KOMEN EN GAAN VAN MILITAIREN
IN EN UIT
DE VESTINGSTAD DOESBURG
VAN 19 APRIL 1579 TOT 31 SEPTEMBER 1810
VOLGENS
HET ‘BOEK VAN STATUTEN EN RESOLUTIËN’
EN AANGEVULD MET VERSPREIDE GEGEVENS
IN HET OUD-ARCHIEF DER GEMEENTE
DOESBURG

R.J.G.A.A. Gaspar
en E. Nijland

1

GERAADPLEEGDE ARCHIEFSTUKKEN1
Inv.nr. 1: “Boek van statuten en resolutiën”. Register, bevattende
onderscheidene resolutiën van den Magistraat, aangelegd 1601, en voor
verschillende andere onderwerpen vervolgd tot 1799.
Inv.nr. 2573: Declaratie van kosten, door de stad gemaakt wegens de
inlegering van garnizoen enz. van 9 Februari 1579 tot 25 Juni 1582.
Inv. nr. 2575: Orders tot inlegering van garnizoen, marschroutes enz.,
1596-1799.
Inv.nr. 2576: “Monsterrollen”, lijsten van te Doesburg in garnizoen
gekomen troepenonderdeelen, en andere stukken dienaangaande,
1605-1742.
Inv.nr. 2581: Staten van passeerende compagnieën, die te Doesburg
hebben overnacht, 1663-1678.
Inv.nr. 2582: Stukken betreffende de leverantie van stroo, vuur en licht
door de stad aan het garnizoen, ca. 1650, 1672-1713.
Inv.nr. 2583: Declaraties van den Magistraat wegens verschotten ten
behoeve van in garnizoen gekomen of overnacht hebbende troepen en
wegens herstelwerken aan verschillende militaire gebouwen, 1672-1754.
Inv.nr. 2600: Lijsten van inkwartiering van verschillende troepen en
andere stukken dienaangaande, 1622-1800.
Inv.nr. 2601: Lijst van inkwartieringsbiljetten uit de jaren 1635-1652,
gevonden ten sterfhuize van wijlen den kerkmeester Jan Engelen, 1680.
Inv.nr. 2611: Rekeningen van den serviesmeester Derk Bethmer,
1729-1759.
Inv.nr. 2612: Rekeningen van den serviesmeester Rutger Bethmer,
1759/60-1769/70.
Inv.nr. 2613: Rekeningen van den stadsroededrager H.G. Haarman als
waarnemend serviesmeester, 1770/71-1782/83.
Inv.nr. 2614: Rekeningen van den serviesmeester Theodorus Jacobus
Johannes van Leenhof de Lespierre, 1783/84-1793.
Inv. nr. 2653: Stukken betreffende de inlegering van een officier en 25
soldaten in de huizen van leden van den Magistraat van Doesburg in
verband met de niet-betaling van de viermaandelijksche contributie voor
het loskoopen van de ostagiers uit het graafschap Zutphen, 1675.
Inv. nr. 2650b: Memorie van t’geen op den laesten dach van de
belegeringh van Doesborgh van my gedaen is [21 juni 1672].
Inv. nr. 2664: Stukken betreffende de kosten van inkwartiering van en
leveranties aan de Fransche en andere troepen, 1795-1809.
Inv. nr. 2667: Lijsten van inkwartiering der Fransche troepen van de
Noorder armee in Mei en Juni 1796, opgemaakt 1803.
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De afkortingen zijn in veel gevallen (met name die in Inv. nr. 1) stilzwijgend opgelost.
Het gebruik van hoofdletters is deels gemoderniseerd.
De y, de y met één bovenpunt, en de ij zijn genormaliseerd tot ij.
De u en de v zijn genormaliseerd naar hedendaags gebruik.
Voor de Eed der officieren, gemene ruiteren en soldaten zie hierna op blz. 11.
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Inv. nr. 2668: Declaraties (minuut), door den Magistraat ingediend bij
de Centrale regeering wegens aan Hollandsche en Fransche troepen
verschafte inkwartiering en gedane leveranties, 1803-1810.
Inv. nr. 2674:Notulenboek van het Bureau van Kazernering, 1797-1798.
Inv. nrs. 2678-2684: Rekeningen van den kazernmeester P. Burckard,
1798-1803.
Inv. nr. 2692:Stukken betreffende de kazernering, ingekomen bij den
Magistraat en de kazernmeesters, 1803, en minuten van stukken,
uitgegaan van de nieuw-benoemde commissie tot de kazernering uit den
Magistraat, 1804.

[Inv.nr.2573:]
(…)
Ithem anno 79
Ithem dye stadt van Doesborch jn dienste gehadt tot besettingh derselver
vijfftich soldaten van Paesschen wes Jacobi2, beloopende vier maendt unde
etlicke daegen3 (…).
Ithem van Jacobi wes tot den maendt December hopman Vijt Raeshorn met
hondert ende xxv soldaten binnen Doesborch jn kost, dranck ende lasten der
borgeren onderhouden (…).4
Ithem hopman Berndt van Lennep jnt lest van December anno Lxxix js met
sijne knechten jnde stadt Doesborch getogen (…).5
Anno 80
Gedeon ridder van Pamborch ombtrent Cxx sterck heeft jnde stadt met
hoeren ende jongens gelegen ombtrent drije weeken lanck ende hem de cost
gegeven.
Hopman Johan van Renoij met sijne knechten js binnen Doesborch gecomen
opten ….dag …., ende aldaer gebleven totten …., hebbende gehadt Cx
billetten (…).6
(…)
Den achten maij hopman Johan van Vianen met zijne knechten binnen
Doesborch gecomen sterck zijnde Cxxv vermogens der billetteringh ende
hebben aldaer gebleven naeden lesten Septembris, uuijtgesondert dat eenige
knechten eensdeels een geringe tijt gelegen hebben binnen Doetinchem ende
Aenholt, doch den aenhanck ende tvorseide js binnen Doesborch gebleven
(…).7

2

D.i. van 19 april tot 25 juli 1579, dus niet vier, maar drie maanden en enkele dagen.
In de kantlijn staat: Opte generaliteijt.
4
In de kantlijn staat: Op Vijt raeshorn.
5
In de kantlijn staat: Op Berndt van Lennep.
6
Deze twee mededelingen zijn doorgestreept. In de linkerkantlijn staat de reden daarvan
genoemd: Dit moetmen al affirmative setten sonden te seggen “omtrent”, ende machmen den
dach van dincomen ende den dach van tvertrck jnne setten soe verre doendelijck. In de
rechterkantlijn staat: Op Gedeon ridder.
7
In de kantlijn staat: Op Jan van vianen.
3
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Jthem hopman Haen met zijne knechten verthien daegen binnen Doesborch
gecomen opten ….8 Ende aldaer gelegen, sterck zijnde hondert hoofden
vermogens de billetteringh totten …. Ende den selven met hoeren ende
jongens onderhaelden9 …. daegen (…).10
(…)
Naer tvertreck van hopman Jan van Vianen ende hopman Haen js binnen
Doesborch gecomen den ijen Octobris lxxx hopman Jorien Boeckholt met zijn
vendlen, sterck sijnde Cxiij hoofden ende js daer gebleven totten xijen
Februarij lxxxj twee maenden naer vertreck vanden Engelschen (…).11
Opten selven ijen Octobris js noch binnen Doesborch gecomen Roeloff Schul
met zijn vendlen, sterck zijnde Cxij hoofden, ende js aldaer gebleven acht
daegen (…).12
Gelijcken tijdt js oock aldaer opde borger cost gecomen ende acht daegen
gebleven Wolter van Dornick met zijn vendel, sterck zijnde cxx soldaten
(…).13
Ten selven ijen Octobris sijn alnoch binnen Doesborch gecomen iiijc
Hohenlosche ruijteren dije aldaer gelegen hebben totten xviijen Decembris,
zijn xj weeken ofte lxxvij daegen (…).14
Unde bij hopman Boeckholt voorseit sampt de Hohenlosche ruijteren sint
binnen Doesborch noch opten viijen Octobris anno 81 jnne gecomen xj
vendelen Engelsche voetknechten, sterck wesende meer als elffhondert
soldaten behalven hoeren, jongens unde hoeren aenhanck15, unde hebben
binnen Doesborch gelegen opten burger kosten als hem bij gesat hebbende,
wes sij van vleisch, bier, broot, botter, hoeij ende haever unde beesten
behoeffden, behalven alle geroofde beesten unde andere guderen, voortz alle
der stadt provisie daermede sij sich vermeinden een jaer lanck tonderhouden,
ende zijn aldaer gebleven totten xijen Decembris, zij[n] negen weken ende
drije daegen, alsoo dat een deel borgeren van ellendt, jam[m]er ende hartzeer
gestorven, unde dije Engelsche sich aenstondt erffgenaemen gemaect unde
hoere naelatende gerede guderen vertaegen ende met genomen hebben dat
vele soude beloopen, want doverste Johan Noritz jn Vrijeslandt liggende een
ordonnantie opgericht heeft datmen sijnen soldaten sdaech geven soude xj
st[uver] voor elck billet (…).
Ithem tot dije voorseide voetknechten vanden Engelschen als den
Duijtschen16 sint oeck de selve tijt jn Doesborch gecomen twee vanen
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In de kantlijn staat: Op Cornelis de haen.
Lees: onderholden.
10
Deze mededeling is in haar geheel doorgestreept. In de kantlijn staat de reden daarvan
genoemd: ‘Suppleatur’ [=Ze moet aangevuld worden.]
11
In de kantlijn staat: Op Jorien van Boeckholt.
12
In de kantlijn staat: Op Roeloff schul.
13
In de kantlijn staat: Op Wolter van Doornick.
14
In de kantlijn staat: Opten grave van hohenloo.
15
In de kantlijn staat: Opte Engelsche overste Noritz. ‘81 is wel een verschrijving voor ‘80.
16
Lees: …so vanden Engelschen als vanden Duijtschen.
9
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Engelsche peerden, sterck wesende meer als drije hondert peerden17 met den
geroofde peerden, behalve hoeren jongens ende onnutten tros, unde hebben
binnen der stadt Doesborch oeck gelegen als boven negen weeken drije
daegen, ende alles op der burger cost, gerekent op xx stuver sdaechs voor
man ende peerdt, vrouwen ende jongens ongerekent (…).
Unde soo hopman Jorien van Boeckholt bij den Engelschen gebleven, alsoo
lange de Engelschen daer jnne geweest als voorseit js, sijn daer toe
jngecomen xiiij daegen tho bevorens eer de Engelschen vertogen, te weten
xxviijen Novembris Lxxx. Hopman Robbert dije Bruijn, sterck zijnde lxx
soldaten dije bijden Duijtschen ruijteren jn gelacht zijn worden, ende sint
vanden burgeren onderhouden jn cost ende dranck twe maenden lanck (…).18
Opten selven xxviijen Novembris js oeck binnen Doesborch gecomen hopman
Wolter van Doornick met sijn vendel, sterck zijnde Cxx personen dije oeck
bijden borgeren den cost gehadt hebben den tijt van Lx daegen (…).19
(…)
Anno Lxxxi
Ithem nae vertreck van desen zijn den xiijen van februario Anno Lxxxj
wederom binnen Doesborch gecomen hopman Goessen van Berrichem,
sterck zijnde over drij hondert soldaten, unde Gedeon ridder van Pamborch,
sterck 80 soldaten, unde hebben op leeninge geleeft wes totten viijen martij
(…).20
Ende vanden viijen maij totten xvjen Julij beijde vendlens jnder borger cost
unde dranck gebleven. Uuijtgesondert dat de knechten van beijde vendlens
somwijlens met eenige rotten uuijtgetogen als voor ende nae weder jnne
gecomen sint (…).21
(…)
Ithem alsoe Pameren22 wie voorschreven den xvjen Julij uuijtgetogen, js
hopman Berrichem aldaer binnen gebleven totten lesten Octobris, unde met
trommenslach sich jnder burger costen gedrongen (…).23
Jthem den lesten Octobris js hopman Berrichem vertogen unde js aldoe
weder aengecomen hopman Ghijsbert van Hardenbroeck van Utrecht met
zijne vendlen, sterck Cxx knechten unde noch seven ende vijftich peerden
vanden ritmeester Kaell, den welcken dije borgeren geen cost, haver noch
hoeij gegeven sonder hoer behoorlicke servijs gegeven hebben, ende zijn
aldaer gebleven tooten ven Januarij (…).24
Ithem bij jnlegeringe der voorseits Hardenbroecks knechten ende Kaels
ruijteren js noch jngecomen hopman Hendrick van Brijenen met met sijnen
17

In de kantlijn staat: Opten oversten Noritz.
In de kantlijn staat: Op Robbert de bruijn.
19
In de kantlijn staat: Op Wolter dornicx.
20
In de kantlijn staat: Op Goossen van Berrichem 333 £ 6.8. Op Gedeon van Pamborch 266
£ 13 stv. 4 d.
21
In de kantlijn staat: Op Goossen van Berrichem.
22
Lees: Pamborch.
23
In de kantlijn staat: Op Goossen van Berrichem.
24
In de kantlijn staat: Op Ghijsbert van Hardenbroeck.
18
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vendel, sterck sijnde ongefeerlick hondert soldaten behalven hoeren ende
jongens. Unde daer toe noch naederhandt jngecomen xxxvij soldaten
ongeveerlick van Hegemans knechten uuijt Zutphen, jn schijn (als sij
sachten) om op eenen anslach to willen trecken. Unde dije selve Hegemans
knechten hebben opter burger costen gelegen over die acht daegen lanck
(…).25
Doch hopman Brijenen heeft met toe doen der voorseits Hegemans knechten
de stadt Doesborch, sonder verthoenende enige commission, droefflicken met
gewalt ende listige practijck tegens wil ende consent der gemeijne borgeren
van Doesborch jn handen der Engelschen, erbermes Godt, gelevert unde
daernae vertogen met den voorseiden hopman Hardenbroeck unde ruijteren
vanden ritmeester Kaell (…).
Anno Lxxxij
Ithem op vrijdach den ven Januarij, wesende op drije Coningen avent, sinnen
derwegen als baven vermeldet hier binnen Doesborch gecomen ses vendlen
Engelschen voetfolcx, daerop sij hebben moeten geven acht hondert billetten,
allet op de borger cost ende bier. Als oock daerbeneffens twe hondert ende
dartich Engelsche ruijteren, allet jnder borger cost, met haever, hoeij ende
stroe voor de peerden versocht, behalve[n] oeck alle trospeerden, hoeren,
jongens, suettelaers und anderen onnutten tros, dije welcke binnen der stadt
tsamen gelegen twintich weken ende eenen dach26 [b]ehalven alle andere
Engelschen garnisoenen van ruijteren ende knechten van Veluen ende jnder
schantzen gelegen, dije daegelicx binnen Doesborch quamen ende vanden
burgeren onder houden sint worden, behalven oeck dat dij burgeren den
knechten dije daegelicx jnder schantzen voor Bronckhorst getogen, den
knapsack met kost ende gelt tot dranck met gegeven hebben. Alsoe dat de
burgher zeere verlichtingh gehadt en hebben27, woe wel de Engelschen eenen
maendt geltz kregen, dan weijnich burgeren daer van verlicht sint worden
(…).28
(…)
Ithem den xxven maij Anno Lxxxij sint dije Engelschen uuijter stadt vertogen,
waervan nochtans dije ruijteren meestelick als oeck twe vendlen voet
knechten veerthien daegen te vorens uuijtgetogen sijn, js hopman Sijmen
Swaen met sijnen vendlen met noch vijfftich soldaten uuijt Aernhem weder
jn Doesborch jngetogen, ende want de selve aldaer jn noch tegenwoordich
liggen, salmen sulcx hier naemaels jn de eerste declaratie noch moegen
rekenen. (…).29
(…)
[Inv.nr. 2575a:]
[1600 Nov. 9/19] Sijne Excellencie ordonneert hier mede den Capitein Ernst
vander Borck, dat hij nyet naer en laete terstonts dese g[esie]n hebbende hem
met zijne compagnie te begeven uijt Rheden binnen Doesborch, omme aldaer
25

