel(e)
Reijnier van de, 38
Casteele
Andries van de, 38
Mattheus van, 36, 38, 43
Cau
Iman Bonifacius, 39
Johan (Jan), 39
Cazemajour
Pierre, 10
Celius
Govert, 129
Hester, 129
Jacob, 129
Jan, 129
Lambert, 129
Cerf
Ester le, 9
Esther le, 9
Chambre Chastaigneraije de
Gadelliere
Gaspar Stephanus de la,
76
Chavonnes
Maurits Pasque de, 39
Claux
Izaak du, 39
Coehoorn
Menno van, 6, 26, 54, 57,
71, 93, 149
Coenders
Albert Aemilius, 91
Colen
Goverdina Adriana, 138
Colthoff
Johannes Leonardus, 129
Colyear
Walter Philip graaf van,
60
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Conrady
Jan Willem, 63, 78
Contades
Louis Georges Erasme
markies de, 60, 64
Corten
Jan, 50
Couw
Pieter, 130
Crane
N.N. de, 39
Credenbagh
Pieter, 18
Cronström
Christina Elisabeth van,
112
Isaac baron van, 100, 101
Cruipenninck
Lucrèce, 9, 11, 16
Cumberland
Willem Augustus graaf
van, 60, 75, 91, 92, 100,
102, 106
Debrabandere
F., 16, 148
Dedel
Wijnardia Sophia, 80
Deutz
Gideon Salomon, 60, 80,
96
Diderix
kapitein, 137
Dijk
R.F. van, 142, 148
Dijker
Pieter de, 61, 79
Dijkstra
K., 33, 116, 121, 122, 123,
125, 137, 143, 148
Dockum
Johannis van, 39
Doddridge
Philip, 134
Does
Cornelis van der, 127
Dorreboom
M.L., 87, 90, 91, 148
Douespe
Samuel de la, 134
Dreves (Drevis)
Jan, 29, 30
Dun
Adriaan van, 63, 78, 93,
102, 104
Düsseldorp
Jacoba Vincentia van, 130
Duyn
D. van, 151
Duynen
Johan van, 49

Duyst van Voorhout
Jan, 117
Echten tot Echten
Johan baron van, 80, 81,
96, 108, 111, 112, 113
Roelof van, 111
Elias
Steven, 126
Ellinckhuysen
Antony van, 18
Ellinkhuysen
Antonetta, 129
Fr. C., 34, 129
Francois, 92, 93, 107, 129
Ellinkhuyzen
Helena Paulina, 129
Empel
M. van, 148
Envie
Hyacinth graaf d’, 126
Epen
D.G. van, 13, 16, 17, 24,
33, 103, 136, 148
Everaers
P., 6, 150
Evertsen
Cornelis, 39, 60
Everwijn
D., 118, 149
Fagel
Francois, 47
H., 67
Hendrik Corneliszn., 101
Faure
Samson, 39
Feltman
Gerh., 94, 149
Ferriet
Louis Charles de, 76, 80,
91, 96
Flodroff-Wartensleben
Alexander Carel graaf
van, 36, 37, 39, 94
Fock
Francois, 33, 128
Petrus, 33, 128
Fockes
Anna, 127
Formey
Jean Henri Samuel, 134
Frai(s)né
mademoiselle du, 136
Francke
J., 16, 149
Francois I van Angoulême
koning van Frankrijk, 12
Frederik Hendrik
prins, 48, 117
Freijtagh

