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JOURNAAL VAN BE COÜRSEN9
GEDAAN IN

DE LAATSTE CAMPAGNE,
AUTO© 1912,

DOOR DEN HEER

LIEUTENANT GENERAAL VAN GROVESTINS.

jDe redenen, waarom — (ieder zal verwonderd zijn,
wat redenen) — de Lieutenant Generaal VAN GROVESTINS de
course door Champagne en de drie bisdommen van Metz,
Toul en Verdun,, gelegen in Lotharingen, gedaan heeft,
zijn, dat die drie bisdommen, gedirigeerd wordende door
den Intendant van de Politie en Finantie, dezelve na de
bataiile van Oudenaarde, of wel te voren , eene conventie
met de Heeren Ontvangers van den Slaat gemaakt had,
om de contributiën exaclelijk van drie lot drie maanden
te belalen, in represaille van de contributiën, door de
Franschen opgelegd aan de meijerij van 's Hertogenbosck
en de baronnie van Breda; deze conventie gemaakt zijnde
geweest op de zelfde voet en conditiën, die de meijerij en
de baronnie gemaakt hadden.

Dat, ofschoon die conventie en accoord van weerskan-
ten getroffen zijnde, er een heel jaar is verloopen , zonder
dat de Intendant van de drie bisdommen de minste devoir
heeft gedaan, om aan onze Ontvangers deze contributiën
te voldoen, niettegenstaande de klagten, die daarover zijn
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geschied, en de menigvuldige partijen , die gezonden zijn
geweest, om oslagiers uit de bisdommen op te ligten, om
haar daardoor te dwingen tot de betaling van de conlri-
bulien.

De Fransche Intendant zich dan altijd, met vele uilvlug-
îen geëxcuseerd hebbende, de klagten van onzen kant
verscheide malen gereïtereerd, en vele partijen tot berei-
king van het oogmerk uilgezonden zijnde, doch alles zon-
der effect, bragt den Lietitenant-Generaal VAN GROVESTINS

tot het voornemen, om, met approbatie van Haar Hoog-
Mogende, haar te doen zien, dat hij, met een conside-
rabel corps, haar tot reden kon brengen.

Ook zoude, door deze zijne onderneming, de betaling
van de uügeschrevene coniributien, benevens het achter-
stallige van dien, wel geschied zijn , zoo de ongelukkige
uitslag van de affaire bij Denain, het daarop gevolgde
opbreken van het beleg van Landred.es, alsmede de groote
apparentie van eene kort op handen zijnde vrede, niet
plaats hadden gehad, terwijl de Generaal VAN GROVESTINS in
de volle marsch was, om de drie bisdommen te executeren.

Om dan zijn project te maken, zoo had de Generaaf,
den geheelen winter te voren, in Bouchain zijnde, van
welke stad hij Gouverneur was, verscheide geaffideerde
personen de situatie van de rivieren, de passagen, de
defilés en de bosschen laten recognosceren , waarvan de
Generaal ook zelfs eene grondige kennis had. Na alles rij-
pelijk en wel overlegd te hebben, gaf de Lieutenant-Gene-
raal VAN GROVESTINS zijn project te kennen aan Zijne
Hoogheid den Prins EDCENIUS van Savoijen, die, het is
waar , de zaak wat zwaar vond , doch niettegenstaande,
en wel wetende , dat de zaak in goede en zekere handen
was, zoo werd het volk, dat de Lieutenant-Generaal aan
Zijne Hoogheid gevraagd had , geaccordeerd naar zijn wel-
gevallen,

V. 17
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Daarop ook kennis gegeven zijnde aan den Graaf VAN
TILLY, aan Zijne Hoogheid den Erfprins van Hessen-Kas-
sei, en aan den Generaal DOPFF, toenmaals Generaal van
de cavalerije en dragonders zijnde, werden de navolgende
troepen gekommandeerd, en aan haar geordonneerd, om
voor vier dagen brood mede te nemen.

LIJST-DER TROEPEN.

D'AUDIGNIE Dragonders. 1OO paarden.

Prins WILLEM van Hessen. Dragonders. 200 J>

DOPFF Dragonders. 200 »

SMITTAU Dragonders. 2OO »
COLLIN LAMBERT Dragonders. 1OO »
Hessen Caval. en Drag. 1OO »
Orange Cavalerie. 200 s
GROVESTINS Idem. 200 »
GLINSTRA* Idem. 2OO »
COLORITZ. Keiz. Huzaren. 1OO »
SPLENIE Keiz. Huzaren. 1OO s
Carabiniers van ALBEMARLE 1OO »

Totaal 1800 paarden (1).