In de kantlijn staat: Op hegeman.
In de kantlijn staat: Sij hier geexprimeert den dach haers vertrecken dat schijnt geweest te
zijne 26 maij 82.
27
Lees: niet gehadt en hebben.
28
In de kantlijn staat: Opten oversten vanden engelschen Jan Noritz.
29
In de kantlijn staat: Op Simon Swaen.
26
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garnisoen te houden tot naerdere ordonnantie, lastende den magistraet van
Doesborch deselve compagnie met behoorlijcke logeringe te doen
accommoderen. Actum jn s’ravenhaghe den xix.9 Novembris 1600.
[Inv. nr. 2576:]
Staet van t Garnilzoen bynnen der stadt doesburch gewest zedert den
xxvijen decembris anno 1605 stilo novo genomen tot den ven juny anno
1606 mede stilo novo ende daerenthuschen noch aen gekomen zyn.
-Die compagnye van Capitein Jterssen, starck ontrent xc coppen, noch
tegenwordich alhier in Garnilzoen.
-Die compagnye van Capitein Storm, starck ontrent 140, noch tegenwordich
in Garnilzoen. Den xven aprilis stilo veteri aengekomen 16 recreuten.
-Die compagnye van Capitein Leuwelfing, starck ontrent 100 coppen. Den
xiijen aprilis stilo veteri aengekomen 61 recreuten. Alnoch alhier in
Garnilzoen.
-Die compagnye van Capitein Jtstlers, starck 120 hoofden; daer noch by
gekomen ontrent 30 recreuten ter dege bij certificatie den heren comys
toegesonden ende den xxxen Martij stilo veteri vutgetrocken.
-Die compagnye van Capitein Barms, starck ontrent 100 hoofden. Den viijen
Martij (stilo veteri) aengekomen 41, Den 23 Martij (stilo veteri) aengekomen
10, Den 19 Martij (stilo veteri) aengekomen 21 recreuten. Noch
tegenwordich in Garnilzoen.
-Die compagnye van Capitein Berssels, starck ontrent 100 hoofden. Den 29en
Januarij (stilo veteri) aengekomen 12, Den 10en februari (stilo veteri)
aengekomen 21, Den latsten februarij (stilo veteri) aengekomen 29 recreuten.
-Den vijen Martij 1606 stilo veteri jngekomen die compagnye van Capitein
Wijne, starck ontrent 100 hoofden ende den xxxen derselven welrom
vertrocken.
-Den xiiijen Martij ingekomen die compagnye van Capitein Prent, starck
ontrent 120 hoofden. Den 16 aprilis aengekomen 16, Den latsten aprilis 3,
Den iijen Meij 1 recreuten. Alnoch alhier in Garnilzoen.
-Den xiiijen Martij jngekomen die compagnye van Capitein Jan Vel, starck
ontrent 120 hoofden.
-Den xviijen Martij aengekomen wt Engellandt een Sergeandt met 14
recreuten, noch tegenwordich in Garnilzoen.
-Die compagnye [doorgestreept: ruyteren] courassier van Syn Genade Graeff
Heyndrick, alnoch in Garnilzoen.
-Den xxiiijen Maij stilo veteri aengekomen 24 frantzoijse courassiers met een
ende dertich peerden. [Daarvoor, in de kantlijn: Die compagnye van Collonel
Cissil, alnoch in Garnilzoen.]
-Den xxxen Martij jngekomen die compagnye van Capitein Couwoy ontrent
110 [hoofden] starck. Den xven aprilis aengekomen 16 recreuten, noch
tegenwordich in Garnilzoen.
-Den ven Maij jngekomen die compagnye van Capitein Jamis Seytoy ende
noch tegenwordich in Garnilzoen.
-Den selven dage in gekomen die compagnye van Capitein Herrij Cerrij, ende
noch alhier in Garnilzoen.
-Den xen Maij in gekomen die compagnye van Capitein Rockloor, starck wel
220 hoofden, alnoch alhier in Garnilzoen.
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-Den xiiijen Maij jngekomen die Compagnye van Capitein Calistinus Brouck,
alnoch in Garnilzoen.
Actum Doesburch den xxvjen Maij stilo veteri of den ven
Junij stilo novo. Joeriaen Hartung, scrijver.
[Inv. nr. 2576:]
-Ca. 1630: Monsterrol van kapitein Barten, vermeldende 160 man.
[Inv. nr. 2601:]
1635, 19 juli: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit de
compagnie van kap. Tulleken.
1635, 13 december en 1636, 6 mei: aanvangsdata der inkwartiering van
enkele soldaten uit de compagnie van kap. Masseij.
1636, 1 november en 1637, 12 januari: aanvangsdata der inkwartiering van
enkele soldaten uit de compagnie van kap. Butteler.
[Inv. nr. 2576:]
- 18 april 1638 [?]: Monsterrol van kapitein Marten Arnolds von Bruhen,
vermeldende 50 man.
-12 oktober 1638: Monsterrol van kapitein Joan Adolph van Renesse,
vermeldende 134 man.
[Inv. nr. 2601:]
1639, 5 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit de
compagnie van ritm. Welderen.
1639, 26 mei, 7 oktober, 21 december en 1640, 16 september: aanvangsdata
der inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van Renesse.
[Inv. nr. 2576:]
-26/16 januari 1640: Monsterrol van kapitein Joan Adolph van Renesse,
vermeldende 138 man.
-26/16 januari 1640: Monsterrol van kapitein Frans Mackworth, vermeldende
116 man.
-26/16 januari 1640: Monsterrol van kapitein Thomas Norton, vermeldende
118 man.
-26/16 januari 1640: Monsterrol van kapitein William Riddell, vermeldende
118 man.
-26/16 januari 1640: Monsterrol van ritmeester Robbertt Honniwoed,
vermeldende 89 man.
-26/16 januari 1640: Monsterrol van ritmeester Van Welderen, vermeldende
93 man.
-26/7 februari 1640: Monsterrol van kapitein Hans Conradt Böning,
vermeldende 68 man.
-8 juni/29 mei 1640: Monsterrol van kapitein Philips Gerritsen Spanck,
vermeldende 133 man.
[Inv. nr. 2601:]
1641, 12 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van ritm. Welderen.
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1641, 10 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van ritm. Honniwod.
1641, 14 mei, 12 en 29 september: aanvangsdata der inkwartiering van
enkele soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1641, 19 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van kap. Norton.
1642, 2 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van ritm. Welderen.
1642, 1 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van kap. Macqwort.
1643, 8 augustus, 14 oktober, en 1644, 17 juni, 21 november: aanvangsdata
der inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1644, 17 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van ritm. Honniwod.
1644, 14, 15 en 17 oktober: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kap. Riddell.
1645, 18, 20 en 30 november: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van ritm. Welderen.
1645, 19 november: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van kap. Riddel.
1645, 8 mei, 30 juni, 7 oktober, 20 november: aanvangsdata der
inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1645, 3 juni: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van kap. Warenborch.
1645, 22 oktober: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van ritm. Welderen.
1646, 19 februari, 22 oktober: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van ritm. Honniwod.
1646, 23 en 31 oktober: aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten
uit de compagnie van kap. Riddel.
1647, 20 maart, 19, 20 en 30 april, 5, 8, 15 en 16 mei, 15 juli, 11, 16 en 19
oktober, 2 november: aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van kol. Renesse.
1647, 19 mei, 1 juli: aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van ritm. Honniwod.
1647, 21 januari, 2 februari, 9, 16 juli, 13, 15, 24 en 25 oktober:
aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van
kap. Riddel.
1647, 8 en 19 mei, 1 juni, 22 23, 24 en 25 oktober, 23 november, 1 december
alsook
1648, 1 januari, 2 maart, 8 mei, 2 augustus, 3, 23 en 25 oktober:
aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van
ritm. Welderen.
1648, 16 juni: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit de
compagnie van ritm. Honniwod.
1648, 19, 21 en 22 april, 1, 15, 16 en 17 mei, 30 oktober, 12, 13 en 31
december: aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten uit de
compagnie van kol. Renesse.
1648, 16 en 17 juni: aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van ritm. Honniwod.

9

1648, 2 mei, 24, 25 en 26 oktober, 1 november: aanvangsdata der
inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van kap. Riddel.
1648, 1 januari: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit de
compagnie van kap. Wijrich.
1648, 1 en 4 januari: aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van kap. Wijlack/Wijlach.
1649, 25 april, 17 en 18 mei, 31 oktober, 1 november: aanvangsdata der
inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1649, 1 en 13 april, 9 mei, 3 augustus, 24 en 26 oktober: aanvangsdata der
inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van ritm. Welderen.
1649, 13 augustus: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van ritm. Marlott.
1649, 7 mei, 17 en 18 juni, 3 september: aanvangsdata der inkwartiering van
enkele soldaten uit de compagnie van ritm. Honniwod.
1649, 13 augustus, 3 september: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kap. Schimmelpenninck.
1649, 1 februari, 1 en 16 april, 3 mei, 2, 24, 26 en 27 oktober: aanvangsdata
der inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van kap. Riddel.
1649, 4 april, 13 augustus: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kap. Bronckhorst.
1649, 13 augustus: aanvangsdatum der inkwartiering van enkele soldaten uit
de compagnie van Graeff Willem.
1650, 19 mei, 1 en 2 november: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1650, 22 maart, 2 en 3 september: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van ritm. Oosterom.
1650, 4 maart, 17 juni, 23 juli: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van ritm. Honniwod.
1650, 7 juni, 20 juli, 1 september, 30 oktober: aanvangsdata der inkwartiering
van enkele soldaten uit de compagnie van kap. Riddel.
1651, 1 januari, 1 april, 25 juni, 5 juli, 22 oktober: aanvangsdata der
inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1651, 1 januari, 19 april: aanvangsdata der inkwartiering van enkele soldaten
uit de compagnie van ritm. Oosterom.
1651, 25 juni: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van Moriac.
1651, 29 juni, 22 september: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kap. Van der Does.
1651, 13 februari: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van kap. Riddel.
1652, 29 juni, 18 en 28 juli, 1 december: aanvangsdata der inkwartiering van
enkele soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1652, 3 en 10 mei, 27 augustus, 29 oktober: aanvangsdata der inkwartiering
van enkele soldaten uit de compagnie van kap. Riddel.
1653, 1 januari, 1 februari, 28 juli: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1653, 1 mei, 19 en 30 oktober: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kap. Riddel.
1654, 20 augustus, 14 september, 14 oktober, 5 december: aanvangsdata der
inkwartiering van enkele soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
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1654, 9 mei: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van kap. Riddel.
1655, 11 mei, 19 augustus: aanvangsdata der inkwartiering van enkele
soldaten uit de compagnie van kol. Renesse.
1655, 20 augustus: aanvangsdatum der inkwartiering van een luitenant uit de
compagnie van commandant Schimmelpenninck.
1655, 1 januari: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van kap. Riddel.
1655, 16 juni: aanvangsdatum der inkwartiering van een soldaat uit de
compagnie van kap. Boshuijsen.
[Inv.nr. 1, 129v:]
Eed der officieren, gemene ruiteren en soldaten.
Wij officieren, gemene ruijteren ende soldaeten belooven ende sweeren dese
stadt ende de magistraet van dijn getrou ende hou te weesen, die selve
getrouwelick te dienen ende te gehoorsaemen int’gene sij luijden tot
onderhoudenisse, dienste ende rust harer stadt sullen oordelen te belooven,
alles sonder praejuditie vanden eedt aende Generaliteijt ende particuliere
Provintien gedaen ende noch te doen, so waer help ons Godt.
De Ritmeester Schimmelpenninck ende Capitein Riddel hebben desen eedt
gedaen den 27 Augustus 1654.
De Leutenant, Cornet ende Quartiermeester van voornoemden Ritmeester
Schimmelpenninck ende de Leutenant van Riddel hebben den eedt eodem
insgelijcken gedaen. Heeft oock eodem de compagnie ruijter van voornoemde
Ritmeester Schimmelpenninck den eedt gedaen.
[130r] Den 19 Augusti 1654 heeft de Capitein Leutenant Ruijssel ende oock
de compagnie den eedt gedaen.
Opden 18 November 1654 hebben Hans Goetsmidt ende Jan Blanckfort,
sergeanten vander compagnie van zaliger Gijsbert van Duvenvoordt, in
absentie vanden andren officieren den bovenstaenden eedt in forma
gepresteert, ende hun patent ingelevert.
Van gelijcken als alle die gemene soldaten opde merct denselven eedt
gepresteert hebben.
Opden 22 Januarij 1655 hebben voorgenoemde Van Wede [?], Lieutenant
vander compagnie van wijlen den Here Colonel Renesse, ende Jacob van
Ingen, Lieutenant vander compagnie van wijlen den Capitain Duvenvoorde,
den bovengestelden eedt an handen vanden Schepenen geprestiert.
Den 14 Junij 1655 heft den Lieutenant vander compagnie vanden Grave van
Solms, Willem Ruijchrock, met deselve compagnie alhier voorbij passerende
te schepen, om achtervolgende de patente van Hare Hoochmogenden
guarnisoen te houden binnen Deventer, sijne patente an de Heren des
Magistraets vertoont,
[130v] dato den dertijnden deses gesegelt met de respective segelen van Hare
Hoochmogenden en den Raaden van State.

11

Den 14 Junij alhier in guarnisoen gecomen op patent van Hare
Hoogmogenden ende Edele Magistraet in dato den 13 Junij n[i]euwen stijl
1655 de compagnie van Seigneur de Braeist, Majoor, ten Briel in guarnisoen
gelegen hebbende.
Adolph Du Goue, Lieutenant vander compagnie van Seigneur du Braist,
Maior, en Grassian du Bois, vandrager der selver compagnie, hebben ten
voorseiden dage den eedt in forma gepresteert.
Ten selven dage hebben die gemene soldaten desen eedt gedaen in
conformite vant formulijr.
Eodem is ande Heren des Magistraets overgelevert patente van Hare Hoogh
Mogenden ende den Heren Raden van Stae, onder derselver seelen in dato
den 13 Junij nieuwen stijls van de compagnie van Capitain Bushuusen in
guarnisoen gelegen hebbende binnen den stadt Den Briel gelijc dieselve
compagnie alhier tenselven dage aen
[131r] gecomen en den gewoontelicke eedt gepresteert is bij den Lieutenant
Hendrij de la Force ende Vendrich Rudolfs van Arckel, sampt gemeene
soldaten.
Eodem hebben navolgende officijren patente van Hare Hoochmogenden ende
den Raden van State onder derselver respective segelen ande Heren vander
Magistraet der stadt Doesborg van compagnie vanden Here van Bijlant, in
Den Briel guarnisoen gehadt hebbende, om alhier bij provisie guarnisoen te
houden, overgelevert, ende daerop ten selven dage den gewoontlijke eedt
gepresteert: Thomas van Cassiopit, Lieutenant, ende William Diecard,
Vendrich. Die vornoemde patente is van 13 Junij nieuwen stijls, ende heft
sanderen daechs den 15 Junij de compagnie den eedt gedaen.
Eodem hebben navolgende officijren vande compagnie van Capitain
Vlamingh van Outshoren, in guarnisoen gelegen hebbende binnen de stadt
Den Briel, de patente om bij provisie alhier guarnisoen te houden aen de
Heren des Magistraets overgelevert vanselven dato, ende opden selven
naeme als die voorgaende, sijnde dese ende alle voorgaende mette attache
vanden Gedeputijrde vanden Staten van Gelderlanden: dato den 18 Junij.
Ende heft Derck van Groenewegen, Lieutenant vanden voorseiden
compagnie, sampt de
[131v] compagnie selven, den gewoontlicke eedt gedaen.
Den 28 Junij 1655 is de compagnie vande Heere Graeff Herman [?] vanden
Bergh bij patente van Hare Hooghmogenden de Staten Generael ende Haer
Edele Magistraet den Heren Raeden van State in dato vanden 13 Junij 1655
alhier in guarnisoen van Mastrict gecomen.
Ende heeft de Ritmeester den eedt gepresteert.
Ende Capitain Leutenant Richert, sijn[d]e de perck quartiermeester Cornet
absent, heeft oock de compagnie den eedt gepresteert.
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Eodem is alhier op gelijcke patente van Haere Hooghmogenden ende Edele
Magistraet in gelijcken dato van Mastrict alhier in guarnisoen gecomen de
compagnie peerden vande Ritmeester Johan Munnick.
[in de kantlijn:] den 17 Augusti olde stijl vertrocken nae Wusel.
De Ritmeester Munnick den eedt gepresteert. Item Herbert de Baer,
Leutenant, ende de geheele compagnie.
[132r] De patenten van Seigneur de Braist, vanden Leutenant Collonel
Boshuijsen, van Vlaminck van Oesthoorn uijt Den Briel in desen guarnisoen
gesonden is het begin [?].
De Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, naer genomen advijs
vande Raeden van State der selver landen, lasten ende bevelen hier mede [in
de kantlijn:] met alle diligentie te geven nae Doesbrg om op ontbiedongh van
den Heer van Brederode, Veltmerschalck, in desen stadt te mercheeren
[volcht:] sonder over den bodem vande provintie van Hollant te marceeren
dan mits alvoorens daer tho hebbende permissie ende speciael patent vande
Staten der selver provintie ofte van haer geauthoriseerde. Belasten oock dien
selven op sijnen eedt binnen de provintie van Gelderlant niet in te trecken
voor ende aleer hij daer tho mede hebbe permissie ende speciale acte vande
Staten van Gelderlant ofte hare geauthoriseerde.
[volcht:] ende omtrent alle andre steden, forten ende bemijrde plaetsen daer
aen voorbij ofte omtrent hij sall comen ofte passeeren den trommel tijtlich
roeren ende het vendel op steeken na chrijs gebruijck ende sall het emploeij
voorbij sijnde ende vanden welgeboren
[132v] Here van Brederoede gedimittiert wesende wederom int selve
guarnisoen daer uijt hij gelicht ende getrocken is, observerende als dan
wederom alle die requisitien etcetera, versoekende Haer Hoogh Mogenden
den Magistraet der genoemde opgemelte stadt Doesborgh de voorseide
compagnie van behoorlicke logementen te doen versien. Gedaen in Den
Haegen den 13 Junij 1655.
Was onderteekent ende geparapheert bij Stolck, Hans van Wijck Mulert ende
met den Staeten Generael opgedaene seegel besegelt ende ter ordonnantie
vande Hoogmogende Heren Staten Generael geteekent Ruysch. Ende van
wegen den Heeren Raeden van Stat[e] J. Duyts van Vierhout.
Ende oock ter ordonnantie vanden gemelten Raeden van State geteekent J.
Trijchbergh sijn d’origenele patent so van dese als die vande provintie daer
sij uijt ende angeteekent sijn wedergegeven.
De eodem dato parapheeren besegelen ende ondertekenen met gelijck ordre
ende last ende haer oock gereet te houden op d’onbiedongh van de Heer van
Brederode, Veltmerschalck, te merceeren en van
[133r] Mastrich herwerts na dese stadt Doesborgh in allen diligentie te
begeven.
Ende sijn d’origineele patenten die officieren wedergegeven den 21 Junij
1655.
Den 25 Junij 1655
heft Capitain La Rochette vertoont patente van de Heren raden Staten
General ende Raden van Staten in dato den dartynden Junij jonstleden onder
derselver respective segelen, ende onderteijckinge van Ruijsch Eijckbergen,
om sich te begeven nae dese stadt, om deselve compagnie met logementen te
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voorsien etcetera. Neffens dien almede vertoont den acte vande Staten van
Hollant ende Westvriesland, om zich van Delft, plaetse van haer guarnisoen,
te begeven naer Doesborch, geteekent in dato den 18 Junij 1655.
Ende hijrvan [..?..] noch vertoont acte van de Gedeputijrde Staten van
Gelderlant, noch in dato den 23 Junij, vervattende consent om inde provintie
te moogen intrecken.
La Rochette, Capitain, heft den eedt in forma gepresteert, ende Du Plessis
Gouret, Vendrich vander selver compagnie, van gelijcken ten dage als
voorseit.
[133v] Tenselven dage sijn mede voorden raet gecomparijrt Samuel Notée,
Lieutenant, ende Paul de Bitter, Vendrich vander compagnie vanden Here
van Valckenborch ende hebben den gewoontlicken eedt aen handen van
Schepen in forma gepresteert.
Gelijck almede die soldaten vande voorseide twe compagnien den eedt in
forma gepresteert hebben voort stadthuijs.
Die patenten van dese compagnie van den Here van Valckenburch sijn in
allerwegen van inhoude en van dato als die van Capitain La Rochette bij de
vorseide officijren ande Magistraet getoont ende ingelevert.
Den 25 Octobris 1655
is Haer Hoogmogenden getoont patente, gesonden aende Heer van
Valckenborch, om weder te vertrecken nae Delft in dato den 16 Octobris
1655. Was geparapheert J. de Merode, N. Verbolt, Jacob Met, ter ordonnantie
vande hooggemelte Heeren Staten Generael; Ruijsch, nae voorgaende advijs
vande Raedt van State. Was geparafeert W. van Haren ende ter ordonnantie
vande selve onderteekent in ab
[134r] sentie vande
Seigneur W. Assendelft
Item van La Rochett
Item vande Heer van Bilant
Item van Seigneur de Braist
Item van Vlamingh van Outshoorn
Item van Lieutenant Collonel Boshuijsen.
Dese 6 compagnien sijn den 28 Octobris vertrocken.
1655 den 29 Octobris is Gerrit van Dotemkom, canonier bij patent van Prins
Willem in dato 6/26 Octobris 1655 g’approbeert bij patent ofte consent
vanden Staten van Hollan alhier gecomen.
[[Den 22 Januarij 1656
hebben Haer Hoogmogenden gekent dat Hendrick Cornelissen Cornelis
Peerdevoets soon jonger soon is ende geholden sall worden voor een
gebooren burger. Ende den olsten Thonis Cornelis sijne olste soon sall
volstaen met halffgelt.]]30
30