Ernst Jacob de, 78, 100,
101, 102, 103
Frijhoff
W., 138, 149
Fruin
R., 87, 149
Fuller
generaal-majoor, 59, 63,
75, 91, 93, 100, 106,
109, 111
Furetière
Antoine, 134
Gadelliere
Gaspard Steven de la, 76,
80, 82, 87, 91, 96, 104,
105, 107, 108
Galen
H. van, 148
Gargon
Mattheus, 39
Gassan
Magdelaine, 10
Gasser
J., 16, 149
Gayot de Pitaval
Francois, 134
Geldermalsen
heer van, 20
Geleets
Frederik Boudewijn, 39
Gennes
Jeanne de, 9, 11, 12
Gerretson
C., 148
Gervauz
kapitein, 100
Gesseler
heer van, 20
Geyl
P., 148
Glabbeek
Sebastiaan van, 76, 80, 91,
96
Goethem
Abraham, 39
Gool
Anna, 137
Gordon
Robert, 126, 136, 137
Grange
Jan de la, 39
Granges de Surgères
A.L.Th.M., 149
Groenveld
S., 48, 149
Groot
Hugo de, 8, 116, 117, 122,
123, 141, 144, 150
W. de, 141, 149
Gruijthuijzen
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A.G.M. van den, 125, 126,
137, 149
Gundakker
Ferdinand, graaf van
Thierheimb, 126
Haag
Emile, 11, 149
Eugène, 11, 149
Haersholte
Allegonda Susanna van,
112
Hagen
Maria, 129
Halewijn
Simon van, 118, 123
Ham
Anna Maria (“Mieke”),
142
Jan Albert ten, 63, 78
W.A. van, 80, 149
Hammerstein
Christoffel Albert baron
van, 126
Hanlon
G., 11, 12, 149
Hannover
Anna van, 114, 131
George August van, 114
Harcourt
Francois, hertog van, 44
Hardenbroek
Cornelia Jacoba van, 129
Jacob van, 33, 118, 127,
128, 129, 130
Jan van, 127
Johanna Gijsberta van,
129
Johanna van, 111
Haren
W. van, 67
Harrewijn
Jacobus, 98
Harten
Michiel Klaasen, 17
Nicolaas, 17
Hase
Cornelis, 61, 79
Hattinga
Anthony, 46
D.W.C., 32, 52
Haubener
Coenraedt Henrik, 78,
100, 101, 102
Haverkamp
H., 149
Heemskerck
Reinier van, 13
Heer
A.R.E. de, 151
Heinsius

raadpensionaris, 54
Herten
Michiel Klaasen, 17
Hessen-Kassel
Maria Louise van, 114
Hessen-Philipsthal
Wilhelm Ludwig prins
van, 67
Heukelom
Martin van, 60, 63, 78, 93,
102, 103, 137
Hille
Willem van, 54
Hirzel
Salomon, baron van
Wolflingen, 59
Hoeufft van Oyen
Philippus, 80, 96, 112
Hoey
Abraham van, 138
Johan van, 136, 138
Hofdijk
W.J., 118, 149
Hoffenaar
J., 8, 151
Hogerbeets
Rombout, 117
Hollaer
Pierre, 9, 16
Holleweel
J., 40
Holstein-Beck
Anthony Gunther prins
van, 19, 38
Hoof
J. van, 26, 149
M.C.J.C. van, 115, 149
Hooff
Herman van, 39
Hooft
familie, 10
Hoop
Adriaan van der, 101
Hoorn
Cornelis Nicolaaszn. van,
16
Hendrik van, 24, 34, 103,
136
Jacob van, 17
Lucretia van, 15, 16, 17,
24
Nicolaas van, 10, 12, 15,
16, 17, 94, 105
Hoorne
Mademoiselle van, 10
Hooydonk
E. van, 48, 149
Houssar
N.N., 39
Hout

Johannes van, 78, 100,
102
Hovenkamp
H.A.R., 7, 8, 14, 125, 126,
130, 137, 149, 151
Hubregts
Jacob, 39
IJsselstein
Nicolaas van, 39
Irons
James, 130
Israel
J.I., 92, 149
Jacob
M.C., 139, 149
Jager
N.N. de, 39
Jansen
S., 148
Sunny, 8, 116, 149
Janssonius
Joannes, 28
Joncquières
Jean Francois de
Dompierre de, 136
N.N. de Dompierre de,
kapitein, 67
Jonge
Marinus de, 39
Rutger (Rutschert) de, 39
Kallewaert
Pieternella, 17
Kalwaart
Pieternella Adriaansen, 17
Karel V, 48
Kellemaart
Pieternella, 17
Kempenaer
heer de, 20
Keppens
Pieter, 61, 79, 94, 101
Kerber
Nicolaas, 56, 78, 100, 103,
104
Kerkwerve
van (zie Bruninkhuijsen),
39
Kervel
Alexander van, 93, 95,
107, 108
Keulen
familie Van, 10
Kinschot junior,
Roeland van, 60
Kinschot senior
Roeland van, 76, 79, 80,
82, 91, 96, 104
Klein
Ger, 8, 34
Klitzner
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N.N., 40
Knappert
L., 150
Knoester
Henk, 8, 9, 93
Knol
Kornelis, 22
Kobus
J.Chr., 149
Kolen
Goverdina Adriana, 40
Koning
Geertruijd de, 137
Kool-Blokland
J.L., 129, 149
Kossmann
Fr. K.H., 150
Kraker
A. de, 48, 149
Kretschmar
Louis Adriaan van, 75, 76,
80, 91, 96, 97, 100
Kruijf
T. de, 150
Kruijpenninge
Constantia, 25
Kuipers
J.J.B., 6, 149
Laansma
S., 129, 149
Lafont
Gabriel, 136, 138
Lambregts
Charles de, 14, 31
Lammens
Matthijs, 40
Lampsins
Laurens, 40
Langeweg
Daniel, 83
Larcher
Reinhart Menno, 78, 100,
103
Larroque
Constance, 10
Elizabet, 10, 16
Jacob, 10
Pierre, 10, 11, 12, 16
Leenderts
Bernardus, 40
Leer
Kees van der, 8, 24
Leeuwen
A.J.C., 149
Leggle
Rachel, 16
Leithen
Joost Christoffel van der,
137
Lelij