Bij dit corps t roepen was gecommandeerd de Brigadier
GLINSTRA , vier Colonels, en buiten dien de Colonel SPLENIE

van. de huza ren , en de Colonel COLLIN LAMBERT van het

regement vr i j -compagnien , vier Lieutenant-Colonels , vier
Majoors , en bij ieder escadron dubbele Officieren, alsmede
vele andere Officieren, die als volontairs mede g ingen ;

(1) DÜMONT en QUINCY geven beide 2800 man op, en W A G Ï -

SAAR, Vaderlandsche historie, XVII , blz. 466, slechts 1500 man,
doch het hier gegevene getal, wegens de bijzonderheden, waarin
omtrent hetzelve getreden wordt, schijnt wel het juiste te zijn.
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eindelijk de Heer MOESBERGE , als Generaal Kwartiermeester
van het geheele corps.

De voorzegde troepen hadden order, om den lOen Junij
1712, des namiddags om vier uren, zich te vinden op de
paradeplaats, aan den linker vleugel van de groote armee,
welke front maakte tegen over Caleau Cambresis, alwaar
de Hertog VAN ORMONT stond, met het Engelsche corps
apart gecampeerd.

Des avonds na de taptoe vond zich de Lieulenant Gene-
raal VAN GROVESTINS aan het hoofd van het detachement,
en hetzelve begon te marscheren, tusschen acht en negen
uren, regt naar Wassigny, Esqueheries, het bosch van
Chatillon voorbij , regt naar Proissy, alwaar men de ri-
vier dOise passeerde tusschen tien en elf uren.

De Graaf VAN COGNI , Generaal van de Fransche dragon-
ders, stond gecampeerd langs de rivier d'Oise, met een
corps dragonders, omtrens één uur van Guize, om alle de
passagien van die rivier te beletten, alsmede om Champagne
en het land van Thierache te dekken voor alle executien,
die de geallieerde troepen zouden doen, om het Land on-
der contributie te brengen.

Den elfden Junij, 's morgens, marscheerde de Generaal
naar Vervin, hoofdstad van het land van Thierache, in
Picardyen, welkers poorten door de inwoners met wagens
en karren gebarricadeerd waren. Aan dezelven werd ge-
ordonneerd om open te doen, zich te onderwerpen aan
de contributie, ostagiers te geven, alsmede een soumitté
voor de brandschatting. Dit alles stonden zij toe, op con-
ditie, dat men de stad niet zoude plunderen.

Na deze expeditie van Vervin marscheerde het geheele
detachement naar de abtdij van Val St. Pierre, alwaar de
Generaal twee escadrons liet staan, om ostagiers mede te
nemen. Het gros van het detachement marscheerde naar
Agnicourt en Mont Cornet; 's nachts bleef men tot dé
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Cense de Mongrossel, die in de vlakte van Rheims en
Champagne ligt. De twee escadrons van de Hessen voeg-
den zich 's avonds weder bij het corps, met ostagiers. In
de marsch van Monî Cornet en Agnicourt detacheerde
de Generaal de huzaren, met 50 dragonders D'ÂUDIGNIE,

onder commando van den Colonel SPLEME ea den Kapilein
SufiaioNT, met gidsen, om naar de stad Cressy sur Serre
te gaan, om de stad te gaan sommeren voor de contribu-
tien en brandschatting, en ostagiers te vragen, met order
om, in cas van weigering, de stad in brand te steken,
alsdan de pont, die op de rivier de Serre ligt, te passé»
ren , en het gros van het detachement te komen vinden in
den marsch in de vlakte van Rheims. Te Cressy komen-
de, was het jaarmarkt in de stad, en de huzaren van de
avant-garde aan de poort komende, waar zij winkels
vonden, begaven zich aan het plunderen, hetgeen een
groot alarm onder de inwoners veroorzaakte, en haar de
vlugt deed nemen naar de markt. Het corps huzaren en
dragonders volgde kort hierop, verjoeg alles, en begon
ook te plunderen, hetgeen oorzaak was, dat de inwoners
het geweer namen. De Colonel SPLENIE en de Kapitein
SURMONT dat ziende, verzamelden haar volk, om zich in
tegenweer te stellen. Zich meester van de markt gemaakt
hebbende, zonden zij naar den Magistraat, om met haar
te spreken; maar deze weigerde te willen komen. De
burgerij zich aan de vensters en op andere plaatsen ge-
posteerd hebbende, om zich te defenderen, liet de Colonel
SPLEKIE de s!ad aan de vier hoeken in den brand steken en
vervolgens plunderen. Dit corps bemagtigde aldaar ook 80
vette ossen, die voor de Fransche armee gedestineerd wa-
ren, en kwam denzelfden weg weer terug, over welke
het aldaar gekomen was, in plaats van de pont op de
Serre te passeren, zoo als de order luidde, welke de
Colonel SPLEME van den Generaal GROVESTINS gekregen had»
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Was de Colonel de pont gepasseerd, zoo waren verschei-
dene personen van geboorte, zelfs de Aarlsbisschop van
MAeims, in zijne handen gevallen, bevindende zich ter
bruiloft op een kasteel, hetwelk een half uur van Cressy
gelegen is. Door de alarm van de stad, en den brand,
dien zij zagen, nam dit heele gezelschap de vlugt regt
naar Rheims; onder deze nam de Aarlsbisschop en ver-
scheiden groote Heeren de vlugt op bloote paarden van
hare koetsen, en bragîen de alarm tot in de stad Laon,
alwaar dan ook drie kanonschoten gedaan wierden, om
signaal te geven in het land , dat er vijand was.