Deze mededeling is per abuis alhier verzeild geraakt.
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Den 18 Meert heeft de Vaendrech van Duijvenvoord, Peter van Diemen, den
eedt gedaen.
[134v] Den 10 Meij 1656.
Haer Hoogmogenden versocht sijnde vande gecorenen [?] vande Raedt, de
Heer Schaegen ende Scholtinga, hebben aenden Majoor Sluijter [sluijter ?]
sijne gedaene foute geremittiert ende de sleutelen tot het openen ende sluijten
vande poorten weergegeven ende also volcomelick herstelt onder belofte van
diergelijck hem voortaen te wachten ende tot meerder versekerongh hebben
Haer Hoogmogenden den selven den eedt als hier vooren den officieren
geschiet, affgenoemen.
[[Den 1 Julij 1656 is Berent Ras angenomen voor burger ende heft den
burgereedt gedaen, ende sijn de iura geremittijrt, presentibus Huijgen,
Gijsen, Bruins, Muijs, Sloot, Swaessen, Morens.]]31
De compagnie Van Renesse vertogen bij patente nae Rijnberck uijt dese stadt
den 9 Februari 1657 olden stijl.
[135r] Den 13 Februari 1657 is de compagnie van Capitain Arent van
Arnhem bij patente van Haere Hoogh Mogenden in dato den 6 Februari ende
van Haer Edel Mogenden oock bij toelatongh vande provintie als daer
ondertekent door Peter Versteg de dato 2 Februari 1657 stylo rectri, hier
ingecomen.
Ende hebben ten selven dage de officieren als Capitain selve, Hendrick
Keijser, Vaendrech, voorts serganten [?] [en] 6 gemeen soldaeten den eedt
gepresenteert.
Den 17 Martij 1657 heft Capitain Arent van Arnhem vertoont patente vande
Gedeputeerden vande Staten deser provintie in dato den 13 deses, omme van
hier sich met sijn compagnie, vendel ende complete wapens te begeven nae
Groll.
Versochte tot het transport van wagens en bagagie [van] haer compagnie van
hier nae Groenlo te mogen hebben twintich wagens, belovende daer henen de
vrachten te willen voldoen, bij aldien het landt ofte Capitain Haeften daerin
mochten beijgerich vallen.
[135v] Den 21 Meert 1657 is Capitain Marten van Haeften, bij patente
vander provintie van Gelderlant in dato den 13 Mertij binnen Arnhem
gegeven neffens een opgedruckte seegel in groene wasch, geparafeert Here
van Essen ende ter ordonnantie vande Heeren Gedeputeerden onderteekent in
absentie der Seigneur Peter Verstegge, hier binnen gecomen ende heeft de
voorseide Capiteijn, desselffs Leutenant Hendrick Schimmelpenninck ende
Vaendrech Hermen Schimmelpenninck den behoorlicken eedt gedaen inden
raedthuijse ende de minder officieren ende soldaten daer nae ten selven daege
op de merckt, gecomen van Groenlo.
31

Deze mededeling is per abuis alhier verzeild geraakt.
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Den 17 Octobris 1657 sijn binnen gecomen, haer patente vertoont, ende
vervolgens door gepasseert nae Groll ende Bredevoort navolgende
compagnien te paerd ende te voet: de compagnie vanden Ritmeester
Steenhuijs, comende vander Graeve ende gaende nae Groll.
Den 18 dito de compagnie van Capitain Ploos, vanden Baron Van
Wuijtenhorst, beijde te voet comende van Renen ende snachts overgebleven.
[136r] Den 19:
De compagnie van Alaerd Coutis
)
Lieutenant Colonel Armand de Viliers
)te voet van Nijmegen
Capitain Rens Tenghnagel
)nae Groll
Capitain Joachim van Weelderen
)snachts gebleven
Hessel van Louwick
)
Adolph van Rijswijc
)
Lieutenant Colonel De Perpoucher
)
Item Piere Cassale
Herbert Troghmorten
ende den compagnie te paerd
vanden Ritmeester heer Van Broekhusen

)vanden Bos nae Groll
)snachts hijr gebleven
)

Eodem Baron De Slavata te Paerd
van Gertruijdenberch nae Borculoo

)
)hijr gebleven snachts

Den 20 dito:
De compagnie vanden Prince
Graeff Willems garde

)te paerd, van Arnhem
)op Grol

Colonel Vernouille van Breda nae Grol
Item den Ritmeester Marlot
Johan Nauta
Heer Van Somersdijc
Graeff van Stijrumb
den Ritmeester Eller

)
)van Nieumegen op Grol
)hijr gebleven des
)nachts, uijtgesondert
)Eller ende graeff van Stirumb
)

Eodem te voet
Lieutenant Colonel Dolman
ende Capitain Reijnold van Clooster
Colonel Phijlips Balfour
Alexander Bruce

)beijde snachts
)hijr gebleven

[136v] Eodem
Capitain Kuijn
Graef Van Solms
Reijnier Bisschop
Heer Van Valckenborch
Otto Piersen

)
)
)nae Bredevoort
)
)

Joachim van Gent
Lieutenant Colonel Philip van Steenlant

)
)nae Grol
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Willem Schuijffel
Wiliam Read

)
)

Sijn weder te rugh hijr door gepassijrt
met patente navolgende compagnien:
25 Octobris 1657:
Ritmeester Arnold de Gruijter
nae Den Bosch
Ritmeester Beard
nae Bergen op Zoom
Ritmeester graeff Van Waldeck
” Bergen op Zoom
Ritmeester heer Vande Leck
nae Gorkum
Ritmeester Baron De Slavata
nae Gertruijdenberch
snachts hijr gelogeert.
De guarde van de Prince
” Arnhem
Ritmeester Marlot
nae Breda
Ritmeester Casck
Breda
vanden heer De Hauterive
Breda, hijr vernachtet.
Heer Van Broeckhusen
nae Den Bosch
Graeff Willems guarde
” Arnhem
Ritmeester Steenhuijs
nae den Grave
Ritmeester Schimmelpenninc
” Doesburch
Ritmeester Brederode
nae Den Bosch
Heer van Maersbergen, Ritmeester Veruachteren [?]
[137r] Te voet snachts hier gebleven:
Capitain Frederick van Wijlick
Capitain Johan Calve
van wijlen Adolph van Rijswijck

Capitain Haefften
Capitain Riddel

van Grol nae de Graeff
van Groll nae Wijck
van Grol nae Nimwegen
gepasseert.
)
)van Grol hier

Den 26 october:
Ritmeester Marguet
van Grol nae Leusden
de Ritmeester Weelderen
van Grol nae Nimwegen
Ritmeester Nauta
nae Nimwegen
de Ritmeester Vernulen
nae Breda hier gebleven
Ritmeester Eller
)
Graeff Van Stijrum
)nae Nimwegen
te voet
Capitain Read gaende nae Breda hier gerust
Capitain Herbert Troghmorten
nae Den Boss hier gebleven
Capitain Reijnold vande Cloester
naer hier int guarnisoen
nae de Vooren
Collonel Philips Balfort
nae Schaer te Vooren
Leutenant Collonel Dolman
nae Dort
Capitain Otto Prinsen vander Aa
compagnie van wijlen Capitain Jan Kuijn

)
)nae Den Briel

17

Capitain heer Van Valkenborgh
Capitain Willem Schuijffel
compagnie vanden Graeff Van Solms

nae Delft
nae Breda
nae Den Briel

Leutenant Collonel Stelant
Joachim van Gent

)
)nae Bommel

Willem Vincent van Wittenhorst
Ploes van Amstel

)
)nae Renen

te voet hier gebleven uijtgesondert Gent ende Ploes.
[137v] Den 23 Septembris 1658
hebben de Leutenant ende Cornett van Baron Van Schrotenborgh eedt gedaen
als oock daer nae de gemeene ruijteren, ingecomen sijnde met patente vande
Staten Generael in dato den 29 Septembris 1658 cum advijs vande Raet van
State met behoorlicke seegelongen ende ondertekeninge.
Eodem Major Bombass hier door nae Bredevoort.
Den 7 Junij 1659 is hier door nae Groll gepasseert de compagnie van
Capitain Lewen komende van s’Hartogen Boss met patent ende bagagie.
Den 12 Junij van Groll gegaen nae Hollant de compagnie vanden heer Van
Valkenborgh met haer bagagie.
[138r] [[Alsoo opden 14 Januarij 1655 des nachts voort huijs van]]32
Opden 29 Septembris 1659
coram burgemeester Jacob Muijs heeft Johan Rijckwijn van Frens als
Ritmeijster sijn commissie getoont ende den ordinaire eedt gepresteert.
Den 8 Meij 1660 is de compagnie [te] peerd vanden Heere Ritmeester ende
Commandeur Alexander Schimmelpenninck vertrocken op patente vande
provintie den 6 April 1660 binnen Arnhem gegeven.
Eodem den 8 Meij 1660 is de compagnie [te] peerd vanden Here Johan
Schellart tot Oppendorp, Heere tot den Dorenweert, Ritmeester, van Zutphen
bij patente vander provintie van Gelderlant, tot Arnhem den 6 April 1660
gegeven der selver gewoontlicke seegelongh ende onderteekent vanden
seigneur Peter Versteegen, hier binnen gecoomen.
Henrick Steenblock, Leutenant, Jan Suekerbuijs, Quartiermeester, den eedt
gedaen.
Ende daer nae de compagnie ruijteren.
[138v] Den 4 Junij 1661 heeft den Lieutenant Ingen, leijder vander
compagnie van Capitain Duvenvoorde, sijne patente gepresenteert in dato
32

Deze zinsnede is per abuis alhier verzeild geraakt.
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den 7 Junij 1661 ende bij missive der stadt Zutphen in absentie van de Heren
Gedeputeerde vande Staten deser Graefscap aen den landt gesonden, onder
belofte, als bijde brieven ende daer neffens gaende copie vande Heren Staten.
Den 10 Julij is binnen dese stadt gecomen, van Bredevoort, de compagnie
van de Here Capitein Mergs en alhier vernachtet, daer in absentie des
Capiteins de Here Lieutenant Dolman leijder van was, met patent van de
Staten Generael in dato den 17 Junij en van de Staten deser provincie
gedateert binnen Nieumegen op den 11 Junij 1662 om te marscheren door
dese provintie naer Phlippinen in Vlaenderen.
Den 7e Maji 1663
heeft de Lieutenant ende andere mindere officijren van de compagnie van
den Commanduer Apeldoorn en alle andere gemene soldaeten den eedt, hier
vorens gespecificijrt, gepresteert.
[139r] Den 8 Maji 1663
is de Here Commanduer ende Capitein Ingen bij patente van de provintie van
Gelderlant in dato den 1en Meij 1663 binnen Bommel gegeven, neffens den
opgedruckte segel in groenen wasche, geparafeert D. van Elst en ter
ordonnantie van de Edele Mogende Gedeputeerden onderteeckent J.
Leeuwen, secretaris, met de vijftich musquettijrs onder sijn Edele
commandement staende, hier weder van Bommel binnen dese stadt gecomen.
[Inv. nr. 2575a:]
[1664 Apr. 13] Die Gedeputeerde vande Staeten des Vorstendombs Gelre
ende Graeffschaps Zutphen ordonneren den Capiteijn Lindeseij, guarnisoen
houdende binnen de stadt Doesborgh, dat hij dese gesien hebbende sigh met
sijne onderhebbende compagnies vendel ende complete waepenen in aller
diligentie sal hebben te begeven naer Hulst om aldaer guarnisoen te houden,
ende sigh vorders desen aengaende te reguleren naer t’patent bij de Hooch
Mogende Heren Staeten Generael, den 15 deses maents Aprilis stijlo novo ten
dien fine gedepescheert te Nijmegen den 13 April 1664.
[Inv.nr. 1, 139r:]
Den 19 April 1664 heeft Capitain Kievijt patente getoont vande Staten
General in dato den 15 April 1664 met de attache vande Raden van Staten,
om sich van Hulst te begeven nae Doesborch ende aldaer guarnisoen te
houden, ende is de compagnie tenselven dage binnen gecoomen, waarbij
overgelevert brieven vande Staten van Gelderlant in dato den 18 April deses
jaers neffens patenten van Haere Hoochmogende ende Edelmogende de
General ende Raaden van Staten, beijde in dato den 29 April ten fine de
voorseide compagnie neffens de compagnie van William Lindeseij met
vaendel ende complete waepenen sich te schepe sullen begeven naer
Campen,
[139v] met versoeck ande Magistraet om de voorseide compagnien van
schepen behoorlicken te willen doen voorsien.
Gelijc daer neffens werde overgelevert twe distincte acten van de Staten van
Gelderlandt ten selven eijnde in dato den 18 April 1664.
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Ten voorseiden dage hebben de Capitain Herman Kijvijt sampt Lieutenant
ende Vaendrich met de gansche compagnie den gewoonlicken eedt gedaen.
Den 25 April 1664 is hier binnen gecomen de compagnie paerden ofte guarde
van Prins Wilhelm, in guarnisoen gelegen hebbende binnen Cuijlenborch
ende vervolgens door gemarcheert, naer vertoonde patente van de Groot
mogende Heeren Staen Genarael in dato den 28en April stilo novo 1664,
houdende naer de stadt Enschede.
Den 26en April 1664 sijn hier binnen gecomen en haer patenten getoont
vande Staten Generael met de attachie vande Heeren Raeden van Staeten in
dato den 28 April nieuwen stijl 1664 omme naer volgende compagnien
omme haer uijt Nijmegen te begeven naer Doesborch tot naerder ordre haer
bij de Heere Prins Wilhelm van Nassauw te geven:
de compagnie van de Heere Lieutenant Colonel Alane Coutis,
[140r] de compagnie van de Heer Lieutenant Colonel d’Arana Villiers,
de compagnie van de Heer Capitein Hans van Hettinga.
Den 17 Junij 1664 vertoont patente vande Staeten General in dato den 12
dito waarbij de compagnie vande Here Van Dorewerth waer geapointeert sich
in guarnisoen te begeven binnen Doesborch, waarbij geattacheert gewest de
acten vande Staten van Overissul ende van Gelderlant.
Den 18 Junij sijn binnen gecoomen de compagnien van Lieutenant Colonel
Armo Viliers, Lieutenant Colonel Coutis met patente vanden Prins Willem,
furst van Nassau, in dato den 16/26 Junij behoorlic geattacheert van
Gelderlant ende Overissul, om te gaen nae Nieumegen, haer oude guarnisoen.
[140v] Opden 18 Junij 1664 Capitain Kijvijt met sijn compagnie binnen
gecomen, met patent van sijn furst, Heren Prins Willem van Nassau,
behoorlic geattacheert vander provintien Overijssel ende Gelderlant in dato
den 16/26 deses.
[140r] Den 23en Januarij 1665
heeft de Colonel d’Autiege sijn patente alhier vertoont van de Staten
Generael deser Verenichde Nederlanden met de attache van de Raeden van
Staten, beijde in dato den 29en Januarij 1665, om sich met sijn compagnie
voetknechten van S Hartogen Bosch naer Doesborch te begeven en aldaer
guarnisoen te houden en is tenselven dage de voornoemde compagnie binnen
dese stadt gecomen,
[140v] bij welcke voorseide patente wierde overgelevert patente van de
Staten deser provintie van Gelderlandt onder tgewoonlicke segel uijtgegeven
binnen Nijmegen op den 19 Januarij 1665.
[141r] Den 24 Martij 1665
is voor de raet erschenen de Here commissaris Johan van Velsen ende heft
overgelevert patente van de Staeten General deser Vereenichde Nederlanden
in dato den 25 Februarij 1665, waerbij de Magistraet der stadt Doesborch
versogt wert om gereet te maecken sestich musquettiers, uijt ieder compagnie
te voet vijftijn, ten [fine] geemploijeert te worden op slandts schepen van