Charles de, 40
Lennep
J. van, 118, 149
Leroux
Balthasar, 16, 17
Lucretia, 15, 17
Leune
J.M.G., 3, 8, 26, 27, 38,
48, 72, 111, 149, 150
Leune-Wijnen
Dinette, 8
Lévesque de Pouilly
Louis Jean, 134
Lewe
Joost, 60, 76, 80, 91, 96,
112
Lewe van Aduard
Berent baron, 60
Wendelina Cunera, 112
Leyden
Pieter Coenraad van, 127
Licht
familie De, 10
Ligtenberg (Lichtenberg)
Willem van, 40
Lindtman
Carel Hendrik van, 76
Lion
Elbertus le, 40
Lobbrecht
Quirijn van, 27
Loo
Anna van, 18
Löwenthal
Ulrich Frederik graaf van,
56, 60
Maggi
Julius, 133
Maleprade
Louis de, 78, 100, 101,
102
Malnoc
B. de, 9
Manen
Wouter van, 22
Marchand
Prosper, 5, 7, 9, 14, 23, 26,
34, 115, 124, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 145,
148, 151
Marjoribanks
Alexander, 125, 126, 130,
137, 149
Martens
N., 70, 150
Massau
Rebecca Henrietta van, 76
Massé

Liberal de, 40
Philip Pieter de, 40
Willem de, 40
Massou
Gerlach Cornelis Johannes
van, 60, 63, 78, 102
Mattha
Johan Alexander baron de,
60
Medern
Bernhard Christof van, 40
Melchers
R., 78, 115, 150
Merkes van Gendt
J.G.W., 116, 118, 119,
121, 123, 129, 148
Mestral
Michel Samuel de, 104
Meurs
Willem van, 18
Mierevelt
Michiel Janszn. van, 117
Millière
Alexander de la, 136
Moer
Johan van de, 40
Molhuysen
P.C., 9, 33, 150
Moréri
Louis, 135
Motte
Margueritte de la, 9
Mulder
Anna Maria, 141
Munnick
Gerbrand, 127
Murray
John, 59
William, 60
Naerssen
familie Van, 10
Naerssen jr.
Revixit van, 10
Naerssen sr.
Revixit van, 10
Nagtglas
F., 6, 72, 93, 150
Nassau
Karel Hendrik Friso van,
111
prins Maurits van, 48
Willem Karel Hendrik
Friso van, 113
Nassau-Beverweerd
Willem Hendrik graaf van,
80
Nassau-Dietz
Johan Willem Friso van,
114
Nassau-Ouwerkerk
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Willem Maurits graaf van,
31
Nassau-Siegen
Hendrik van, 50
Neck
Aletta van, 138
Nellen
Henk, 8, 116, 122, 150
Nepita
F.W. van, 63, 78
Newcastle
Thomes Pelham-Holles,
hertog van, 92, 115
Nieuwenboer
A., 139, 148
Nimwegen
O. van, 13, 26, 36, 43, 48,
60, 61, 63, 68, 71, 75,
92, 150
Noue
Francois de la, genaamd
Bras-de-Fer, 135
Olingius
Hermanus, 22, 23
Olphen
Maria Catharina van, 76
Onderwater
Boudewijn, 80, 96
Oostee
Adolph van, 6, 40, 138
Cornelia Boudina Mathia
van, 138
Oostenrijk
Maria Theresia van, 42
Ourijk
Huijbert van, 22
Overschie
Antonij, 25
Pabst
Johan Caspar baron van,
129, 130
Padt
Willem, 40
Pain et Vin
Moise, 79, 92, 115
Panhuysen
L., 117, 150
Panthaleon
Gerard Willem van, 137
Paplaij
Alexander Jacobus, 40
Parduijn
Adriaen, 28
Paris
Emanuel Casparus
Jacobus, 140
Johannes Willem, 136,
139, 140
Parma
hertog van, 87