Deze alarm verspreidde zich zelf tot Cressy, Soissons en
ISoyon, welke steden hare poorten toe deden , hare bur-
gerij in het geweer op de wallen schaarden, en bleven
alzoo zes dagen.

Den 12en Junij marscheerde het detachement naar Neuf-
ckaiel, op de rivier de Aine, alwaar eene optrekkende
brug was, en een wagt van garde-sel, welke aanstonds
de brug optrokken, en stelden zich achter dezelve, bene-
vens een grool getal inwoners, om de passagie te beletten.

De Generaal zond eene avant-garde, om haar te somme-
ren , van de brug neder te laten, of dat hij haar zoude
attaqueren, en te gelijk om haar te waarschuwen, dat,
zoo zij een schot deden, er nog voor haar, nog voor
de inwoners, geen kwartier zoude zijn , en daarenboven
de stad geplunderd en in brand gestoken stond te worden.
Middelerwijl rangeerden zich de troepen van het detache-
ment; de Generaal liet ook vijftig dragonders afzitten, om
den vijand in respect te houden, en zond eenige gidsen,
om de rivier te peilen.

Ondertusschen kommandeerde de Generaal den Lieutenant-
Colonel VAN WILLEMSDORFF , met 200 dragonders, om te
marscheren naar Berryau-Bac, om aldaar de rivier de
Âine te passeren, en hem te cotoyeren op de flank van
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het groote detachement, om ook bij tijds gewaarschuwd
te zijn, of er eenige vijandelijke troepen zich in de vlakte
zouden laten zien, en alsdan zich weder bij het gros van
het detachement te voegen.

Die van de brug van Neufchatel, deze schikkingen en
mouvementen ziende, en in vrees zijnde van van achteren
geattaqueerd te worden, verzochten den Opper-Pastoor van
de stad, dat hij den Generaal wilde gaan spreken, e n ,
een mondgesprek door den laatsten aan den Pastoor ge-
accordeerd zijnde, smeekt deze den Generaal, van haar
genadig te willen zijn , en vrij te mogen wezen van het
plunderen en brandstelten. Dat hij de burgers en garde-
sel zoude bewilligen, om de brug neder te laten, op die
conditie, en zich ook dan zoude soumitteren aan de con-
tributien, en ostagiers geven, hetgeen de Generaal hem
beloofde. Hierop deed de Pastoor zijn devoir bij de bur-
gers , en daarin wel geslaagd zijnde, werd de brug neder-
gelaten, en de Generaal marscheerde met het detachement
door de stad, zonder de minste schade te doen. De Pas-
toor gaf zich zelfs volontairlijk als ostagier voor de contri-
butie van de stad, en bleef ook getrouwlijk bij het deta-
chement gedurende den verderen marsch, en wel tot aan
de passage van de rivier de Sarre, alwaar de Generaal
hem op zijn priesterlijk woord liet naar huis gaan.

Na een uur op de andere zijde van de stad gerafraichi-
seerd te hebben, marscheerde het detachement omtrent
Boult en Bazancourt, alwaar de Lieulenant-Colonel W I L -
LEMSDORFF weder bij het corps kwam. De marsch werd
vervolgd op Isle, Warmeriville, Selles en Pont Faverger,
Bethniville, Ie petit St. Hillaire, St. Martin, Vaudesin-
court, Auberive, grand St, Hillaire en Jonchery (alle deze
dorpen liggen op de rivier de Suippe), en uit ieder dezer
plaatsen ostagiers genomen.

De avant-garde, die de Generaal gezonden had, werd,
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voor de stad Suippe komende, door de burgers opgehou-
den, hebbende de poorten gebarricadeerd en alle het ge-
weer opgenomen. De Generaal liet het detachement in
orde van bataille rangeren op het veld, om 's nachts daar
te blijven, en commandeerde 200 dragonders te voet, met
intentie, om de poort en de burgers te forceren. De
Pastoor van de stad kwam naar buiten, om den Generaal
te verzoeken, compassie te willen hebben met de inwoners,
zeggende, dat zij door den drank zoo ver heen waren,
dat zij niet wisten, wat zij deden. De Generaal ordon-
neerde aan den Pastoor, dat hij zoude maken, dat de
burgers het geweer neer legden, of dat hij alles in vuur
en bloed zoude brengen. Een kwartier uur daarna werd
de poort geruimd, en aan de burgers geordonneerd, haar
geweer op het stadhuis te brengen, op pœne van de dood,
hetwelk aanstonds geschiedde.