20

oorlooghe, beider inhoud derselver patente waerneffens almede sijn vertoont
drie besondere acten:
de eerste vanden 27 Martij 1665, sijnde een resolutie vande Raedt van State
waerbij de vornoemde commissaris Velsen is geauthoriseert sich over dit
subiect te addresseren ant Collegie vander Admiraliteit tot Amsterdam.
De twede is vanden 29 Martij vande selve Raedt van Staete om de
vornoemde soldaeten aftehaelen neffens sodanich aental van Sergeanten als
nodich.
[141v] De derde acte is vanden 31 Martij 1665, verleent ten voorseiden
eijnde bijde gecommittijrde Raden ten Admiraliteit residerende t’Amsterdam.
Op den 12 Junij 1665 is ander Magistraet alhijr vertoont patente vander
Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen in dato den 10 Junij
1665 onder t’segel vander stadt Arnhem, waerop de compagnie te paerde
vanden Here Baron Van Asperen, Major ende Ritmeester, is door getrocken
naer Groenloe.
Den 11en Junij 1665 is aen de Magistraet deser stadt seeckere missive van de
Edel Moghende Heren Gedeputierden deser Graefschap, met twe daer
bijgevoechde copielicke brieven (respectivelick van de Heren
Gecommitijrden deser provintie ter vergaderinge van de Hoochmoghende
Heren Staten Generael deser Verenichde Nederlanden, ende van de Edele
Heren Raeden deses Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen) neffens
oock den
[142r] patente voor den Heer Capitein Herman van Kievit, bij de Edel
Moghende Heeren Gedeputierden voornoemt op heden onder de paraphering
van de Here Evert van Heeckeren, en subscriptie van den secretaris Johan
Sels uijtgegeven, ten fine om sich met sijne compagnie uijt dese stadt in aller
diligentie naer Groenlo te begeven, en aldaer guarnisoen te houden tot nader
ordre, waer op de voornoemde compagnie op den voorseiden 11 Junij uijt
dese stadt is getrocken.
[Inv. nr. 2581 (II):]
Den 12en Junij 1665 is de Compagnije te paerde van den Heere Baron van
Asperen door Doesborgh naer Groenloe gemarcheert.
[Inv.nr. 1, 142r:]
Op den 14 Junij 1665 is binnen Doesborch gecoomen de compagnie van
Capitain Fieri te voet, in guarnisoen gelegen tot Nijmegen, op patente vande
Staten deses furstendoms ende graefschaps in dato den vijrde deses,
houdende opde stadt Groenloe.
Den 13 deses Arnhem gepasseert ende alhijr vernachtet.
Den 15en vertrocken.
Eodem die den 14 Junij ingecomen ende den 15en dito van hijr nae Groenloe
vertrocken de compagnie te voet vanden Here Colonel Zeijno van Tengnagel
met patente vande Staten van Gelderlant in dato den 10 Junij 1665.
Comende die vornoemde compagnie van Nijmegen ende den 13en deses door
Arnhem gepassijrt.
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[142v] Den 20en Junij 1665 is alhier binnen Doesborch gecomen de
compagnie peerden van den Heer Ritmeester Robbert Honniwod met patente
van de Hooch Moghende Heren Staten Generael deser Verenichde
Nederanden in dato den 23en Junij 1665 om van hier naer Groenloe sich te
begeven, gelijck tenselven dage oock is geschiet.
Eodem die is de compagnie van de Heer Capitein Anthonij Wijlde met
patente van de Staten Generael, behoorlick geatacheert sijnde van de Raeden
van Staten deser Verenichde Nederlanden op den 23en deses maents stijlo
novo, door deser stadt gemarcheert nae Groenloe.
Opden 27 Junij 1665 is de compagnie van den Here Capitein N. Stelant met
patente van de Hooch Moghende Heren Staten Generael ende de Edel
Moghende Heren Raeden van Staten deser Verenichde Nederlanden binnen
dese stadt gekomen ende des anderen daegs van hier vertrocken.
[143r] Opden 27 Junij 1665 is de compagnie van Capitain Jacob de Viri met
patente van Haere Hooghmoghende in dato den 27 deses nieuwen stijls
comende uijt Haerlem hijrdoor gepassert nae Groenloe.
Den 1 Julij 1665 per patente vande Staten van Gelderlant in dato den 28 Junij
iongstleden hijr binnen gecomen de compagnie van Capitain Fijrij, ende
vanden Lieutenant Colonel Tenghnagel, ende den 2 dito van hijr vertrocken
nae haer ordinaris guarnisoen Nijmegen, sijnde gecoomen van Groenloe.
Item met patent van Groenloe door getrocken de compagnie te paerde vanden
Baron Van Asperen.
Den 7en Julij 1665
sijn volgens t’versoeck bij missive in forme van patente van de Edele Hooch
Moghende Heren Staten Generael ende de Edel Moghende Heren Raeden van
Staten in dato den 6en Julij deses Jaers stijlo novo, aen de Magistraet deser
stadt gedaen, uijt de compagnie van de Here Capitein Joseph van Apelthoorn,
Sergeant Major en Commanduer over t’guarnisoen deser stede
gecommandijrt ende alhier te schepe gebracht veertien musquettiers ende een
[143v] Sergeant, mitsgaders uijt de compagnie van den Here Capitein Jacob
van Ingen toe der Borch vijftien musquettiers, oock uijt de compagnie van
den Heere Colonel en Capitein Durfort D’Autiege gelijcke vijftien 19
musquettiers en een Sergeant, ende uijt de compagnie van den Here Capitein
Kievit mede gecommandijrt vijftien musquettiers, maer alleen 13 hier te
schepe gedaen, vermits twe van des voorseits Kievits soldaten sich bij
t’vertreck van de andere soeckende maeckten: ende sulcx ten fine om in
conformite van deses landts ordre opt spoedichste affgescheept en
overgebracht te worden naer Texel op twe oorlogh schepen ten dienste van
dese landen daer toe verordiniert.
Opden 13 Julij 1665 is de compagnie te voet van Joris Robert Coutis,
guarnisoen gehouden hebbende binnen de stadt Hulst, binnen gecoomen om
alhijr guarisoen te houden op de patente vande Heren Staten General ende
advijs van den Raadt van State in dato den 4 Julij neffens acte van consent
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vande Staten van Gelderlant in dato den 12 Julij iongstleden, ende hebben de
officijren ende
[144r] soldaten derselver compagnie bij haere incomste den gewoontlicke
eedt gedaen.
De officijren:
de Capitain Joris Robert Coutis,
Lieutenant Frederic Sandlands,
de Vendrich Jacob van Borsselle.
Op den 20en Julij 1665 is de compagnie te paerde van den Heer Ritmeester
Baron De Langerack met patente van dese provintie, uijtgegeven onder
t’segel der stadt van Arnhem, binnen dese stadt gecomen om alhier
guarnisoen te houden tot nader ordre.
Op den 21en Julij 1665 sijn met patente van Edel Moghende Heren
Gedeputierden Staten deses Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen, in
dato den 19en deses, de respective compagnien te voet van de Heren
Capiteinen Hans van Hettinga33 en Caerl Pagnie, guarnisoen gehouden
hebbende binnen Nijmegen, binnen dese stadt gecomen om alhier guarnisoen
te houden tot nader ordre; ende hebben de officieren en gemene soldaten der
voornoemde compagnien bij oere incomste de gewoontelicken eedt gedaen.
[144v] Opden 27 Julij 1665 is opde patente van Haere Hoochmogenden
binnen dese provintie, ende opde patente vande Staten van Gelderlant binnen
dese stadt in guarnisoen gecomen de compagnie van Johan Hendric van
Bassum comende uijt Den Briell, sijnde de patente van Haere
Hoochmogenden gedateert opden 27 dito nae haere respective stijlen.
Tenselven dage is mede binnen gecoomen de compagnie van Capitain
Thomaes Dolman mede uijt Den Briele met patente van Hare
Hoochmogenden vande voorseide 27 Julij, ende van de Staten van Gelderlant
in dato den 27 Julij voorseit. Ende hebben de officijren ende soldaten al reets
den gewoontlicken eedt gedaen.
Officijren van Capitain Dolman sijn present:
Lieutenan Joan Hacket,
Vendrich Johannes Cortenhorst,
Capitain Johan Hendric van Bassum
[145r] Lieutenant Everhard. Rulensaut, Vendrich.34
Opden 28 Julij 1665 sijn op patente vande Staten van Gelderlant van hijr naer
Nijmegen vertrocken de compagnie van Capitain Panij ende van Capitain
Hettinge, sijnde beijde patenten in dato den 24 deses.
Den 8 Augusti 1665 is de compagnie van Capitain Jacob van Ingen tot Borch
met patente van de Heren Staten deser provintie van Doesborch vertrocken
nae Bredevoort.
33

Monsterrolle vande Capitein Hans van Hittingha, Guarnisoen houdende tot Niemegen,
gemonstert den 4/14 Julij 1665 [vermeldende 111 man] onder Inv. nr. 2576 (xi).
34
Op de monsterrol d.d. 15 oktober 1668 (Inv. nr. 2576 xiv) zijn de laatstgenoemden niet
terug te vinden.
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Rut Peters, canonijr, ter ordonnantie vande Raedt van State in dato den
tijnden Augusti van Hellevoetsluijs ten dienste deser landen alhijr gecoomen
op den 9 Augusti 1665.
Opden 12 Augusti 1665 is de compagnie van Capitain Herman Kijvijt met
patente vande Gedeputeerde Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschaps
Zutphen van Bredevoort binnen Doesborch gecoomen.
[145v] Op den 5 Septembris 1665 de compagnie vande Graeve van Schellardt
met patente van hijr vertrocken nae Zutphen
Tenselven dage is alhijr vertoont patente van Haere Hoochmogenden in dato
den 8 September 1665 waerbij de compagnie te paerde vanden here van
S’Gravenmoer is gelast sich uijt Maestricht te begeven naer Arnhem waerbij
patent was vande Staten van Gelderlant in dato den 5 Septembris om sich van
Arnhem te begeven naer Doesborch.
Opden 6 Septembris 1665 sijn met behoorlic patent soo van Haere
Hoochmogenden als vande Staten van Gelderlandt binnen gecoomen die
voorseide compagnie vanden Here van S’Gravenmoer, vanden Here
Rijngraeve de Jonge te paerde uijt Zutphen, ooc met patente vanden Here
Prince van Nassau vanden 2/12 deser. Ende van Capitain Maurier de
Villaumaire uijt Huijs Duijnen.
[146r] Den 5en Septembris 1665 is de compagnie paerden van den Heere van
Doorenwaert, Ritmeijster etc. met patente van Sijne Furstenlicke
Doorluchtigheit J. Maurits, Prince van Nassau, in dato den 2/12 deses hier
toe geauthorisiert sijnde van de Hooch Mogende Heren Staten Generael der
Verenichde Nederlanden, ende met kennisse ende approbatie van derselver
Hooch Mogende Heren Gedeputierden te velde uijt dese stadt vertrocken naer
Zutphen, om aldaer guarnisoen te houden tot nader ordre.
Den 6 Septembris 1665 is de compagnie van Jan de Vos uijt Wesel binnen
gecomen op patente vanden Here Prince van Nassau in dato den 2/12
September binnen Swol gedateert, ende hebben den gewoontlicken eedt
gedaen.
Den 6 Septembris is binnen gecoomen ende heft den gewoontlicken eedt
gedaen de compagnie te voet van Capitain Lodewick van Braekel uijt Wesel
op patente van Sijne Hoochgeboren Fursterlicke Doorluchtigheit de Here
Prince van Nassau in dato den 2/12 Septembris binnen Swol gedateert.
[146v] Den 6 Septembris met patente van de Staten van Gelderlant vanden 5
deses uijt Doesborch nae Arnhem vertrocken de Here van Langeracq met sijn
compagnie te paerde.
Eodem is binnen gecomen de compagnie van Capitan Nicolas Vrijborg uijt
Wesel op patente van sijne Fursterliche Durchlaucht Prince van Nassau
vanden 2/12 September.
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Eodem is op patente vanden Here Prince van Nassau in dato als boven hijr
binnen van Wesel gecoomen de compagnie van Capitain Utenhoven.
Den 13 Septembris 1665 is getoont patente vanden Prince van Nassau in dato
den 9/19 September ten fine de compagnie te paerde vanden Ritmeester de
Here van S’Gravenmoer, alhijr in guarnisoen liggende, van Arnhem te
verplaetsen nae Swoll.
Den 17en Septembris 1665 is de compagnie van den Here Colonel Vrijbergen
met patente der Gedeputierden van de Heren Staten deses Furstendoms Gelre
ende Graefschaps Zutphen
[147r] in dato den 17en deses, ende onder subscriptie van den Here F.
Rheingraeff binnen dese stadt gecomen om alhier guarnisoen te houden tot
nader ordre. Oock hebben den Lieutenant, Vaendrich, en gemenene soldaten
van de voorseide compagnie den gewoontlicken eedt gedaen.
Eodem die is de compagnie van den Heer Capitein Lonck met patente der
Edel Mogende Heren Gedeputeerden van de Staten deser provincie, ende
onder subscriptie van den Here F. Rheingraeff, in dato den 17en deses binnen
dese stadt gecomen om alhier guarnisoen te houden tot nader ordre. Oock
hebben de Capitein, Lieutenant, Vaendrich en de gemene soldaten van de
voorgenoemde compagnie den gewoontelicken eedt gedaen.
Opden 21 Septembris 1665 de vander compagnie35 van Colonel Vrijbergen
ende Capitain Loncque met behoorlick patent van hijr vertrocken nae Swolle.
Den 23 Septembris 1665 is met behoorlicke patente binnen gecoomen de
compagnie te voet van Capitain Dirck van Baxen.
Den 25 Septembris binnen gecomen de compagnie te voet van Capitain
Hendric Hartman.
[147v] Den 27en Septembris 1665 is binnen dese stadt, met patente van de
Hooch Mogende Heren Staten Generael en respective Edele Mogende Heren
Raeden van Staten deser Verenichde Nederlanden, behoorlick geattachiert
sijnde, gecomen de compagnie van den Here Capitein Johan de Bijl om voort
te marcheren naer Groenlo; dan is deselve om redenen door contra patente
van Sijne Fursterlicke Doorluchtigheit de Here Prince van Nassau
geordonnijrt in guarnisoen te blijven tot nader ordre.
Den 23en Octobris 1665 sijn binnen dese stadt gecomen over de vier hondert
soldaeten uijt het guarnisoen van Zutphen en Deventer, gecommandijrt
gewesen tot het convooij naer Groenlo, ende hebben alhier vernachtet.
[148r] Opden 3 Novembris 1665 is binnen gecomen enden op den
gewoontlicken eedt aengenomen de compagnie van de Here Frederic Veldt
und Rijngraeff.
35