Paula
Alphonsus de, 40
Peijere
Jean de la, 13
Samuel Maurits Rombout
de la, 29
Peres (Perez)
Jean (Jan), 40
Perponcher de Maison
Neuve
Isac de, 26
Pibrac
Gui Du Faur de, 135
Picart
Bernart, 151
Piek van Zoelen
baron, 74
Piepenbrock
Jac., 139
Pieters
H., 148
Placette
Jean de la, 135
Plessis
Robert du, 118
Pol
Sara van der, 129
Poortman
Lodewijk Carel van, 40
Pornit
Elisabetha, 141
Posern
Carel Augustijn de, 41
Posthumus Meyjes
G.H.M., 10, 148
Praetorius
Andries August graaf van,
75, 76, 80, 87, 91, 96,
100
Prevost
vestingbouwkundig
ingenieur, 128
Prévost
Antoine Francois (alias
Prévost d'Exiles), 135
Prinsen
A., 8, 48, 150
Pröbsting
Ernestus Engelbertus, 130
Jan Hendrik, 130
Provo
Willem, 41
Prud ‘Homme van Reine
R., 13, 150
Puyvelde
L. van, 61, 79
Raa
F.J.G. ten, 26, 47, 150
Raamsdonk
Arij van, 79, 102, 103

Raephorst
familie Van, 10
Ramhorst
heer van der, 20
Rapin Thoyras
Paul de, 135
Rauwertz
Gerard Otto, 78
Rechteren
Leonard Casimir graaf
van, 126
Rechteren van Hemert
Jacob de, 39
Reenen
Johannes Jacobus van, 76
Laurens Lamoraal van, 76,
100
Regenmorter
familie Van, 10
Reichenbach
Jacob, 41
Reijner
Johan, 41
Rijssel
Willem van, 129
Rijswijk
Jan Hendrik van, 78, 103,
104
Ringen
familie Van, 10
Ringoir
H., 18, 19, 24, 26, 29, 30,
31, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 47, 60, 63, 72, 75,
76, 79, 91, 92, 108, 110,
112, 125, 126, 127, 129,
137, 138, 150
Rivecourt
George Frederik de, 136
W.G.H., 149
Roch
consul, 17
Rochette
Paulus de la, 41
Rocque
Charlotte de la, 12
Daniel de la, 12
graaf de la, 12
Jacob de la, 12
Jean-Francois de la, 12
Jeanne de la, 12
Jeanne Lucresse de la, 9,
10, 25
Lucretia de la, 23, 25
Matthieu de la, 9, 11, 12
Maurits Samuel la, 41
Petronella de la, 17, 18
Pierre de la, 13
Samuel de la, 20, 26, 30,
31
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Samuel Maurits de la, 18,
30
Samuel Maurits Rombout
de la, 13, 29
Rocque jr.
Matthieu de la, 11
Rocques van Chastillon, 13
Rocquette
N.N., 9
Roermond
kamerbewaarder, 99
Rogissart
Pieter Francois de, 15, 34
Roij
Bernard Jacob de, 46
Roorda
D., 117, 150
Roque
Constance la, 16
Pierre de la, 9
Roque de Liouc
Anthoine de la, 13
Roux
Alexander le, 10, 16
Balthasar le, 16, 17
Bartrande le, 10
Benjamin le, 9, 16
Bertrane le, 11
Bertranne le, 9, 10, 12, 15,
16
Constance le, 9, 16
Elisabet le, 16
Elizabet le, 10, 16
Isabelle le, 10
Lucrèce le, 10
Lucretia le, 10, 12, 15, 16
Marguerite le, 11
Theodore le, 9, 11, 15, 16,
17
Rubbens
Johanna Francoise, 20
Rue
N.N. de, 41
Ruyl
Albert, 117
Saint Amant
Jean Louis de, 129
Philip Claude de, 18
Saint-Hilaire Mallet
Pierre Antoine de, 83
Saksen
Maurits van, 63
Saksen-Gotha
Friedrich III hertog van,
63, 78
Wilhelm prins van, 60
Salve
Henrietta Charlotta de, 19
Jacques de, 41