De 200 dragonders namen post aan de poorten en aan
het stadhuis; daar werd ook geordonneerd, dat geen
burger zich op de straat zoude te hebben te laten vinden,
op pœne van straf.

Des anderen daags soumitleerde zich de stad aan de
contributie en brandschatting, en gaven twee ostagiers;
daarenboven werden twee schellingen gevraagd voor ieder
der dragonders,• die de wacht hadden gehad, dewelke met
veel moeite verzameld werden, zijnde deze stad zeer ten
achteren en in een slechten staat.

Den 13en Junij marcheerde het corps door St. Jean sur
Tourbe, van daar tot St. Menehould, op de rivier d'
Aine. De burgers waren gewapend, en stonden met vlie-
gende vaandels op de wal; op het kasteel waren drie
invaliden , die een kanonschot deden tot signaal.

Het detachement moest noodzakelijk over eenen steenen
brug passeren, die aan de poort van de stad ligt, en de bur-
gers schenen geresolveerd te zijn, deze passagie te beletten.
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De Generaal liet het detachement op de hoogte van de
stad in eene linie rangeren, en zond om de Magistraat van
de stad te sommeren van ostagiers te geven, en haar te
gelasten , dat zij order aan de burgers zouden geven, van
haar geweer neer te Jeggen , en de poort van de stad te
openen, op pœne van de stad te doen plunderen, in
brand te steken, en geen kwartier te zullen geven aan
iemand , van wat sexe het ook zoude mogen wezen. Hier»
op kwam eene deputatie van den Magistraat naar builen ,
en dezelve gevraagd hebbende, om met iemand van di-
stinctie te mogen spreken , werd haar door den Generaal
den Colonel DIEMER gezonden, om zijn laatste inientie
en resolutie, conform met het hier bovengemelde, aan die
gedeputeerden te herhalen. De gedeputeerden, hierop geen
positief antwoord kunnende geven, vroegen een uur tijd,
om met hun principaal daarover te delibereren ; doch haar
werd maar een kwartier uurs toegesîaan , en na dien tijd
een categorisch antwoord van haar geëischt, Middelerwijl
liet de Generaal de dragonders, benevens een gedeelte van
de cavalerie, afzitten, en , na dezelve in verscheiden
pelotons verdeeld te hebben, met slaande trom tegen de
muren van de stad avanceren , dewelke hier en daar wat
afgevallen was.

Die van de stad, dit ziende, begonnen te schreeuwen
en te lamenteren; ook kwamen de gedeputeerden wederom
naar buiten, om het antwoord van hare principaal te
communiceren, hetwelk was, dat zij ostagiers zouden
geven, en verder zich aan de contributie en brandschat-
ting wilden soumitteren, op conditie, dat niemand van
het detachement in de slad zoude komen» Dit werd haar
geaccordeerd; maar dezelve tevens gewaarsehouwd, dat
niemand van de inwoners mogte stout genoeg zijn, om
een eenige schoot te doen , dat alsdan alles vernield stond
te worden, en wel omdat men remarqueerde, dat er
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misnoegden onder de burgers waren, die zich wel zouden
gemutineerd hebben tegen haar Magistraat, omdat deze de
passagie langs hare poorten aan den vijand vrij liet. Even-
wel, nadat de Magistraat aan den Generaal de twee osla-
giers overgeleverd had (welke benevens alle de andere
ostagiers , die uit de reeds bezogte steden en dorpen me-
degenomen waren, in verzekering gezet werden tusschen
eene wacht van een Lieutenant met 30 paarden) , liet hij
de troepen wederom opzitten, en begon te rnarscheren.
Continuerende zijn marsch tot aan Verrieres , alwaar men
de At'ne weder passeerde, vervolgens op de abtdije van
Chartrices, Villers-en-Argonne en het vlek Beauzée, daar
de rivier de Aire gepasseerd werd, en aan den overkant
's nachts eene halte gemaakt.

Den I4en Junij marscheerde men met den dag over Se-
raucourt en Neuviile-en-Verdunoù, waar men dien zelfden
morgen over het territoir van den Hertog van Lotharingen
stond te jiasseren.

De Generaal had scherpelijk doen belasten , dat geen
ruiter of dragonder, of wie het ook zijn mogt, uit zijn
gelid zoude hebben te gaan, op pœne van gearquebuseerd
te worden, gelijk ook alle die genen, welke in een huis
zouden gevonden worden, dewijl men door een land
trok, hetwelk men moest passeren als goed vriend.