Een of meer woorden ontbreken.
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Ten voorseiden dage sijn opde patente vanden Here Rijngraeff binnen
Doesborch gecoomen ende opden gewoontlicken eedt aengenoomen de
compagnien van Rede van Rijnswoude, vanden Heer Van den Locke, ende
van Montbhas in dato den 2 November; de patente tot dij ene gruen.
Den 10 Novembris 1665 sijn met patente van de Here F. Rheingraeff binnen
dese stadt gecomen en op de gewoontelicken eedt aengenomen de
compagnien van de Here Colonel van Santen, Sergiant Majoor Brederode, en
van de Capiteinen Tromp, Breugel, Alendorff, Mirop en Ridder.
Ten selven dage is aen Haer Edele vertoont de patente bij den Here F.
Rheingraeff op den 3en deser gegeven aen de Heren van Asperen, Here van
Heeswijck, Colonel over een regiment voetknechten, gouvernuer van
Ravestein etc. ende de Lieutenant Colonel Taminga, om vermogens deselve
sich met haere personen te vervoegen binen dese stadt ende aldaer te
verblijven tot nader ordre.
Den 15 Novembris 1665 is met patente binnen gecoomen de compagnie
vande Graeff van Saarn.
[148v] Opden 16 Novembris binnen gecoomen de compagnie van Capitain
De la Sale op patente vanden Prince van Nassau vanden 12/22 deses.
Den 17 Novembris is met patente vanden Here Prince van Nassau in dato den
12/22 deses opden gewoontlicken eedt binnen gecoomen de compagnie van
Albert van Ruijtenborck, Willem de Vijrij, Hessel van Lawick, Hans van
Hittinga, ende Capitain Pagnij, Capitain Alard, Arme Villiers
Den 26en Novembris 1665 sijn met patente van de Here Prince van Nassau uijt
dese stadt getrocken de compagnie gedestinijrt tot de expeditie te velde.
Den 3 Decembris 1665 sijn binnen gecoomen met patente van de Here Prince
van Nassau de compagnien uijt den guarnisoen van Zutphen, als van Peluitz
te paerde ende van Capitain Goris, item Couti […….], Conde [……], alle
[……] patente vanden Here Prince van Nassau in dato den 3 deses voor
langen [?] gedateert.
[149r] Item tenselven dage op patente vande Staten van Gelderlant vanden 2
deser binnen gecomen de compagnien van Capitain Waarabijen, van Capitain
Rheede, ende hebben de officijren der voorseide compagnien den
gewoontlicken eedt gedaen.
Den 8en Decembris 1665 is met patente van den Here Prince Maurits de
Nassau de compagnie van den Here Capitein Boch uijt sijn guarnisoen van
Arnhem binnen dese stadt gecomen, en hebben de officieren en gemene
soldaeten derselver compagnie den gewoontelicken eedt gedaen.
Den 9en 1665 sijn binnen dese stadt gecomen de compagnien van de
Capiteinen Dolman, Busenet, en Doublet, ende hebben de officieren van der
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gemelde Doublets compagnie den gewoontelicken eedt gepræstiert;
insgelijcx de officieren van gemelde Busenets compagnie sampt derselver
soldaeten hebben den voornoemden eedt gedaen.
Den 15 binnen gecoomen de compagnie van George Coutis.
Den 15 Decembris binnen gecoomen op patente vanden Here Prince van
Nassau de compagnie van Grave van Schollard, alsdaer mede gepresentert de
compagnie van de Here Steenhuijse, beijde te paerde.
Den 16 dito binnen gecoomen met gelijcke patente de compagnie van
Capitain Godin te voet.
Eodem die is binnen dese stadt gecomen met patente van den Here Prince van
Nassau de compagnie van den Capitain Lod. v. Brakel.
[149v] Den 17en dito met gelijcke patente binnen gecoomen de compagnie
van Capitain Blagnij ende noch ses compagnien vant regiment van Louvignij,
alle ses vande Franse troupen.
De compagnie van Capitain Bassum ene nacht hijr gelogiert inde Corps de
Guardes.
Den 20 Decembris 1665 is vertoont patente vande Staten van Gelderlant in
dato den 19 dito waerbij de compagnie vande Colonel Steenhuijsen36 wort
gelast van hijr sich te begeven nae Nijmegen tot dat, de revieren wederom
ontslooten ende tweder staende, dese stadt genoechsam geprovideert sal
wesen, sijnde dese patente, volgens den inhoud van dien, gegheven op de
clachten vanden officijr der voorseide compagnie over het gebreck van
vourage ende subsistentie voor haere paerden alhijr, mitsgaders die
daeropgevolchde affirmatie van wegen persoonlicke leden uijt de Magistraet
deser stadt Doesborch.
Den 12en Februarij 1666 is met patente van dese provincie in dato den 5en
Februarij 1666 binnen dese stadt, van Nijmegen gecomen de compagnie te
paerde van den Heer Ritmeester N. Marloch, en heeft den Lieutenant van
deselve compagnie den gewoontelicken eedt gedaen.
[150r] Den 19en Februarij 1666 is de compagnie van den heer Capitein N.
Doublet binne dese stadt gecomen met patente van dese provincie,
uijtgegeven onder het segel van de stadt van Arnhem.
Den 18en Februarij 1666 sijn met patente van de Heren Gedeputeerden van
de Staten deses Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen in dato den
17en deser binnen dese stadt gecomen den Here Lieutenant van de compagnie
van den Heer Ritmeester Soutlandt en den Heer Cornet van de compagnie
van den Heer Ritmeester Arnhem, mitsgaders vijftich ruijteren van de
voorseide twe compagnien.
36
Een lijst met ca. twintig namen van ruiters in deze compagnie, alsmede twee
monsterbrieven onder Inv. nr. 2576 (xii).
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Opden 22 Februarij 1666 is met patente vande Hooch Gheboren Heren
Gedeputeerden vande Staten binnen gecoomen de compagnie van Capitain
Botter, sijnde de voorseide patente van 20 dito ende hebben de presente
officijren den gewoontlicken eedt gedaen.
Den 28 dito is de compagnie van Capitain Wittensteijn binnen gecoomen op
patente vande Staten van Gelderlant in dato den 25 deses.
[150v] Den 8en Martij 1666 sijn met patente van dese provincie uijt dese stadt
weder naer Wageningen vertrocken den Heer Ritmeester Paul van Arnhem
met sijne vijftich ruijteren, onder desselfs commando bij vorige patente deser
provincie gestelt.
Den 12 Martij 1666 binnen gecoomen de compagnie van den Here
Ritmeester Coeverden op patente vande Staten van Gelderlant in dato den 7
Martij 1666.
Eodem heft sich inden raet gepresentijrt de Here Lieutenant Colonel Johan
Ingen Nieuwlandt, ende vertoont sijn acte van commssie in dato den 9 deses,
waerbij deselve geautorisert is omme bij de tegenwoordige indispositie ende
siecte vanden Here Lieutenant Colonel Alardt Coutis, Commandeur alhijr,
denselven waer enig […..] int vornoemde commandement te secunderen ende
t’assisteren, versouckende, ter genougen van haer Edel Mogenden brieven
daerover, alhijr aengenomen ende geaesserteert te worden, gelijc sijn
Weledele dus
[151r] verwillekoomt ende aengenomen is.
Den 25en Martij 1666 hebben de Lieutenant en Vaendrich der compagnie van
wijlen den Here Sergeant Majoor Apelthoorn vertoont de patente, aen de
gemelte compagnie op den 22en deses bij de Heren Gedeputeerden deses
Furstendoms, ende Graefschaps Zutphen gegeven, om uijt dese stadt naer
Zutphen te marcheren.
Eodem die is de compagnie van den Heer Commanduer ende Lieutenant
Colonel Alart Coutis met patente van de Heren Gedeputeerden deses
Furstendoms, ende Graefschaps Zutphen, uijt Nijmegen binnen dese stadt
gecomen en heeft de Leutenant van den, Marcus Rijchardson, den
gewoontelicken eedt gepræsteert.
Den 11en Julij 1666
sijn met behoorlicke patenten van de Hooch Mogende Heren Staten Generael
en de Edele Mogende Heren Staten deser provincie door dese stadt
gepasseert de compagnien van de Heren Capitainen Arent van Arnhem en
Gerret van Haeften naer de provincie van Zelandt.
Den 13en Julij 1666 is de compagnie van de Heer Capitain Lodewijck Puchler
door dese stadt naer de provincie van Zelandt gemarcheert.
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[151v] Den 27en Julij 1666 is de compagnie te paerde van den Heer
Ritmeester Caspar van Lijnden geconsenteert om met patente deser provincie
door dese stadt naer Doetinchem te marcheeren.
Den 28en Julij 1666 is de compagnie van den Heer Majoor en Ritmeester
Arent van Dorp, met patente van de Staten Generael en de Raeden van Staten
deser Verenichde Nederlanden, behoorlic geattacheert sijnde, van Breda
binnen dese stadt gecomen, en hebben daer van de Cornett en
Quartiermeester den gewoontelicken eedt gedaen.
Den 10en Augusti 1666 is de compagnie te paerde van den Heer Colonel de
Graeff van Avergne met patente van de Staten Generael en de Staten deser
provincie van Breda binnen dese stadt gecomen, ende heeft daer van de Heer
Lieutenant den gewoontelicken eedt gedaen.
Den 3en November 1666 is met behoorlick patente uijt dese stadt vertrocken
de compagnie van de Heer Capitain Willem Schaep naer de provincie van
Stadt en Landen.
[152r] Den 11en November 1666 is met behoorlicke patente binnen dese stadt
gecomen van Mastricht de compagnie te paerde van de Heer Colonel Van
Ginckel, en hebben de Lieutenant en Cornet van deselve compagnie den
gewoontelicken eedt gedaen.
Eodem die is de compagnie van de Heer Capitain Carel Godijn van Ter Veer
met behoorlicke patenten hier binnen dese stadt gecomen.
Den 30en April 1667 sijn de patenten van de respective compagnien van de
Heer Ritmeester Marloth en Capitain Carel Goudijn vertoont, de ene
houdende het vertreck naer Arnhem en de andere sijn vertreck naer Zutphen,
beijde uijtgegeven bij de Edele Mogende Heren Gedeputeerden van de Staten
deser provincie.
Den 21en Maij 1667 is met patente van de Staten Generael ende de Raeden
van Staten deser Verenichde Nederlanden, geattac[h]eert sijnde met patente
deser provincie de compagnie te paerde van den Heer Ritmeester Van
Pallant, Heer tot Keppel, binnen dese stadt gekomen, ende hebben de Here
Ritmeester, Lieutenant en Cornet van dien den gewoontelicken eedt
gepræsteert.
[152v] Den 14en Junij 1667 is aen Haer Edelheid overgelevert de patente van
den Here Prins van Avergnes compagnie, uijtgegeven bij de Staten Generael
en Raeden van State, behoorlick geattacheert sijnde met patente van dese
provincie in dato den 12en deser, omme te marcheren uijt dese stadt naer
S’Hartogenbosch.
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Den 17en Junij 1667 is de compagnie van de Heer Capitain Arent Sloot uijt
dit guarnisoen gemarcheert.37
Den 18 Junij 1667 sijn de compagnien van de Heeren Prins van Avargne en
Braekel respectiven Ritmeester en Capitain uijt dit guarnisoen gemarcheert.
Den 19en Junij 1667 is de compagnie van de Heer Ritmeester Rijswijck uijt
dit guarnisoen gemarcheert.
Den 20en Junij 1667 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gecomen
de compagnie van de Heer van Nassau, Heer van Ouwerkercken, Ritmeester,
ende heeft daer van den Lieutenant en den Quartiermeester den behoorlicken
eedt gedaen.
Den 22en Junij 1667 is met patente van dese provincie in dato den 12en deses
de compagnie van den heer Grave Van Stijrum, Ritmeester, uijt Grol binnen
dese stadt gecomen.
[153r] Den 10en November 1667 is de compagnie van de Heer Ritmeester
Ouwerkerck met behoorlicke patenten uijt dese stadt naer Mastricht
vertrocken.
Eodem die is binnen dese stadt met behoorlicke patenten weder gekomen de
compagnie van den Here Capitain Lodewijck van Braekel.
Den 29en November 1667 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt
gecomen de compagnie van de Heer Capitain Carel Goudijn.
Den 25en Februarij 1668 is binnen dese stadt met patente van dese provincie
gekomen de compagnie van de Heer Capitain Casper van der Stael om te
trecken naer Groenlo, ende sijn alhier gebleven twe nachten.
Den 21en Martij 1668 is de compagnie van de Heer Commandeur Couttis uijt
dese stadt naer S’Hertogenbosch vertrocken.38
Den 22 Martij is de compagnie van Here Ardeerd binnen gecomen, ende heft
de Capitain Monsieur Gaspar de Vasteau ende Charles de Besancon,
Lieutenant, den ordinairen eedt gedaen.
[153v] Eodem is de compagnie van Here Bernard van Wecedoren hier binnen
gecomen ende hebben de Lieutenant Paul Frederic vande Pell ende Heer
Johan van Harwenen neffens de compagnie den gewoontlicken eedt gedaen.
Den 23en Martij 1668 is binnen dese stadt met behoorlicke patente gecomen
de compagnie van de Heer Capitain en Commandeur Johan van Delen, uijt
37

Onder Inv. nr. 2576 (xviii) een tiental namen van soldaten in deze compagnie, en onder
Inv. nr. 2576 (xix) de monsterrol van de gehele, 89 man tellende compagnie d.d. 17 april
1671.
38
Een monsterrol d.d. 15 oktober 1668 van deze compagnie, vermeldende 56 man, alsook
een monsterbrief onder Inv. nr. 2576 (xiii).
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het fort Nassau genoemt de voren, ende hebben daer van de Lieutenant ende
Vaendrich den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Den 29 dito binnen gecomen de compagnie vanden Here Lieutenant Colonel
Gentillot ende heft de Lieutenant Guilliaume Paillie den gewoontlicken eedt
gedaen.
Den 3 April is binnen gecoomen de compagnie van Capitain Hendric
Lesecolt [?], ende hebben de officijren den gewoontlicken eedt gedaen.
Den 9 April met patent binnen gecomen de compagnie vanden Colonel Gerrit
van A[…?…] ende heft de Capitain Lieutenant Maurits Louften den eedt
gedaen.
Allert Aberinck ende Johan Hovinck, respective Lieutenant ende Vendrich
vander compagnie van Albert Aickema, Capitain, sijn met hare compagnie
per patente binnen gecomen opden 4 April opden behoorlicken eedt.
[154r] Den 25en April 1668 is binnen dese stadt met behoorlicke patente
weder gekomen de compagnie van de Heer Adriaen Warner, Heer van
Keppel.
Eodem die sijn aen de weduwe Sprengers ende den Roden Jan verleent
ordonnantien respectivelick op de rentmeester Johan van Kecken, en Udo
Aelsen gegeven ieder van vijff rijchdaelder, wegens de reijse bij haer met
haer karre en twe paerden onlangs ten dienste van den lande met den Heer
Commanduer Couttis, ende desselfs bagagie van hier tot binnen S’Hartogen
Bosch gedaen.
Den 26 April 1668 is de compagnie van de Heer Colonel van Ginckel weder
binnen dese stadt gecomen, ende des anderen daechs verscheiden andere
compagnien te voet.
[Inv.nr. 1, 129r]
Den 29en April 1668 heeft de Heer Gideon de Bije sijne commissie als
Capitain ten dienste deser landen aen Haer Edelheid vertoont.
[Inv.nr. 1, 154r:]
Opden 30 April 1668 sijn met behoorlicke patente binnen dese stadt gecomen
de compagnien vande Lunenburgsche troupen vanden Colonel Mollisson,
vanden Lieutenant Colonel Pletz ende vanden Sergeant Major Stockhausen,
ende hebben de officijren den gewoontlicken eedt gepresteert, uijtgesondert
de hoge officijren
[154v] welcke dan noch overde vornoemde prestatie present gewest sijn.
Den 2 Julij 1668 hebben de Ritmeester Bewijt ende desselfs Lieutenant
Houtlandt voor haer ende haer binnencomende compagnie den
gewoontlicken eedt gedaen.
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Den 1 Octobris 1668 sijn gekoomen patenten van Haere Hoog Mogenden
met attache van de gedeputierde Heeren Staten des Furstendombs Gelre ende
Graeffschaps Zutphen, gedateert den 29 Septembris, waer bij de compagnien
van den Oversten Lieutenant Pletz, van de Major Stockhuijsen ende den
Oversten Mollisson gelast worden om sich aenstonts nae Texel te begeven.
Den 23en Februarij 1669 is met behoorlicke patente binnen dese stadt
gekomen de compagnie van den Heer Capitain Lavacquerie, ende naer dat
deselve twe nachten sich hier heeft opgeholden, vertrocken naer Groll
Bredevoort.
Den 27en Februarij 1669 is met patente van de Staten deser provincie
Francois Puchler, Capitain, met sijne compagnie binnen dese [stadt]
gekomen, en twe nachten hier verbleven sijnde, is deselve compagnie
vertrocken naer Groenloe.
[155r] Den 1en April 1669 is met behoorlicke patente en attache binnen dese
stadt in guarnisoen gekomen de compagnie van den Heer Capitain Samuel de
Lannoij, ende heeft denselven Heer Capitain en desselfs Vaendrich den
gewoontelicken eedt gedaen.
Den 9en April 1669 is met patente van Haer Hooch Mogenden en attache van
de Edel Mogende Heren Gedeputeerden des Quartiers van Nijmegen binnen
dese stadt gekomen van Rees de compagnie van den Heer Capitain Michiel
Pauw, ende hebben de drie hooft officieren van deselve compagnie den
gewoontelicken eedt gedaen.
Den 12en December 1669 is de Lieutenant van de Heer Capitain Carel
Goudijn met sestich gecommandeerde soldaeten van Arnhem binnen dese
stadt gekomen.
Den 19en December 1669 is met patente van dese provincie in dato den 12en
deses van Nijmegen binnen dese stadt gekomen in guarnisoen de compagnie
van den Heer Capitain Engelbert Beeckman.
Den 17en December 1669 sijn met behoorlicke patente van Utrecht binnen
dese
[155v] stadt in guarnisoen gekomen de compagnien van de Heren Colonel
Aguila en den Lieutenant Colonel Rhede van Renswoude.
[Inv. nr. 2576 (xv):]
Staet van een Jaer servitien vande Stadt Doesborgh ingaende den 1
Januarij 1669, eijndigende den 31 December.
Die Maent jngaende den 1 Januarij ende verschenen den 1 februarij stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn George Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Dolman,
Collonel H[ee]r Ginckel.
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Die Maent jngaende den 2 Feb. Ende verscheenen den 5 Maert:
Commandeur Coutis,
Capn George Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Dolman,
Collonel d’Hr van Ginckel.
Die maent jngaende den 6 Maert ende verscheenen den 6 April:
Commande Blance
Coutis
Capn George Coutis, den 5 april vertrocken,
Capn Braeckel,
Capn Dolman
Collonel d’Hr van Ginckel
Capn Lanoij, den 21 maert jngecomen,
Capn Pauw, den 30 maert jngecomen.
De maenden jngaende den 7 April ende verscheenen den 8 Meij:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Dolman, den 11 junij vertrocken,
Capn Pauw,
Capn Lanoij,
Capn Ingen, den 5 meij jngecomen,
Collonel de Heer van Ginckel.
De Maent jngaende den 9 Meij ende verscheenen den 9 junij stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Ingen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel d’Heer van Ginckel.
De Maent jngaende den 10 junij en verschenen den 11 Julij stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Ingen,
Capn Pauw,
Coll. D’Hr van Ginckel,
Capn Lanoij.
De Maent jngaende den 12 Julij ende verscheenen den 12 Augustij:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Ingen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel d’ Hr van Ginckel.
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De Maent jngaende den 13 Augustij ende verscheenen den 13 September stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Ingen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel de Heer van Ginckel.
De Maent jngaende den 14 september ende verschenen den 15 October stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,39
Capn Ingen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel d’ Heer van Ginckel.
De Maent jngaende den 16 October ende verscheenen den 16 November stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Ingen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel d’Heer van Ginckel.
De Maent jngaende den 17 November en verscheenen den 18 December stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Ingen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel d’ Hr van Ginckel.
T’gecommandeert volck van Arnhem jngecomen den 22 December sterck
sestich Coppen.
Capn Beckman den 4 December jngecomen,
Collonel Aquila den 7 December jngecomen,
Lt. Collonel Rheede van Renswoude den 7 December jngecomen.40
De Maent jngaende den 19 December ende verscheenen den 31 December
silo novo:
Commandeur Coutis,
39