Jan Marcus de, 41, 55, 59,
60, 62, 64, 67, 78, 102,
103, 104
Sanders
J.G.M., 150
Sandwich
John Mantagu, graaf van,
92
Saunières de Laurière
Jacques de, 136
Schaeck
Rogier van, 78, 103
Schaumburg-Lippe
Albrecht Wolfgang graaf
van, 59
Schilthouwer
Cecilia Geertruyd, 138
Schilthouwer van Hoey
Johan, 136, 138
Schley
Jacob van der, 139, 151
Schmeling
Nicolaas, 19
Schmidt
Jacob, 41
Scholten
F.W.J., 24, 26, 150
Schook
Pieter, 78
Schoonhove
Cornelia, 9
Schoonhoven
familie, 10
Schott
Johan Heinrich Carl von,
60, 78, 102, 104
Schreuder
E.A.T.M., 115, 149
Schrijver
Judocus de, 61, 79
Schukking
W.H., 150
Schwendler
Cornelis, 41
Iman Bonifacius, 41
kapitein, 40
Sebastien
Bartholomij de, 41
Séchelles
Jean Moreau de, 70
Seijs
Anthony, 19
Elisabeth, 19
Johan, 19
Levinus, 19
Lieven, 19
Maurits, 18, 19, 20
Seyes
Catharina, 127
Jan, 127

Sherlock
William, 135
Sinke
J., 17, 150
Sixti
Dina, 18, 19, 20
Sixti Eversdijk
Adriaan, 19, 20, 41
Sixty
Adriaan, 18
Slot
B.J., 115, 149
Smallegange, M., 150
Smissaert
Carel, 76
Johan Carel, 127
Smits
Janneken, 17
Sneep
J., 149
Sonsbeeck
heer van, 20
Sorgen
Johannes Hubertus van, 64
Soute
Gideon, 36, 60, 70
Spaen
Jacobus de, 127
Spek
C.W. van der, 151
Sponselee
G., 78, 148
Spriet
Jan van der, 22, 23
St. Julien
kapitein, 67
Stapelen
Jan Paschasius van, 41
Steenhuysen
Maximiliaan van, 26, 29
Steffens
Johan, 55, 63, 69, 78, 100,
102, 104
Steijn
Andries, 76
Stellingwerf
Nicolaas, 117
Regina, 33
Sticht
familie Van, 10
Stockman
P.E.M., 6, 48, 57, 59, 63,
111, 150
Stolberg
Carel Christiaan prins van,
36
Streso
Adam, 140
Caspar, 139
Casparus, 140
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Constantinus, 34, 79, 101,
106, 136, 140
familie, 34, 54, 136, 137,
140
Johanna Theodora, 139
Lodewijk, 140
Lodewijk Hillegardus, 34,
55, 136, 140
Pieter Gijsbrecht, 34, 79,
140
Stuart
Jacobus Frans Eduard, 46
Karel Eduard, 46
Stuij
P.W., 27, 151
Sullinet
Sara, 15
Swancke
Francois, 19
Johanna Elisabeth, 19
Johanna Isabella, 19
Nicolaes, 19
Swanenburg
Carel Diederik van, 36,
41, 72
Swanke
Christina Henriette, 17,
18, 19, 20, 23
Francois, 19
Noë, 18
Sweerts
Frederik Hendrik, 78, 103
Tangeren
A. van, 93, 107
Tegelberg
P., 68
Telders
A., 138, 151
Terstal
Lucas, 41
Terwen
G.A.J.M., 151
Tetteroode
Cornelis van, 34, 136, 137
Thieboel
Nicolaas Cornelis, 41
Thierry
Guillaume, 42, 60, 62, 72,
126
Tillemont
Sébastien Le Nain de, 135
Timmermans
Levina, 16
Trémoille
hertogin De la, 11
Trouille
Godefridus, 34
Tulot
Jean-Luc, 11, 151
Tuning