Des morgens gedurende deu marsch kwam het detache-
ment langs de commanderij van Mallha. genaamd St.
Hilaire, alwaar de Generaal terstond een Officier en 12
dragonders zond van de avant garde naar dat huis, met
order van de marodeurs in arrest te nemen. In hetzelve
werd gevonden een ruiter en een dragonder van Hessen,
een huzaar en een ruiter van Orange, welke hare paar-
den hadden verloren, in welk geval veel anderen ook
waren. De 4 gevangenen voor den Generaal gebragt zijn-
de , werd haar gevraagd of zij de orders, daags te voren
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gegeven, niet en wisten, en haar antwoord was ja. De
Generaal ordonneerde hierop, dat zi j , tot een exempel
voor het geheele detachement, zouden gearquebuseerd
worden; maar op voorspraak, en omdat het de eerste
keer was, stond hij toe, dat zij mogten spelen, wie van
haar vieren sterven zoude, en werd de Generaal ook tot
deze mitigatie bewogen, dewijl zij tot hare verschoning
inbragten , dat zij maar waren geweest om eens te drin-
ken , en geene intentie hadden om te maroderen.

De gevangenen dan tot het spel toegetreden zijnde,
wierpen met eenen dobbelsteen op een trom, en het lot
gevallen zijnde op den ruiter van Orange, werd dezelve
aan het hoofd van het detachement gearquebuseerd. Hij
onderging zijne sententie wel geresigneerd zijnde, had
twee en dertig jaren gediend zonder ooit een fout begaan
te hebben, volgens het getuigenis van den Heer COENDERS ,
Colonel van het regiment, en den Ritmeester van de com-
pagnie , waaronder deze ruiter zoo lang gediend had.

Deze executie volbragt zijnde, werd de marsch vervolgd
tot voor de sfad St. Mihiel, gelegen op de rivier de Maas,
over welke eene steene brug lag. In de stad was een
Gouverneur voor den Hertog van Lotharingen, en voor
garnizoen een compagnie garden te voet, van denzelven
Hertog.

De Generaal maakte een halt voor de brug buiten de
stad, zond om een compliment te maken aan den Gou-
verneur, en om hem te verzoeken te mogen rafraicheren
met het detachement. Zijn antwoord was zeer beleefd,
latende weer een compliment aan den Generaal maken,
met offertes van alle soorlen van dienst. Vervolgens liet
deze Gouverneur eene weide langs de Maas aanwijzen,
daar het detachement overvloedig fourage had, als ook
levensmiddelen genoeg voor de manschappen, de burgers
die in menigte aanbrengende.
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De Generaal marscheerde in de stad, en deed de mili-
taire honneurs aan de wacht, die aan de poort voor de
brug stond. Deze beantwoordde met dezelfde honneurs en
met demonstratien van vriendschap, gelijk ook deden de
burgers.

Nadat het detachement was in de weide gebragt, ging
de Generaal eene visite afleggen bij den Gouverneur, die
zeer impotent was, en hem met veel vriendschap ontving.
Na afscheid van den Gouverneur genomen te hebben, ver-
vaardigde de Generaal eenige depêches, zoo voor de armee
als voor den Haag, dewijl aldaar het eerste post-comptoir
was, daar men aankwam.

Na twee à drie uren gerafraicheerd te hebben, mar-
scheerde de Generaal met het corps, en deed dezelfde
militaire honneurs als bij het inkomen.

Gedurende deze marsch kwamen twee nichten van den
overledenen Lieutenant-Generaal DOMPRÉ , met hare domes-
tiquen, en presenteerden verscheiden manden met fruiten
en wijn aan den Generaal en aan alle de andere Officie-
ren; loonende te gelijk eene groote blijdschap aan onze
troepen , waaronder dat er nog vele waren, die zij gezien
hadden in den tijd, dat zij met den overledenen Generaal
DOMPRÉ in Breda woonden.

Men continueerde de marsch tot Aspremont, Xivraij,
daar men de rivier la Mad passeerde, en maakte weer
eene halte, om te rafraicheren. De Hertog van Lotharin-
gen zond eene van zijne Chambellans aan den Generaal
GROVESTINS , om een compliment te maken, en te doen
fourneren de noodige fouragie en brood aan het detache-
ment , voor zoo lang hetzelve in het Lotharingsche zoude
zijn.

Den 15en Junij marscheerde men naar Secheprés, Few»
dieres, en in den morgen aan de stad Pont à Mousson
gekomen zijnde, passeerde men aldaar de Moesel over
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eene sîeenen brug, vervolgens naar Atlon en Port-sur-
Seille, waar men dacht de rivier de Seille te passeren;
maar het water te hoog zijnde, vervolgde men de marsch,
latende Manonr.ourl op de regier en Clemery op de linker
hand, en zoo regt op de stad JYomeny, alwaar men de
Seille passeerde en een halte maakte.