De monsterrol van zijn compagnie (54 man) d.d. 20/30 september 1669 onder Inv. nr.
2576 (xvii).
40
De monsterrol van zijn compagnie (19 man; 59 paarden) d.d. 20/30 september 1669 onder
Inv. nr. 2576 (xvi).
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Capn Braeckel,
Capn Ingen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel d’ Hr van Ginckel.
T’gecommandeert volck van Arnhem ad sestich Coppen.
Collonel Aquila,
Lt. Collonel Rheede van Renswoude,
Capn Beckman,
Lt. Collonel Passenroode, den 29 December jngecomen,
Capn Langier, den 29 December jngecomen.
[Inv.nr. 1, 155v:]
Den 8en Januarij 1670 sijn met behoorlicke patenten binnen dese stadt in
guarnisoen gekomen de compagnien van de Heren Capitainen.
Den 13en Januarij 1670 is binnen dese stadt gekomen en heeft alhier vernacht
de compagnie van Capitain Nicolaes van der Mijlen.
Den 19en Januarij 1670 is met behoorlicke patente binnen dese stadt in
guarnisoen gekomen de compagnie van de Heer Capitain Fredrick Henrick
Hiniossa.
[236v] Den 28en April 1670 is de compagnie van de Heer Capitain Fredrick
Johan van Baer tot den Slangenborch met patente van dese provincie binnen
dese stadt in guarnisoen gekomen ende heeft syn Edelheid des volgenden
daegs neffens synder Vaendrich en twe Sergianten des gewoontelicken eedt
gepresteert.
[155v] Opden 14 Augusti 1670 is de compagnie vanden Here Charles
Molehoeven, Capitain, binnen gecomen ende hebben de selve Here Capitain
mitsgaders Johan Laurens van Berchen, Lieutenant, ende Jent [?] Moleman,
Vaendrich, den gewoontlicken eedt gedaen.
[Inv. nr. 2576 (xv, blz. 10 e.v.:]
Staet vant jaer servitien voor de stadt Doesburgh jngaende met den 1
Januarij 1670 ende eijndigende met den 31 December stilo novo.
Die Maent jngaende den 1 januarij ende eijndigende den 1 Febr. Stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel Hr van Ginckel,
Capn Beckman Strocken, den 26 januarij 1670.
T’gecommandeert volck van Arnhem a 60 Coppen den 28 Januarij
vertrocken.
Collonel Aquila,
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Lt Coll. Passenrode,
Lt Coll. Rheede,
Capn Langier,
Capn Hjniosa den 4 januarij jngecomen.
Den Maent jngaende den 2 Februarij ende eijndigende den 5 Maert stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Coll. De Hr van Ginckel,
Collonel Aquila,
Lt Coll. Passenroode,
Lt Coll. Rheede,
Capn Langier,
Capn Hiniosa, den 16 feb. vertrocken.
De Maent jngaende den 6 Maert ende verscheenen den 6 April stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Lanoij,
Capn Pauw,
Collonel de Hr van Ginckel,
Coll. Aquila,
Lt Coll. Passenroode,
Lt Coll. Rheede,
Capn Langier.
De maent jngaende den 7 April ende verscheenen den 8 meij stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Pauw, den 25 april vertrocken,
Capn Lanoij,
Coll. Aquila,
Lt Coll. Passenroode,
Lt Coll. Rheede,
Capn Langier, den 28 meij vertrocken,
Coll. Hr van Ginckel,
Capn Baer vander Slangenborgh den 8 april jngecomen.
De Maent jngaende den 9 meij ende verscheenen den 9 Junij stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Lanoij,
Coll. Aquila
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Cappiteijn Baer,
Lt Collonel Rheede,
Lt Coll. Passenroode,
Coll. d’Hr van Ginckel.
De maent jngaende den 10 Junij ende verscheenen den 11 Julij stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Lanoij,
Coll. Aquila,
Capn Baer,
Lt Coll. Rheede,
Lt Collonel Passenroode,
Collonel d’Hr van Ginckel,
Capn Jngen.
De Maent jngaende den 12 Julij ende verscheenen den 12 Augti stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Coll. d’Hr van Ginckel,
Capn Molckman, den 4 ? augti jngecomen,
Capn Lanoij den 22 julij vertrocken,
Capn Pauw,
Lt Coll. Rheede, den 11 augti vertrocken,
Lt Coll. Passenroode, den 22 julij vertrocken,
Collonel Aquila, den 11 Augusti vertrocken.
Die maent jngaende den 13 Augti en verscheenen den 13 september, stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. d’Hr van Ginckel.
Die Maent jngaende den 14 september ende verscheenen den 15 October
stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Jngen,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. Hr van Ginckel.
Die maent jngaende den 16 October ende verscheenen den 16 november stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
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Capn Jngen,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Collonel de Hr van Ginckel.
De Maent jngaende den 17 november ende verscheenen den 18 December
stilo novo:
Commandr Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. d’Hr van Ginckel.
De Maent jngaende den 19 December ende verscheenen den 31 December
stilo novo:
Commandr Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Collonel d’Hr van Ginckel.
[Inv.nr. 1, 155v:]
Den 12 Februarij 1671 is met patente binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Here Luijtenant Colonel Rhede van Renswoude om nae
Groll tepasseren, ende is enen nacht alhijr verbleven.
[156r] Den 12 Februarij 1671 is de compagnie van de Colonel Louijs
d’Aquila met behoorlicke patente binnen dese stadt gekomen van Utrecht,
ende heeft de Vaendraeger Bernard Uijtten Enghe in absentie vande andere
officijren den gewoontlicken eedt gedaen.
Den 6en Junij 1671 is de compagnie te peerde van de Heer Ritmeester Tijman
Johan van Linteloe met behoorlicke patenten van Groningen binnen dese
stadt in guarnisoen gekomen, en hebben de genoemde Here Ritmeester
mitsgaders de Lieutenant ende Quartiermeester derselver compagnie den
gewoontlicken eedt gedaen.
Den 11en Junij 1671 is de compagnie te paerde van de Heer Ritmeester
Jaques Ferand du Till van Campen met behoorlicke patenten binnen dese
stadt in guarnisoen gekomen, ende hebben de Lieutenant, Cornet en
Quartiermeester den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Opden 4 Novembris 1671 is met patente binnen gecoomen de compagnie van
Caspar van Eck ende hebben de ooficijren den gewoontlicken eedt gedaen,
sijnde
[156v] de patente van dese provintie volgens brieven van Hare
Hoochmogenden tot Arnhem gedateert den .xxx. Octobris deses jaers.
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Den 17en November 1671 sijn met behoorlicke patenten binnen dese stadt in
guarnisoen gecomen de compagnien van de Heren Ritmeesteren Theodorus
Brasser41 en Johan Cabeliau, ende hebben daer van de Heren Ritmeesteren en
Cornetten den gewoontelicken eedt affgeleit.
[Inv. nr. 2576 (xv, blz. 21 e.v.:]
Staet van een jaer servitien van die stadt Doesburgh jngaende den 1
Januarij 1671, eijndigende den 31 December desselven jaers stilo novo.
De Maent jngande den 1 Januarij ende eijndigende den 1 februarij stilo
novo:
Commandr Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Capn Jngen,
Coll. D’Hr van Ginckel.
De maent jngaende den 2 feb. ende verscheenen den 5 maert stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. d’Hr van Ginckel,
Coll. Aquila, den 2 feb. jngecomen.
De Maent jngaende den 6 Maert ende verscheenen den 6 April stilo novo:
Commandr Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. d’Hr van Ginckel,
Coll. Aquila,
Capn Roode, vanden 15 maert,
Capn Uijttenbogaert, vanden 24 meert,42
Capn Laer vanden Luchtenbergh, vanden 22 maert,43
Capn Sloot, vanden 21 meert,44
Capn Theuven, vanden 15 maert.45
De Maent jngaende met den 7 April ende verscheenen den 8 meij stilo novo:

41

De monsterrol –met zéér veel correcties- van zijn compagnie d.d. 5 september 1671 onder
Inv. nr. 2576 (xxiii).
42
De monsterrol d.d. 17 april 1671, vermeldende 75 man, onder Inv. nr. 2576 (xx).
43
De monsterrol d.d. 17/27 april 1671, vermeldende 94 man, onder Inv. nr. 2576 (xxii).
44
Onder Inv. nr. 2576 (xviii) staan twaalf namen van soldaten dezer compagnie vermeld. De
monsterrol d.d.17 april 1671, vermeldende 89 man, berust onder Inv. nr. 2576 (xix).
45
De monsterrol d.d. 17 april 1671, vermeldende 94 man, onder Inv. nr. 2576 (xxi).
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Commandr Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Collonel de Hr van Ginckel,
Collonel Aquila,
Capn Roode,
Capn Teuven,
Capn Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden Lichtenberch,
Capn Sloot.
De maenden jngaende den 9 meij en verscheenen den 9 Junij stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Jngen, den 15 junij vertrocken,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Collonel de Heer van Ginckel,
Collonel Aquila,
Capn Roede,
Capn Teuven,
Cap.n Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden Lichtenberch,
Capn Sloot,
Ritmr Lintelo den 27 meij jngecomen,
Ritmr Duthil den 1 junij jngecomen.
De Maent jngaende den 10 Junij ende verscheenen den 11 Julij stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. d’Hr van Ginckel,
Coll. Aquila,
Capn Roede,
Capn Teuwen
Capn Uijttenbogaert,
Capn Sloot,
Capn Laer vanden Lichtenbergh,
Ridmeester Linteloe,
Ridmr Du Till.
De Maenden jngaende den 12 Julij ende verscheenen den 12 Augustij stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
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Collonel d’Hr Ginckel,
Collonel Aquila,
Capn Roode,
Capn Teuven,
Capn Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden lichtenbergh,
Capn Sloot,
Ritmr Linteloo,
Ritmr Du Thill.
De maent jngaende den 13 Augti ende verscheenen den 13 september stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. d’Hr van Ginckel,
Collonel Aquila,
Capn Rhode,
Capn Teuven,
Capn Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden Lichtenbergh,
Capn Sloot,
Ritmr Linteloo,
Ritmr Duthil.
De Maent jngaende den 14 september ende verscheenen den 15 October Stilo
novo:
Commandr Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Coll. d’Hr van Ginckel,
Coll. Aquila,
Capn Rhoode,
Capn Theuven, den 15 september vertrocken,
Capn Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden Lichtenberch,
Capn Sloot,
Ritmr Linteloe,
Ritmr Du Thill.
De Maent jngaende den 16 October en verscheenen den 16 November stilo
novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Collonel d’Hr van Ginckel,
Collonel Aquila,
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Capn Rhoode,
Capn Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden Lichtenbergh,
Capn Sloot,
Ritmr Linteloe,
Ritmr Duthil,
Capn Eeq, den 25 october jngecomen,
Ritmr Brasser den 7 novemb. jngecomen,
Ritmr Cubbeljauw, den 7 november jngecomen.
De Maent jngaende den 17 November ende versxcheenen den 18 December
stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Collonel d’Heer van Ginckel,
Collonel Aquila,
Capn Rhoode,
Capn Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden Lichtenbergh,
Capn Sloot, den 30 November vertrocken,
Ritmr Linteloe,
Ritmr Duthil,
Capn Eck,
Ritmr Brasser,
Ritmr Cabeljauw.
Die Maent jngaende den 19 December ende verscheenen den 31 December
stilo novo:
Commandeur Coutis,
Capn Braeckel,
Capn Molckman,
Capn Baer,
Collonel d’Hr van Ginckel,
Collonel Aquilo,
Capn Rhoode,
Capn Uijttenbogaert,
Capn Laer vanden Lichtenbergh,
Ritmr Linteloo,
Ritmr Duthil,
Capn Ecq,
Ritmr Brasser,
Ritmr Cabeljauw.
[Inv.nr. 1, 156v:]
Den 29 Januarij 1672 is met behoorlicke patente binnen dese stadt gekomen
de compagnie van Wm. Vincent van Inhuijsen komende van Cöln, ende
hebben Capitain, de Lieutenant Amelden van der Lemp, ende de Vaendrich
Botter den gewoontlicken eedt affgeleijt.
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Den 31 Januarij 1672 is met behoorlic patente binnen dese stad gekomen de
compagnie vande Here Colonel Lieutenant Berend Vercher, ende heeft
deselve neffens d’Lieutenant Philips Christoffel Baron de Els, ende
d’Vaendrich Willem van Blanckfort den gewoontlicken eedt gepræsteert.
[157r] Eodem is binnen dese stadt gekomen met behoorlick consent, ende
attache vande provincie van Gelderlandt de Here Johan van Raesfelt, Here tot
Kennenberch, ende heeft deselve neffens de Lieutenant Adr. Cock in absentie
vande Vaenderich den gewoontlicken eedt geprestijrt.
Den 1 Februarij 1672 is Joost van Swansbel met sijn compagnie met
behoorlicke patente ende attache van dese provincie binnen dese stadt
gekomen, ende heeft deselve, neffens de Lieutenant Coert Swansbel in
absentie des Vaendrichs den gewoontlicken eedt gepræsteert.
Den 9en April 1672 is de compagnie van de Heer Lieutenant Colonel de Bije
van Albrantsweert met behoorlicke patenten van de Graeff46 binnen dese
stadt gecomen, ende hebben de Lieutenant en de Vaendrich van deselve
compagnie den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Eodem die is de compagnie van de heer Capitain Caesar Duijck met
behoorlicke patenten van de Graeff binnen dese stadt gekomen, ende hebben
de officijren van deselve compagnie den gewoontelicken eedt afgeleit.
[157v] Den 13 April is binnen dese stadt met patente gekomen de compagnie
vande Capitain en Majoor Uijttenhoven ende hebben de Lieutenant Carel van
Bouvais ende Vaendrich Lijs den gewoontlicken eedt gedaen.
Den 18 April heeft de Lieutenant Colonel Artur Joung, hebbende sijn
loopplaets hijr tot Doesborch, sijn capitulatie aen haer Edelheid vertoont,
geteeckent den 16/26 April 1672.
Den 20 April 1672 is de compagnie vande Here Ritmeester ende Colonel van
Welle met sijn compagnie hijr door van Wesel naede see strant gepassijrt.47
Den 22 April 1672 is hijr binnen met behoorlicke patente tot Doesborch
[gekomen], den 16/26 bijde Here Ripperda van Beurse geteeckent ende
gesegelt metter Hooch Mogenden Zegel, de compagnie vanden Here Caspar
Swansbel ende heeft deselve, sampt Lieutenant Elbert van Pallant, Vaendrich
Peter van Brecht, den gewoontlicken eedt gedaen.
[158r] Den 23 April 1672 is hijr binnen met behoorlicke patente, met sijn
compagnie hijr binnen gekomen de Here Derck van den Verden, geteeckent
in dato den 16/26 April, ende hebben Berent Utenenck, Lieutenant, ende
Matthijs de Pauw, Vaendrich, den gewoontlicken eedt gedaen sampt d’Here
Capitain.
46

Versta: (de vesting) Grave.
Volgens Inv. nr. 2581 (I én II) was het de compagnie ‘van den Heer Ritmr. en Colonel van
Rhede’.

47
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Eodem is met behoorlicke patente hijr binnen gekomen de compagnie vande
here Capitain Johan Dideric Bouman, geteeckent binnen Doesborch als
boven, guarnisoen hebbende gehouden in Catzandt, en hebben Hendrick van
der Eden, Lieutenant, en Conradus Jacobus Bouma, Vaendrich, den
gewoontlicken eedt gedaen sampt d’Here Capitain.
Eodem is binnen dese stadt met behoorlicke patente gekomen de compagnie
vande Here Johan Groulart, geteeckent als boven, ende hebben Adrianus
Dominicus Ploos van Amstel, Lieutenant, ende Diderick Johan Souterbarg,
Vaendrich, den gewoontlicken eedt gedaen mette Here Capitain.
Eodem is met behoorlicke patente binnen dese stadt in guarnisoen gekomen
de compagnie vande Here Capitain Otto vander Hell, ende hebben de Here
Capitain, mette Lieutenant Cornelis van Litteljoeden, de Vaendrich absent
sijnde, den gewoontlicken eedt gedaen.
[158v] Den 25en April 1672 is binnen [dese] stadt met behoorlicke patenten
gekomen de compagnie peerden van den Here Sergeant Majoor de Here van
Doreweert, ende heeft de Lieutenant van deselve compagnie den
gewoontelicken eedt gepræsteert.
Den 26en April 1672 is de compagnie van de Heer Capitain Isaacq van Dinter
met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen, ende hebben de
Lieutenant en de Vendrich van deselve compagnie de gewoontelicken eedt
gepræsteert.
Den selfden dito is de compagnie te peerd van de Heer Ritmeester Heer van
Oostrum, Heer van Gerverscop, met behoorlicke patenten binnen dese stadt
gekomen ende hebben de Heren Ritmeester Lieutenant, en Cornet den
gewoontelicken eedt gepræsteert.
Den 27en April 1672 is met behoorlicke patente binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Here Capitain Johan Bouwen, ende hebben de Heren
Capitain, Lieutenant en Vendrich van deselve compagnie den
gewoontelicken eedt gepræsteert.
[159r] Den 27en April 1672 is met behoorlicke patent van de Heren
Gedeputeerden te velde ende attache van dese provincie binnen dese stadt
gekomen de compagne van de Heer Lieutenant Colonel Gerardt Ploos van
Amstel, ende hebben de Lieutenant ende Vendrich van deselve compagnie
den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Eodem die is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Heer Lieutenant Colonel Turck ende heeft den Lieutenant
van deselve compagnie den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Den 28en April 1672 is binnen dese stadt met behoorlicke patenten gekomen
de compagnie van de Heer Walter Carpentar, ende hebben denselven Here
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Capitain en desselfs compagnijs Lieutenant den gewoontelicken eedt
gepræsteert.
Eodem die is de compagnie van de Heer Sergeant Majoor Gijsbert Johan van
Harderbroeck met behoorlicke patenten binen dese stadt gekomen, ende
hebben de Lieutenant en de Vendrich van deselve compagnie den eedt
gepræsteert.
Dito is de compagnie van de Heer Capitain de Ram van Hagendoorn met
behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen ende hebben deselve
Capitain en sijn Vendrich den gewoontelicken eedt gedaen.
[159v] Den 29 April 1672 is met patente binnen dese stadt gekomen de
compagnie te voet vande Here Graeff Otto van Stijrum en Limburgh, ende
heeft de Lieutenant Melchior van Laer, ende Vaendrig Mourits Hendrick van
Plettenburg den gewoontelicken eedt gedaen.
Eodem is aen Haer Edelheid vertoont de patente vande compagnie te paerde
vande Collonel de Marquis van Monpouillian48, gaende van Deutecom naer
Aernhem.
Den 30 April 1672 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Here Capitain Anthoni van Westrenen, ende hebben
desselfs compagnijs Lieutenant en Vendrich den gewoontelicken eedt
gepræsteert.
Den 2en Meij 1672 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen de
vacante compagnie peerden van Hauttrives, ende hebben desselfs compagnijs
Lieutenant, en Cornet den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Den 3en Meij 1672 is met behoorlicke patenten binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Heer Capitain Nicolaes Hopsen, ende heeft desselfs
Vendrich den gewoontelicken eedt afgeleit.
[160r] Denselfden dito is met behoorlicke patenten binnen dese stadt
gekomen de compagnie van den Here Capitain en Colonel Damphiel.
Den 12 Maij 1672 is met behoorlick patente binnen dese stadt gekomen de
compagnie vande Sargiant Major Frans vander Linden, en is des daeghs daer
nae van hier weder naer tleger bij Nijenbeeck met patente van sijn Hoocheit
de Here Prince van Orangien vertrocken.
Den 23 Meij is met patente van Haer Hoochmogenden om naer den
ijsselstroom te marcheren binnen dese stadt gekomen de compagnie
huysberijder van Jan van Asperen, bij ordre van Haer Hoog Mogenden den
22, ende bij Johan Hallick, out Burgemeester der stadt Dordreght, den 25
Maij geteeckent,
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Volgens Inv. nr. 2581 (II) heette hij Marquis van Mompelian.
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als mede de compagnie van Jacob Heijtlant, bij Haer Hoog Mogenden den
22, ende Johan Hallinck den 28, ende gedeputijrden te velde den 4 Junij
s[tilo] n[ovo] geteeckent,
als mede de compagnie van Piter Gijsberts vander Swaen, præsident ende
schepen van Rietvelt ende Bree bij Haer Hoog Mogenden als boven ende bij
de Heren Cornelis Geelvinck, Here van Castricum, den 28 Maij geteeckent.
Als mede de compagnie van Hendric Jansz vander Heul ende hebben den
eedt hijr vooren gestelt, gepræsteert.
[160v] Den 26 Maij is met sijn manschap ende behoorlicke patente binnen
dese stadt gekomen Capitain Cornelis de Haes, geteeckent bij de Heren
Gecommiteerden te velde den 4 Junij s[tilo] n[ovo], als mede Capitain
Leonart Cornelissen van Breen met sijn manschap, ende hebben Capitain,
Lieutenant ende Vaendrich den gewoontlicken eedt gepræsteert.
Den 27en Maij 1672 is met behoorlicke patente binnen dese stadt gekomen de
compagnie van de Heer Capitain Quirijn Vermeulen, ende heeft denselven
Heer Capitain neffens sijn Lieutenant Jacob van Sandijck, ende Vendrich
Abraham Fentenier den gewoontelicken eedt gepræsteert.
Eodem die sijn binnen dese stadt met behoorlicke patenten gekomen de
compagnien van de Heren Capitainen Jacob Bogert, Rijck Loeverden en
Gualterus Scholten, ende hebben neffens jeder sijn Vaendrich met naemen
Wolter Cornelissen van Luchtenbarch, Gijsbert Elbertsen, en Cornelis
Dircxen Joncker den gewoontelicken eedt gepræsteert.
[161r] Den 31en Maij 1672 is binnen dese stadt uijt Doetinchem gekomen de
compagnie van den Here Capitain Pouwel Reinier van Vinceler, ende heeft
neffens sijnen Lieutenant Gerard op Gelder en Vendrich Gijsbert van Brienen
den gewoontelicken eedt gedaen.
Eodem die sijn met behoorlicke patente van sijn Hoocheit binnen dese stadt
gekomen de compagnie van de Heren Capitainen Cornelis van Acherval,
Steven Holman, Elias Meganck, Joost Cock, Bartholomeus van Rietbeeck,
Isack van den Bergh, Anthoni Cool, en Anthoni Laforme, gesamentlick
waertgelders, ende hebben de officieren derselver den gewoontelicken eedt
gepræsteert.
Den 1en Junij 1672 is de compagnie van de Heer Capitain Jochem de Witt
met behoorlicke patente van de Heren Gedeputeerden te velde binnen dese
stadt gekomen, ende heeft denselven Capitain den gewoontelicken eedt
gepræsteert.
[Inv. nr. 2650b:]
[1672, juni 21] Verslag van de gebeurtenissen op 21 juni 1672, de dag
waarop Doesburg zich overgaf aan de Franse belegeraar, geschreven door de
militair R.F. van Isselmuden.
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[N.B. Vervolgens zijn in het Inv.nr. 1, bijna 6 ½ jaar lang geen
troepenbewegingen genoteerd.49]
[Inv. nr. 2581 (II): Staet van de passerende Compagnijen welcke sedert
den Jaere 1663 nu en dan binnen Doesborgh vernachtet hebben]
In Maij 1674 sijn binnen Doesborgh gekomen en door gepasseert twee
Compagnijen te voet van ’t Regiment van den Heere Colonel Voorst.
Den 1en Augusti 1674 is den Oversten Brant met vijff Compagnijen
Dragoniers binnen Doesborgh gekomen, en van daer gemarcheert nae
Deutinchem.
Den 5en November 1674 is den Oversten Brant met vijff Compagnijen door
Doesborgh gemarcheert.
[Inv. nr. 2600:]
Ca. 1675: Lijst van de compagnie van kapitein [Van?] Welderen,
vermeldende 61 man.
[Inv. nr. 2583:]
[Rekeningen 1672-1688:]
Den 5 Novemb. 1674 is binnen Doesborgh in guarnisoen gecomen het
Regiment te peerde van sijn Excellentie den Here Colonel Van Ginckel,
bestaende in ses Compagnien, en hebben des nachts gelogeert (…).