Gerardus, 41
Tunnerfeld
baron van, 44
Turck
Lubbert, heer van Hemert,
87
Turnhoudt
Jacobus, 62, 79, 102, 103
Tutelaer
Michiel, 19
Uil
Huib, 8
Utenhoven
heer van, 20
Uytenhove van Amelisweerd
Hendrik van, 127
Val
Charles du, 114
Vallemont
Pierre de Lorrain de, 135
Van Duyn
D. van, 138
Vassy
Evert Jan de, 41, 43
Johan de, 26
Veenendaal
A.J., 54, 151
Veldtman
Hendrik George, 60
Verbrugge
familie, 10
Vergé
Johan Chion du, 127
Verheijde
Lambregt Willem, 41
Verlee
P.J., 116, 118, 151
Verlinden
Jacobus, 34, 95, 107, 108,
136
Verscheldert
Pieter, 61, 79
Verschrage
Adriana, 18
Verschuur
Gerard, 41
Verster
Pieter Francois, 59, 78
Vignon
Jean, 10, 11
Villattes
Henry baron des, 60, 63,
67, 80, 96, 103, 129
Villegas
George, 80, 96, 112
Virsaut
Elisbet, 9
Vivian
kapitein, 19
Vlam

familie, 10
Vleeshouwer
Isabella de, 141
Isabella Judoca de, 141
Isabelle Coleta de, 141
Jan Baptist de, 33, 34,
141, 142
Johan Baptist de, 141
Johanna Theresia de, 141
Johannes Franciscus de,
141
Joseph de, 34
Josephus de, 141
Petrus Josephus de, 141
Pieter de, 34
Vlissegem junior
Adriaan Jacob van, 54, 79,
100, 101, 104, 105
Vlissegem senior
Adriaan Jacob van, 54, 61,
79, 100, 101
Vloers
Antonius, 141
Domicellus, 141
Voets
Hendrik, 41
Vogel
Johan, 29
Vollenhoven
H., 149
Voltaire, 135
Voorst
heer van, 20
Vos
P.D. de, 39, 151
Vrankrijker
A.C.J. de, 27, 151
Vries
Magdalena de, 17
Vrijbergen
Adriaan Anthony van, 26,
29
Lieven Jacob van, 41
Theodorus van, 36
Waal
Jan de, 117
Wagenaar
J., 6, 9, 97, 151
Waldeck
Karel August Frederik
vorst van, 59, 67, 91,
100
Walpot
Margaretha Catharina
(“Ida”), 137
Walta
Pieter, 42
Wandelen
Jan van, 8
Wantenaer
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Cornelis, 42
Wart
Nicolaas van der, 79, 101
Wassenaer
Jan Hendrik van, 47
Wassenaer-Duivenvoorde
Arent van, 54
Weber
E., 148
Wehling
Johan Jacob, 42
Wensen
Barend, 42
Wessels
familie, 10
Weyts
Helena Kornelia, 18
J.L.C., 80, 151
Wicquefort
Abraham de, 118, 149
Wieringa
F., 10, 148
Wierts
Alida Agnes, 139
Wijckersloot
de, 16
familie De, 10
Wijn
J.W., 26, 45, 151
Wijntges
Jan, 42
Wilderom
M.H., 93, 151
Willem III
prins van Oranje, 26, 46,
75, 88, 92, 106, 114
Willem IV
prins, 6, 24, 33, 62, 74, 75,
79, 82, 88, 90, 91, 92,
96, 97, 98, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 118, 128,
131, 134, 139, 149
Willem V
stadhouder, 125, 131
Wiltschut
Pieter, 42
Win
Daniel de, 42, 59, 64, 67,
78, 102
Daniel Louis de, 42, 64
N.N. de, 42
Witt
Cornelis de, 117
Jacob de, 117
Johan de, 117
Witte
Ambrosius, 42
Wolff

familie De, 10
Wolters
H.J., 42
Wormser
A., 126, 151
Wouters
Abraham, 61, 79

Willem, 53, 54, 55, 61, 79,
101
Wybo
Jan, 61, 76, 100
Wylich tot Lottum
Filips Karel van, 26
Zuylen van Nijevelt
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Arnold van, 78
Zwaan
Maria Anna, 130
Zwitzer
H.L., 5, 27, 29, 30, 31, 43,
44, 45, 56, 59, 60, 71,
76, 111, 114, 125, 151