Den I6en marscheerde men op Mailly, Pagny, Fleury,
Pouilly, Magny, Ia Cense-de-huule-Bevoirs op de hoogte
van Ste. Barbe voor de slad Metz.

De Generaal rangeerde aldaar het corps in orde de ba-
taille in eene ligne in het gezigt van de stad; de alarm
was aanstonds in de stad en rondom op het land.

De Marquis DE REFFUGE , Brigadier van de Fransche in-
îanlerie en Commandeur van de stad, maakte zijne dispo-
sitie, en liet zijne infanterie in den bedekten weg mar-
scheren. Ondertusschen werd gecanoneerd uit de stad op
het detachement.

De Generaal dit ziende, schreef twee brieven, eene aan
den Marquis DE REFFUGE , en eene aan den Intendant van
Metz, welke hij door een trompetter naar de stad zond.
Deze brieven waren van den volgenden inhoud:

» Monsieur!
» Si vous avez quelque pitié d'un pauvre peuple, déjà

j> assez fatigué d'une si longue guerre, c'est d'envoyer deux
» otages pour répondre de la contribution; sans quoi je
» serai obligé de faire, quoique malgré moi, l'exéculion
» dans les trois évèchés , dont j 'ai les orclres positifs. J'at»
j tends votre réponse dans une heure de terns et suis tres
» parfaitement,

» Monsieur!
j) Votre tres humble et tres obeissant serviteur,

» De la hauteur de Ste Barbe » F. DE GROVESTINS."
Ï ce 16 Juin au matin 1712."
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Het antwoord van den Marquis DE REFFDGE was:

x Monsieur!
» Je viens de recevoir Ia lettre que vous m'avez fait

» 1'honneur de m'éciire de la hauteur de Ste. Barbe ce
J6 jourd'hui à 10 heures du matin. Je vous dirai, Monsieur!
» que j'ai les ordres du Roi d'empècher les villages de ce
11 pais ei de contribution, et je n'y donnerai jamais mon
» consentement. Je ne sais si vous aurez tout Ie temps de
» faire entièrement volre exécution , et de vous retirer par
» Ie pays de Treves , ou Ie Palatinat. Car dans peu vous
ï pourrez trouver bonne compagnie. J'ai 1'honneur d'étre
ii avec toute la considéralion possible,

» Monsieur!
» Votre tres humble et tres obeissant serviteur,

» à Metz- ce 16 Juin 1712." » DE REFFUGE."

De Intendant absent zijnde, brak de gesubdelegueerde
de tweede brief open, en antwoordde aan den Generaal
omfrent in dezelfde termes , doch wat onbetamelijker.

Na die twee antwoorden ontvangen te hebben , liet de
Generaal de Hoofd-Officieren tot hem komen, om haar die
twee antwoorden te communiceren. Kort daarop werd de
Lieutenant-Colonel LAHAULT gecommandeerd met 300 dra-
gonders, om zich te gaan posteren op den grooten weg
van Vet dun, alwaar de Generaal wist, dat een van de
Fransche detachementen, uit hare armee, onder commando
van den Lieutenant-Generaal ST. FREMOWT, was gearri-
veerd , om aldaar te vernemen, welke route ons corps
zoude nemen ; zijnde de vijand altijd in de meening ge»
weest, dat de Generaal zich zoude retireren door het land
van Luxemburg en de Ardennes.

Het regiment van COLLIN LAMBERT en de huzaren werden
gezonden, om de voorstad van Metz in brand te steken,



2 7 0 JOURNAAL VAN DE COURSEN,

hetwelk wel reusseerde, als ook het uitplunderen. In de
stad waren 200 Fransche dragonders, die altemets uitvallen
wilden doen, maar alles zonder effect, wordende altijd
terug gejaagd.

Verders maakte de Generaal zijne dispositie, om het land
in brand te steken en te plunderen, waartoe vescheiden
kleine detachementen van 30 , 40 en 50 paarden gecom-
mandeerd werden, hebbende een Lieutenant of Cornet aan
het hoofd van iedere troupe. Deze werden gezonden naar
de dorpen en kasteelen, om de executie te doen, en ook
om ostagiers mede te nemen.

Het schoone huis van den Entrepreneur Generaal van
Metz, dat kostelijk gemeubileerd was, en op de hoogte van
Ste. Barbe stond, werd aldaar eerst geplunderd en verbrand.

Alle diegenen, die, tot het plunderen en in brand ste-
ken van de nabij zijnde kasteelen en huizen, van het
overblijvende gros nog gedetacheerd werden, hadden orde
om zich, zoo dra na gedane executie, weer bij het corps
te voegen, maar de hier boven gemelde detachementen,
die verder waren , hadden order om zich met zonnen-
ondergang weder bij te voegen.