[Inv. nr. 2581 (II):]
Den 2en Maij 1675 sijn vier Compagnien van den Oversten Brant door
Doesborgh gepasseert.
[Inv. nr. 2653:]
Last om op executie te gaen leggen op die Stadt Doesborgh, met een
Lieut[enant] en 25 man uijt het guarnisoen van Arnhem tot betalinge van de
vier maendige Fransche contributien in sept[em]b[er] 1675.
(…) ‘lasten ende auctoriseren mits desen (…) uijt macht vande geattacheerde
acte van sijn Furst. Doorl. De Heere Prince Maurits van Nassauw &
veltmarschalck van de legers van deser stadt aen Herman van IJsveldt,
Lieutenant van de Compagnie van den lieutenant Collonel Lannoij, om hem
aenstonts met de manschap (…) te begeven nae de Stadt Doesborch, deselve
te verdeijlen, ende te logeren in de huijsen van de Magistraet aldaer (…) hen
ter tijt toe dat de voorne ostagepenningen (…) sullen werden voldaen (…)’.
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Er zijn slechts twee ter zake dienende stukken uit de tot 1674 durende periode van de
Franse bezetting. Het eerste, d.d. 12 mei 1673, onder Inv. nr. 2576 (xxiv), betreft de
inkwartiering van de Franse bezettingsmacht, nl. de compagnieën De Boniere en De Cibrach,
elk 50 ruiters tellende. Het tweede, d.d.7 november 1673, onder Inv. nr.2600, is een rekening
inzake gedane verteringen op 28-31 juli 1673 ten huize van burgemeester Adam Huijgen
door een kwartiermeester, een brigadier, twee ruiters en enige gasten, onder wie ‘de commis
van monsr. Petijt’.
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[Inv. nr. 2583:]
[Rekeningen 1672-1688:]
Den 10 Novemb. 1675 sijn uijt het velt weder binnen Doesborgh in
guarnisoen gecomen vier Compagnien te peerde van het gem[eld]e Regiment
van sijn Excellentie den Heer Van Ginckel ende hebben des nachts gelogeert
(…).
Den 25 october 1676 is weder uijt het velt binnen Doesborgh in guarnisoen
gecomen het gehele Regiment te peerde van sijn Excellentie den Here
Colonnel Van Ginckel bestaende in ses Compagnien, ende des nachts
gelogeert (…).
[Inv. nr. 2581 (II):]
Den 21en februarij 1677 js het Regiment te peerde van den Heere Overste
Cronenburgh bestaende in ses Compagnien binnen Doesborgh gekomen, en
heeft aldaer vernachtet (…).
Dito is oock binnen Doesborgh gekomen het Regiment te voet van den Heere
Furst van Osnebrugge bestaende in tien Compagnien, ende heeft aldaer
vernachtet (…).
Dito heeft binnen Doeborgh oock vernachtet de Compagnie van den Heere
Overste Slangenborgh (…).
[Inv. nr. 2582 (2e katern):]
Den 17en April 1677 sijn binnen dese stadt Doesborgh in Guarnisoen
gecomen drie Compagnien te voet van het Regiment van den Heere Colonel
van Slangenborgh waer onder mede de Compagnie van den Heere Lieut.
Colonel Meteren, ende hebben des nachts gelogeert (…).
[Inv. nr. 2581 (II):]
Den 3en Maij 1677 is door Doesborgh gemarcheert de Compagnie van den
Heere Ritmr. Stolpenberch.
Den 22en october 1677 hebben binnen Doesborgh vernachtet twee
Compagnien van den Heere Furst van Osnabrugge (…).
[Inv.nr. 1, 161v:]
Den 21en November 1678 zijn hier binnen met behoorlicke patente in
guarnisoen gecomen vier compagnien vant regiment te paerde van den Here
van Ginckel, Sergeant Majoor Generael, te weten de compagnie van den
selven Here van Ginckel, de compagnie van den Here Majoor den Grave van
Warhuse, de compagnie van den Here Ritmeester Gerverscop, en de
compagnie van den Here Ritmeester Ittersum, Here van Nijenhuijs.
Den 22en dito is binnen dese stadt gekomen het regiment van den Here
Overste Slangenborch om alhier te vernachten, met patente om te vertrecken
naer Groenloe en Bredevoort.
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[Inv. nr. 2581 (II):]
Den 26en December 1678 is door Doesborgh gemarcheert nae Breda de
Compagnie van den Heere Ritmr. Halter.50
[Inv.nr. 1, 161v:]
Den 27en Januarij 1679 [?] is met toestemminge van alle de Heren van de
Magistraet deser stadt, uijtgesondert Swaefken, aen die Edele Bernard Rasch
als Servijsmeester deser stadt een attestatie verleent onder deser stadts segel
wegens de compagnie vant re[162r]giment van den Here van Ginckel de
welcke daer van tot sus verre51 in guarnisoen sijn geweest sedert den 21en
November 1678.
[162r:] Den 21en Februarij 1680 zijn de drie compagnien van het regiment
van den Here van Ginckel, tot sus verre hier in guarnisoen gelegen, uijt dese
stadt vertrocken.
Den 29en Februarij 1680 zijn binnen dese stadt met behoorlicke patente van
sijn Hoogheijt in guarnisoen gecomen drie compagnien peerden van het
regiment van de Heer van S Gravenmoer.52
Den 30en Julij 1680, præsentibus omnibus Consulibus et Scabinis excepto
Swaefken,
hebben Haer Edelen toegestaen een certificaet onder jeder staet van servitien
bij Wonninck overgegeven invoegen als hetselve volgens seecker concept
van denselven Wonninck is versocht.
Volgens ordre van Haer Edelheid dient alhier voor memorie dat den
voornoemden Wonninck in den staet van servitien van den jaere 1677 mede
inbrenght dat den Here Overste en Brigadier Cronenburgh [162v] met ses
compagnien van sijn regiment te paerde den 3en Martij 1677 stilo novo
binnen dese stadt is gecomen en aldaer van haver en hooij mitsgaders
huijsvestinge gefournijrt, en den 9en dito stilo novo weder van hier
vertrocken.
Insgelijcken is in denselven staet van servitien ingebracht, dat het regiment
van den Here Furst van Osenabrugge, bestaende in tien compagnien
voetknechten, ieder compagnie starck 60 mannen behalven de officieren, ene
nacht binnen dese stadt hebben gelogiert, zijnde op den 3en Martij 1677 stilo
novo binnen dese stadt gecomen, en op den 4en dito weder hier van dan
vertrocken.
Den 20en April 1681 is het regiment van den Here van S Gravenmoer met
behoorlicke patente uijt dese stadt vertrocken.
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Inv. nr. 2581 I, de ‘kladversie’ van dit overzicht, geeft als als naam: Halteren.
Versta hier en enige regels verderop: tot dus verre.
52
Volgens Inv. nr. 2576 (xxv) waren dat de compagnieën van resp. overste Alexander van
SGravenmoer, majoor Henrick Bentinck en ritmeester Jan de Rho. Vgl. echter de
aantekening d.d. 20 april 1681 in het Inv.nr. 1, 162v.
51
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Den 28en dito is het regiment van den Here Colonel Holtsappel, bestaende in
drie compagnien, van Breda hier binnen dese stadt gekomen.53
Den 1 Maij 1683 is het regiment van den Here Generael Majoor Wembrum,
bestaende in drie compagnien, met behoorlicke patente binnen dese stadt in
guarnisoen gekomen.54
Den 28en April 1683 is de compagnie van den Here [163r] Majoor Dompre
uijt dese stadt nae S Hartogenbosch vertrocken.
Den 28en April 1683 is de compagnie te paerde van den Here Ritmeester Petit
Jean met patente van sijn Hoogheit in dato den 6 Maij deses jaers stijlo novo
van Zutphen binnen dese stadt als onder het regiment van den Here Generael
Majoor Wembrum gehorende in guarnisoen gekomen.55
Copia.
De Serviesmeester Rasch heeft voldaen bij affrekeningh tegens gelevert
laecken voor de compagnie van de heer Ritmeester Harenbergh onder ’t
regiment vande Oversten Holtsappel t’servijs vande 9/19 Maij 1681 tot den
30e April 1682 stilo novo incluijs, uijtgenomen de Heer Cornet, een
Corporael, twee Trompetters ende Marten Wijte, welcke laeste haer servijs
selffs sullen ontfangen. De recruijtes haer servijs blijft staen. Ter tijt men siet
off het landt daer van goet doet. Ten waerheijts oirconde dit ondertekent.
Actum Doesborgh, den 12/22 April 1682.
Was ondertekent:
Henrich van See, Lieutenant van die compagnie van de Heer Ritmeester
Harenbergh.
Onder stont geschreven:
Ick Johan Henr. Kleijn, Trompetter, ben van mijn servijs voldaen.
Was getekent: Johan Henrich Kleen.
Ick ondergeschreven, Marten Witte, bekenne mijn servijs te danck ontfangen
en daer van betaelt te sijn, den 2 Maij 1682.
Was geteeckent: Mertte Wijtt.
Ick, Corporael Jacob Otto, hebbe mijn servijs ontfangen.
Was getekent: Jacob Otto, Corporal.
Mijn servijs ontfangen. Was getekent: Joan de Launaij.
[163v]
Copia.
Servitiemeester Rasch heeft voldaen ende betaelt tegens affrekening van
geleverde schabernacken ende holstercappen als andere coopmanschap voor
de compagnie vande heer Majoor Henr. v. Asbeeck het servijs wegens
welgemelte compagnie van dat se hier in Doesborg guarnisoen gehouden
hebben soo wegen d’officieren als ruijters, uijtgenomen t’servijs van de heer
53