Den geheelen dag stond het gros van het detachement
op de hoogte van St. Barbe bij Metz, zonder in het minst
geinquieteerd te worden. Alle de Heeren en landlieden
van het platte land, die bij den Generaal kwamen sauve-
garde vragen, om hare goederen en huizen van den brand
en het plunderen te bevrijden, werd een ruiter of dragon-
der gegeven, met eene gedrukte sauvegardebrief ad gratis,
zonder een penning te betalen, aan wien het ook mogte
wezen.

Met zonnen-ondergang kwamen alle de kleine detache-
menten wederom, volgens de orders, die zij hadden, als
ook de Lieutenant-Colonel LAHAULT, die den geheelen dag
geen vijand was gewaar geworden.
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Dien zelfden dag waren de drie Fransche detachementen,
uitmakende tusschen de 11 en 1200 paarden, en verdeeld
in drie corpsen, den geheelen tijd te Verdun gebleven,
en lieten de Generaal ongestoord de executie in het land
van Metz doen.

Een dezer corpsen, gecomponeerd uit dragonders, was
onder Commando van den Graaf van COGNY, een ander
van het koninklijke huis onder de orders van den Lieute-
nant-Generaa! ST. MONES en CHÉLADAT, en een van cavalerij
onder den Graaf van ST. FREMOKT.

Des avonds, wanneer alle de kleine detachementen we-
derom bij het corps kwamen , bragten zij vele buit mede,
als ook eene menigte ostagiers, welker getal, die uit
Champagne en Thierache mede gevoerd waren, daarbij
gereekend, omtrent tot 300 beliep, en , gelijk reeds ge-
zegd , door een Officier en 50 paarden bewaard wierden,
en in de marsch achter het detachement marscheerden.

De schade, die men rekent geschied te zijn in het bis-
dom van Metz, bestaat in 35 dorpen en 18 kasteelen, die
geplunderd en verbrand zijn geweest.

Daar zijn nog vele kleine particulariteiten, die te groote
plaats zouden nemen, om hier bij te voegen, en dit jour-
naal interromperen.

Des avonds na zonnen-ondergang marscheerde het heele
detachement af, en den geheelen nacht doorgemarscheerd
hebbende over Ste. Barbe-aux-Etangs en Neubi'uck, pas-
seerde men aldaar de rivier la JYïd.

Den 17™ Junij marscheerde men des morgens door Hol-
meringen, in het Duitsche Lotharingen gelegen, door de
stad Boulay, Pledekken en Bungendorff, op de abtdije
van Bouzonville, alwaar wij de rivier op eene steenen
brug passeerden, en van daar, door het bosch van Fil-
stroff, na Fremersdorff.

Na advenant dat de troepen defileerden door het dorp
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Fremersdorff, liet de Generaal dezelve opmarscheren, langs
de rivier de Sarre , alwaar van distantie lot distantie ver-
scheiden redoutes stonden, ieder bezet met een Officier en
30 man van het regiment en vrij-compagnie van Kleyn-
holst, om te beletten, dat iemand van de geallieerde
troepen of partijen van de Hundsrück naar het Lolha-
ringsche of de drie bisdommen eenige invasie doen zoude.
Had de rivier de Sarre onbruikbaar geweest, of meerder
bezet, zoo was de intentie van den Generaal, om te mar-
scheren door Bourgogne, Franche-Comté, regt op Zwit-
serland, en door Duitschland langs den Rijn wederom te
keeren.

De Generaal liet de naast bij het detachement zich be-
vindende redoute sommeren, van niet een schoot te doen,
of dat hij ze met de uiterste rigueur zoude tracteren, het-
welk zij toestonden , mits dat men hen niet te na zoude
komen en haar attaqueren.

De Generaal maakte zijne dispositie om de rivier te pas-
seren , welke van beide kanten geëscarpeerd was. De
dragonders van de avantgarde, hebbende eene opening
gemaakt, passeerden de rivier, doch niet zonder moeite,
zijnde dezelve redelijk breed en sterk van stroom; de rest
van het detachement volgde man voor man.

De Commandant van Sarre-Louis, zijnde gewaar ge-
worden , dat er geallieerde troepen de rivier passeerden bij
Fremersdorff, liet de sluizen open zetten. De rivier zwol
allengskens op, maar bij geluk was alles met den avond
over, en bleef het detachement dien nacht, in eene weide
aan de andere zijde der rivier, camperen.

De huzaren en de vrij-compagnien van COLLIN-LAMBERT
hadden verscheiden kudden schapen, die zij genoodzaakt
waren te verlaten; deze dieren konnen niet zwemmen,
maar de ossen, die de huzaren hadden, kwamen wei over.

Den 18en Junij, met den dag, begon het detachement
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weder te marscheren, den berg over, regt op het dorp
Merchingen.

De vrij-compagriie van Kleynholst, die daags te voren
de rivier hadden laten passeren, zonder een schoot te
doen, volgens het gemaakte accoord, kwamen nu uit hare
redouten , en scholen op de avant-garde. Een Officier van
de gardes dragonders werd gekwetst, een dragonder van
D'AUDIGNIE een been aan stukken geschoten, en twee à
drie paarden gekwetst.

Hierop liet de Generaal de voorste dragonders afzitten,
door dezelve vervolgens eene generale decharge geven , die
den vijand ten eenemale verjaagde, en volgde de marsch
op den Hundsrück tot Talfang, latende Sarre-Louis drie
uren op de regterhand liggen.

De Commandant van Sarre-Louis zond een groot deta-
chement van de vier regimenten , die in die plaats lagen,
langs den Hundsrück, om te recognosceren, maar het-
zelve heeft zich van ons detachement niet laten zien.

Den 19en marscheerde het detachement van Talfang door
den Höhenwald, en kwam camperen tot Mörbach.

Den 20 rustdag.
Den 21 naar Lösbeuren, twee uren van Traerbach, al-

waar alle de ostagiers gebragt werden, en overgegeven aan
den Brigadier D'ABBADY, die aldaar commandeerde.

Den 22 en 23 rustdagen.
Den 24 naar Capelle.
Den 25 rustdag.
Den 26 naar Bechenbach.
Den 27 naar Waldesch; 's nachts kwamen eenige par-

tijen in het bosch rondom onze wachten roderen, maar
durfden niets ondernemen.

Den "8 passeerde het detachement door een groot bosch
van twee uren lang, en vervolgens deMoesel bij Coblentz,
en campeerde tot Neuendorf, een half uurtje van die stad,

V. 18
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Den 29 en 30 rustdagen ; de Generaal ging met eenige
Hoofd-Officieren naar Bie/z, om aldaar de Vorstinne Bou-
arière van Nassau te salueren.

Den l Julij , 's morgens met den dag , werden 200 dra-
gonders te voet gecommandeerd, om vooruit de passa-
gien en defileën te bezetten, naar Weissenthurm, op
den weg van Andernach langs den -Sijn. Daar werden
ook 250 man uit het garnizoen van Coblenz gecomman-
deerd , om de passagien bij Sin%ig te bezetten. Dien
zelfden dag marscheerde het detachement naar Ander-
nach.

Den 2 Julij naar Sinzig.
Den 3 rustdag.
Den 4 naar Mehlem.
Den 5 naar Bonn.
Den 6 rustdag.
Den 7 naar Brühl.
Den 8 naar Broweyler.
Den 9 rustdag.
Den 10 naar Bedburg.
Den 11 naar Linnich.
Den 12 naar Burtscheid bij Aken.
Den 13 rustdag.
Den 14 naar Wihe op Geule.
Den 15 naar Maastricht.
Den 16, 17 en 18 rustdagen.
Den 19 naar Tongeren.
Den 2 0 , 21 en 22 rustdagen.
Den 23 naar St. Truijen.
Den 24 naar Tirlemont.
Den 25 naar Leuven, alwaar een courier, van den Prins

EuGENius aan den Generaal gezonden, kwam, met de
tijding van de affaire bij Benam voorgevallen, en met
order, om naar Brussel te marscheren, en aldaar te blij-
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ven tot nader order. Den zelfden dag marscheerde het
detachement naar Brussel.

Den 28 ontving de Generaal een tweede courier, met
order om naar Mons te marscheren, hetgeen des avonds
nog geschiedde, en kwamen tot Soignies, alwaar een
halte gemaakt werd, en des morgens van den 27 te
Mons; dien dag kwam wederom een courier aan den
Generaal, met order om spoedig uit Mons naar Doornik
te marscheeren, en arriveerde het detachement den 28 te
Doornik, alwaar de Generaal order vond, om te laten
recognosceren langs de rivier de Deuille, Pont-Auby,
Belle-Fourier en Pont-Arache, of die bezet mogten zijn
met vijand, zoo niet, dat hij zoude met het heele deta-
chement in Douay marscheren, zoo het mogelijk was.

Toen men rapport gekregen had, dat alle de genoemde
posten bezet waren, kreeg de Generaal order, om het
geheele detachement in de armee wederom te doen inruk-
ken , die den zelfden dag nog te Doornik kwam oanr»"
peren.
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LIJST DER MANSCHAPPEN EN PAARDEN,
die gedurende deze coursse verloren zyn.

Man. Paarden.

Prins WILLEM van Hessen.

Orange.
G R O V E S T I N S . . . . . . . . . .

G L I N S T R A

S P L E K I E .

ALBEMARLE

Totaal

14
39
8
5
7
6

10
6
7

27
23
13

165 man (2).

35
64
28
13
35
17
19
26
23
37
39
23

359 paarden

(2) QÜINCY, Histoire militaire de Lovis XIV, tome VIÎ,
p. 44, zegt, dat deze togt den geallieerden 1300 man kostte!