Volgens Inv. nr. 2576 (xxv) waren dat de compagnieën van resp. kolonel Johan Wilhelm
v. Holtsappel, ritmeester Henrick v. Asbeeck en ritmeester Johan v. Slavenborgh.
54
Volgens Inv. nr. 2576 (xxv) is dit regiment, bestaande uit de compagnieën van resp,
generaal-majoor Wembrum, majoor Huibert en majoor Dompree op 26 augustus (Dompree
al op 28 april) 1683 weer vertrokken. Volgens Inv. nr. 1583, 2e katern, was de aankomst in
Doesburg een jaar éérder, op 1 mei 1682.
55
Volgens Inv. nr. 2576 (xxv) is deze compagnie op 26 aug. 1683 weer vertrokken.
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Lieutenant ende de Cornett, twelck bij Haer Edelheid selver staet ontfangen
te worden als oock blijft in staet t’servijs vande recruten. Ter tijt men siet wat
het landt daer van goet doet. Ter waerheijts oirkonde desen onderteeckent,
Doesborgh, den 3 Maij 1682. Onder stont: t’servijs vande Lieutenant ende
Cornet is mede te danck voldaen.
Was onderteeckent: H. v. Asbeck.
Copia.
Servitiemeester Ber. Rasch heeft voldaen ende betaelt het servijs van mijne
onderschreve compagnie van dat wij hier in Doesborgh guarnisoen gehouden
hebben, bedancken hem daer van goeder betalinge, behalven noghtans
t’servijs der recruten twelcke in staet blijft. Ter tijdt men siet wat daer van
wort bij het lant goet gedaen. Actum Doesborg, den 3 Maij 1682. Was
getekent: J.W.V. Holtsappellen.
Dese hier voorenstaende drie quitantien
accorderen met sijne originelen die onder
den serviesmeester Bernardt Rasch sijn berustende,
in kennisse van mij onderschrevene,
C. Leenmans, secretaris.
Copia.
Servitiemeester Bern. Rasch heeft voldaen ende betaelt tservijs van de
compagnie van de Heer Major Huijbert sedert den 7/17 Maij 1682 tot den
7/17 Maij 1683 van dat wij in dien tijt tot Doesborch guarnisoen [164r]
hebben gehouden. Bedanck hem daer van goede betaeling. Actum Doesborch
den 11/21 Maij 1683 en was geteeckent:”D. Huijbert. 486 – 1 – 8.
Copia.
Servitiemeester Berent Rasch heeft mij voldaen tservijs van de officieren
ende ruiteren van de compagnie van de Here Generael Major Wembrum
sedert den 7/17 Maij 1682 tot den 7/17 Maij 1683. Bedancke hem daer van
goeder betaeling. Actum Doesborch, den 27 Julij 1683 en was geteeckent
Bose. Laeger stont: is ter onser præsentie voldaen, en was geteeckent Jan van
Hal, Wachtmeijster.
Copia.
Wij ondergeschreven bekennen dat Servitiemeester Berendt Rasch voldaen
en betaelt heeft tservijs van de officieren als oock ruiteren der compagnie van
de Heer Major Dompre voor de tijt dat wij Doesborch guarnisoen hebben
gehouden. Bedancken daer van goeder betaling. Actum Doesborch, den 22
April 1683 en was met verscheijden handen geteeckent:
E.J. Drummond als Lietenant, Jan Groen, corporael, Albert Fouccart.
Copia.
Servitiemeester Bernard Rasch heeft mij als last hebbende van de heer
Ritmeester Petijt Jean vol[164v]daen het servijs van de compagnie so
Ritmeester als vordere officieren neffens de ruiteren van dat deselve sedert
den 28 April tot den 25 Augusti deses jaers alhier in guarnisoen gelegen
hebben, exempt het servijs van de Heer Leutenant en Cornet derselver
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compagnie, en dat tegens t’weijden van peerden op de ooij als andersints.
Actum Doesborch, den 10/20 Decembris 1683 en was geteeckent: Hendrick
Stauffenberg.
Copia.
Attestere ick ondergeschrevene dat Servitiemeester Ber. Rasch het servijs van
de compagnie van de Heer Major Bentinck van dat deselve in den jare 1680
ende 1681 guarnisoen gehouden hebben binnen Doesborch bij het vertreck
voldaen ende betaelt heeft. Ter waerheits oirconde desen onderteeckent, en
was geteeckent: A. Rammelman, Leutenand.
Copia.
Bekenne vant servijs van dat in den jare 1680 tot April 1681 tot Doesborch
guarnisoen gehouden hebbe van Ber. Rasch, Servitiemeester, voldaen en
betaelt te sijn, oircont mijn hant, en was getekent: Henr. Bentinck.
Prædicta sex copia collata concordant
cum suis originalibus, teste me
S. Henr. Tamelinck, secretaris.
[Inv. nr. 2576 (xxv):]
1684, 1 Julij.
Jngekomen: Hr. van Ginckel, Major Jttersum, De Hr. Linteloo.
Vertrocken den 17 April 1687.
[Inv.nr. 1, 165r:]
Den 30e Julij 1685 zijn met patente van sijn Hoogheit binnen dese stadt in
guarnisoen gekomen acht compagnien te voet van welgemelte sijne
Hoogheits guarde.56
[Inv. nr. 2576 (xxv):]
1686, 27 Julij.
Jngekomen 8 compagnien Guardes te voet en vertrocken den 9 november.
1687, 28 April.
Jngekomen Hr. Guilliaume de Nassau, hr. Van Suijlesteijn,
Major Baron de Reck,
Ritmr. Louwis Pritzelwits.
[In Doesburg gelegerd] tot den 20 september 1688.
[1687] 21 Julij
Jngekomen 8 compagnien Guardes te voet, vertrocken den 8 November
desselven Jaers.
1688, 2/12 Augustus
Jngekomen 8 compagnien Guardes te voet (Capt. Weck, Capt. Marquett,
Capt. Moor, Capt. Boddenbroeck, Graeff v. Stijrum, L.Coll. Boham, Capt.
Friesheijm, Capt. Reddinckhuijsen), den 22 november 1685 vertrocken.
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Volgens Inv. nr. 2576 (xxv) waren dat de compagnieën van resp. luit-kol. Boham, kap.
Friesheijm, kap. Moor, kap.Marquett, kap. Weck, kap. Boddenbroeck, graaf Van Stijrum en
kap. Reddinckhuijsen. Op 7 nov. 1685 zijn ze weer vertrokken.
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[1688] 16 september
Jngekomen 48 paerden van Sijn Hoogheits Corps du Guarde en gelegen 4
dagen.
[1688] 27 September
Jngekomen 4 compagnien Hessense Dragonders (Overste Baron de Keteler,
Major van Bejenborgh, Ritmeester Spesser, Ritmeester Saur), gelegen 4
dagen.
[1688] 27 October
Jngekomen volgende 16 compagnien te voet als: Overste Cronsmarck, Major
Jour, Capt. Fries, Capt. Derendael, Capt. Jubiaen, Capt. Glede, Overste
Waghtmeester Schinckendorph, Capt. Bredouw, Capt. Engel, Prins van
Anhalt, Major van Heeuwe, Capt. Mengede, Capt. Mellendorp, Capt. Ellers,
Capt. Soutier, Capt. Montesco. [Deze 16 compagnieën hebben] een naght [in
Doesburg verbleven.]
[1688] 29 November
Jngekomen te paerd: Overste Brenteker, Overste Crauw, Major Friesappel,
Major Croonagen, Ritmeester Graeff van der Lip, Ritmeester Robbick
Dender, Ritmeester Brugge, Ritmeester Dieskauw. [Deze 8 compagnieën
hebben] twe dagen [in Doesburg verbleven.]
[1688] 30 November
Jngekomen te paerd 4 Compagnien Dragonders: Overste Baron de Keteler,
Major Bejenborgh, Ritmeester Spesser, Ritmeester Saur. [Deze 4
compagnieën hebben] twee dagen [in Doesburg] gelegen.
[1688] 1 December
Jngekomen te paerd: Overste Gerstenbrodt, Graeff Riddeleij Zolms, Graeff
van der Lip, Overste Luitn. Bombach, Graeff van Nassauw, Graeff van
Broeck, Ritmeester Scitler, Ritmeester Pritzelwits. [Deze 8 compagnieën
hebben] drie dagen [in Doesburg] gelegen.
[1688] 5 December
Jngekomen 5 Compagnien Lunenborgers te voet: Overste Linsdouw, Major
Abel, Capitain Straetsma, Capitain Esterick, Capitain Starick. [Deze 5
compagnieën hebben] een naght [in Doesburg verbleven.]
[1688] 6 December
Jngekomen 5 Compagnien te voet: Major Wissendorph, Hopman Reck,
Hopman Tosijn, Capt. Malott, Capt. Schirstedd. [Deze 5 compagnieën
hebben] een naght [in Doesburg verbleven.]
[1688] 6 December
Jngekomen 6 Compagnien te paerd: Colonel Hertogh van Wurtemburgh,
Overste Luit. Neuheuvel, Ritmeester Ourocx, Ritmeester Walbron,
Ritmeester Coninxbergh, Ritmeester Furst v. Hessen Homburch. [Deze 6
compagnieën hebben] tot 10 febr. 1689 [in Doesburg verbleven.]
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[Inv. nr. 2576 (xxvi):]
Monsterrol van de compagnie van kapitein Harman Sloot (regiment kolonel
Dedem) d.d. 28 april 1689, vermeldende 68 man.
[Inv. nr. 2576 (xxvi a:]
[1689]
Bekendmaking d.d. 17 januari 1690 door de magistraat van Doesburg inzake
de legering van militairen in het voorgaande jaar 1689.
-Van 16 februari tot 2 maart:
‘het regiment Lunenborgers te voet van den Oversten Linsdauw bestaende in
vijf Compagnien als de lijfcompagnie van den Oversten Linsdouw, de
Compagnie van de Major Abel, de Comp. van de Capt. Beck die verandert is
op Capt. Walter, de Comp. van de Capt. Starick, de Comp. van de Capt.
Esterick’.
-Van 21 februari tot 2 maart:
‘het regiment van de Graef van der Lip te paerd bestaende in vijf
Compagnien als de lijfcompagnie van dito Graef van der Lip, de Comp. van
de Majoor Senega, de Comp. van Ritmr. Starick, de Compagnie van de Graef
van Beilandt, de comp. van Ritmr. Schirts’.
-Van 14 maart tot 8 mei:
‘de Comp. te peerdt van Ritmr. Rhode alhier haer loopplaets hebbende’.
-Van 15 maart tot 12 mei:
‘de Comp. te voet van Capt. Hermen Sloot alhier haer loopplaets hebbende’.
-Van 29 maart tot 30 maart:
‘twee Compagnien Hessende te paerdt als Majoor Haxhuisen en Ritmr.
Drejer’.
-Van 5 april tot 29 april:
‘een Regiment Wurtemburgh te paerdt, sijnde ses Compagnien als de
Compagnien van d’Oversten
Truxses, Majoor van Perlichem, Ritmr. Degenvelt modo Prins v. Darmstadt,
Ritmeester Wolwod, Ritm. Boller, Ritm. Palhom’.
-Van 6 mei tot 7 mei:
‘de Compagnie van Ritm. Ranitz te paerd’.
-Van 28 mei tot 31 mei:
‘twe Bataillions Lunenburgse te voet, bestaende in volgende tien
Compagnien als d’Overste luitenant Beijmondt d Marlotti, Capt. d’Ouville,
Capt. de Bruh, Capt. Robison, Capt. Houin, Majoor Hesselaer, Capt. Bremer,
Capt. Wichersheim, Capt. Spiegelbergh, Capt. Gleim.’
-Van 29 mei tot 1 juni:
‘twe Bataillions Lunenburgsen te voet, bestaende in volgende tien
Compagnien als overste Linsdouw, Majoor Abel, Capt. Beck, verandert op
Capt. Walter, Capt. Starick, Capt. Estorf, Major Wissendorp, Hopman Reck,
Hopman Tosin, Hopman Malotta en Hopman Schisted’.
-Van 22 november tot 12 december:
‘tien Compagnien van t Regiment van de He. Generael Majoor He. van
Slangenborgh als namentlick de Comp. van welgemlt. He. van Slangenborgh,
luit. Col. van Meteren, Majoor Baron d Pallant, Capt. Lintloo, Capt. Roelje,
Capt. He. van Nieubeeck, Capt. Vooght, Capt. Coeverden He. van Walfordt,
Capt. Coeverden Hr. van Scaevester, en Capt. Telman’.
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[Inv. nr. 2600:]
Ca. 1690: Lijst van de compagnie van kol. Gaudecker, vermeldende 67 man.
[Inv. nr. 2583:]
[Rekeningen 1696-1702:]
1696 Den 7 November (…) betaelt hetgene de Guarde du Corps te peerde
van sijn Majesteijt van Groot Brittagnien bij desselffs reijse nae Cleeff des
nachts binnen Doesborgh verteert hadden (…).
[Inv.nr. 1, 165r:]
Den 7 Decembris 1696 is ingecomen met behoorlijk patent van Sijne
Conincklijke Majesteijt het regiment van Saxen Meijningen, bestaende in
drie compagnien te paerde.
[Inv. nr. 2583:]
1697 Den 30 October is op Patent van sijn Majt van Groot Brittagnien (…) in
guarnisoen gecomen het Regiment van sijn Graefflijcke Excell. Van
Athlonen, bestaende in ses Compagnien paerden (…).
1699 Den 30 April js alhijr in Guarnisoen gecomen het Regiment van den
Prins Van Nassauwe Sarbruch, bestaende in vier Compagnien paerden (…).
1699 Den 14 junij js alhijr in Guarnisoen gecomen een Bataillon Guardes van
sijn Majt, bestaende in negen Compagnien (…).57
[Inv. nr. 2600:]
1699, 29 augustus: Naamlijst van de soldaten die in Doesburg bij burgers
waren ingekwartierd, vermeldende 485 + ca. 15 = 500 man.
[Inv. nr. 2583:]
1700 Den 18 Meij jn guarnisoen gecomen het Regiment van den Here Grave
van Oostvrieslant, bestaende in drie Compagnien paerden (…).
1700 Den 30 junij jngecomen het Regiment van Mijlord Agrim, bestaende in
drie Compagnien paerden, en gelogeert (…).
[N.B. Omstreeks 1 juni 1700 is Doesburg overgestapt op de Gregoriaanse
kalender58]
1700 Den 4e junij jngecomen het Regiment van die Heer Generael Majoor
Dompree, bestaende in drie Compagnien paerden, en gelogeert (…).
1700 Dito jngecomen het Regiment van die Heer Generael Lieutenant Dopff,
bestaende in acht Compagnien Dragonders, en gelogeert des nachts (…).
1700 Den 27e junij jn Guarnisoen gecomen het Battaillon Guardes van Sij[n]
Majt van Groot Brittagnien, bestaende in acht Compagnien te voet (…).
[Inv. nr. 2600:]
1700, 31 juli: Lijst van de compagnie van kap. Zobel, vermeldende 68 man.
1700, 1 aug.: Lijst van de compagnie van kap. Pagnies, vermeldende 67 man.
1700, 3 aug.: Lijst der comp. van kap. De Botsheijm, vermeldende 76 man.
57

Inv. nr. 2575a bevat het patent voor dit (eerste) bataljon gardes te voet, gedateerd op 19
juni 1699. Deze datum volgens de nieuwe stijl, i.t.t. de datum 14 juni in de stadsrekeningen
(Inv. nr. 2583) die nog de oude stijl vermelden.
58
Officieel is Gelderland op 30 juni (oude stijl) overgestapt naar 12 juli (nieuwe stijl).
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Ca. 1700: Lijst van de comp. van kap. Van Eck, vermeldende 63 man.
[Inv. nr. 2583:]
1700 Den 20 Septemb. jn Guarnisoen gecomen het Regiment van den Here
Grave van Oostvrieslant, bestaende in drie Compagnien paerden (…).
1701 Den 6e Februarij sijn alhijr in Guarnisoen gecomen seven Compagnien
van het Regiment van den oversten Lindtsdouw (…).
[Inv. nr. 2576 (xxvii):]
Monsterrol d.d. 24 april 1701 van de compagnie van de brigadier-kolonel
Graef van Oostfrieslant, vermeldende 52 man.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 6 Meij jngecomen het Regiment van den oversten Geudens,
bestaende in ses Compagnien paerden, des nachts alhijr gelogeert (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 Mei 30] [Copie van het] Patent voor een nieuwe compagnie59 uijt het
regiment van Coehoorn, om uijt Utrecht naer Zutphen te marcheren. Den 30
Maij 1701.
[1701 Mei 30] [Copie van het] Patent voor een nieuwe compagnie uijt het
Regiment van den Prince van Birkenfelt om uijt Gorcum nae Deventer, en
voor een nieuwe compagnie in het regiment van Coehoorn om uit Gorcum
nae Zutphen te marcheren. Den 30 Maij 1701.
[Respectievelijk] Den 6 junij hijr ingecomen. Den 7 junij hijr binnen
gecomen.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 5 junij jngecomen de Compagnie van Capteijn Hagen uijt het
Regiment van den Here Generael Koehoorn, des nachts alhijr gelogeert (…).
1701 Den 6 junij jngecomen die Compagnie van Capteijn Echten onder het
Regiment van de Colonel Elht, des nachts gelogeert (…).
1701 Den 7 dito jngecomen die Compagnie van Capteijn Woestinckhoren en
voor ene nacht gelogeert (…).
1701 Den 8 junij jngecomen die Compagnie van Capteijn Hildershoff,
gelogeert als boven (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 Juni 8] [Copie van het] Patent voor het Regiment van prins Carel van
Hessen nae den Rhijn. Den 8 Junij 1701.
Uijt het Munsterse gebiet te marcheren den 1 dagh tot Aelten. Den 2e dagh tot
Dotinchem. En den 3e dagh tot Doesborgh om aldaer te blijven tot naerder
ordere.
[1701 Juni 8] [Copie van het] Patent voor het regiment van Lisle Marais uijt
Swol na Nijmwegen. Den 8 Junij 1701.
Op de 23 Junj tot Doesborg gecomen. (…) Den 24 Junj weder vertrocken.
59

Volgens Inv. nr. 2583 (1696-1702) stond deze compagnie onder bevel van kap. Hagen.
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[1701 Juni 8] [Copie van het] Patent voor het Hessische Regiment van den
Prins van Anholt. Den 8 Junij 1701.
Uijt het Brandenburghse, te weten Minckelen den eersten dagh tot Varsevelt
te marcheren. De tweden dagh tot Doesborgh om aldaer te blijven tot naerder
ordere.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 20 dito het Regiment van den Here Oversten Geudens, soo den 15
nae Arnhem vertrocken was, weder alhijr jngecomen, en gelogeert als boven
(…).
1701 Den 22 dito jn Guarnisoen gecoemen het Regiment van den Here Prins
Carl van Hessen, sijnde 12 Compagnien sterck (…).
1701 Den 23 junij jngecomen het Regiment van den Oversten Lili Marè,
bestaende in 12 Compagnien (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 Juni 27] [Copie van het] Patent voor den Ritmeester Hambroek in het
Regiment van Dompre om met sijn nieuwe compagnie uijt Brevoort na
Gorcum te marcheren. Den 27 Junij 1701.
(…)Den 1 julij uijt Brevoort nae Doesborgh60. Den 2 dito naer Arnhem (…)
[1701 Juni 30] [Copie van het] Patent voor de twee nieuwe compagnien in
het Regiment van den Prins van Saxen Heilborg van Doesborg nae Bommel.
Den 30 Junij 170161.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 4 julij jngecomen die Compagnie van de Ritmeijster Hambroeck
en gelogeert als boven (…).
1701 Den 5 dito jngecomen twee Compagnien paerden van Saxen Heijlborgh
en gelogeert als boven (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 Juli 5] [Copie van het] Patent voor Captain Westkerke om met sijn
nieuw geworven compagnie nae sijn regiment, den Hr. Dedem toebehorende,
van Geertruidenbargh nae Doesborg te marcheren. Den 5 Julij 1701.
Route: (…) Den 21 nae Arnhem. Den 22 nae Doesborgh.
[Inv. nr. 2600:]
1701, 8 juli: Lijst van schuren (en hun eigenaren) met de daarin onder te
brengen manschappen, vermeldende 269 man.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 9 julij jn Guarnisoen gecomen vijff Compagnien Hessen van het
Regiment van den Here Prins van Anholt (…).

60
61

Volgens Inv. nr. 2583 (1696-1702) is deze compagnie pas op 4 juli binnengekomen.
Volgens Inv. nr. 2583 (1696-1702) zijn deze compagnieën pas op 5 juli binnengekomen.
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[Inv. nr. 2575a:]
[1701 Juli 13] [Copie van het] Patent voor den Ritmeester Schulz om met sijn
nieuwe compagnie van het Regiment van den Grave van Oostvrieslandt uijt
’s Hertogenbosch nae Doesborg te marcheren. Den 13 Julij 1701.
Den 23 julij ingecomen.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 16 julij jngecomen die seven resterende Compagnien van den Here
Prins van Anholt (…).
1701 Den 22 dito jngecomen die Compagnie van Capteijn Westkercken en
gelogeert als boven (…).
1701 Den 23 julij jngecomen die Compagnie van die Ritmeester Schultz te
paerde onder het Regiment van den Here Grave van Oostvrieslant en dieselve
gelogeert als boven (…).
1701 Den 31 julij jn Guarnisoen gecomen een Battaillon Guardes van Sijn
Maj. Van Groot Brittagnien, bestaende in acht Compagnien, en gelogeert des
nachts als boven (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 Juli 31] [Copie van het] Patent voor de compagnie Cadets en de
compagnie Granadiers van de Garde om uijt den Haeg nae Doesborg te gaen.
Den 31 Julij 1701.
Route: Tot Rotterdam sich te embarqueren. Daer mede te vaeren tot
Nijmmegen. Van daer te marcheren nae Doesborgh.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 4 Augusti jngecomen die Compagnie van die Ritmeester Van Zee,
onder den Grave van Oostvrieslant, en dieselve gelogeert als boven (…).62
1701 Den 5 Augusti jngecomen een Compagnie cadets en een Compagnie
hantgranadiers van Sijn Majts Guarde, des nachts gelogeert als boven (…).
[Inv. nr. 2600:]
[1701, 29 augustus:] Hijr gecomen den 29 Augusti: Het Regiment van den
Heere Oversten Janits van Brandenburg Anspach, 10 Compagnien, ijeder 89
koppen.
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 October 17] Brief [van de graaf van Athlone aan de magistraat van
Doesburg] om de 2 regimenten infanterie van Hessen en Anholt [hoewel niet
voorzien van de nodige patenten] binnen Doesborg te laten trekken. Den 17
October 1701.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 20 October uijt het campement voor Doesborgh weder jngecomen
het Regiment van den Here Prins Carl van Hessen, bestaende in 12
Compagnien en gelogeert des nachts als boven (…).63
62

Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 29 aug. 1701, was een cavalerieregiment Van Zell, bestaande
uit 7 compagnieën van ieder 106 man, in Doesburg ingekwartierd. Evenzo 7 compagnieën
van ieder 106 man van een regiment ruiters Van Haanover.
63
Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 29 aug. 1701, bestond ieder van deze compagnieën uit 88 man.
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1701 Dito jngecomen uijt het voors. Campement het Regiment van den Here
Prins van Anholt, bestaende jnsgelijcx in 12 Compagnien, en des nachts
gelogeert als boven (…).64
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 November 2] Authorisatie voor de Hr. Herman Henric
Schimmelpennink van der Ooije (…) om wagens tot het transport van die
Deense troupen haere bagagie te leveren.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 8 Novemb. jngecomen drie Compagnien Denen te paerde van den
Here Brigadier Dhren en des nachts gelogeert als boven (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1701 November 29] [Copie van het] Patent voor de Deense Garde te voet
om uit Campen naer Nimwegen te marcheren. Den 29 Nov. 1701.
Route: 1 dagh uijt Campen nae Zwol. 2 dagh nae Deventer. 3 dagh nae
Zutphen. 4 dagh nae Doesborgh. 5 dagh nae Arnhem. 6 dagh nae
Nijmmegen.
Het bovenstaende Regiment (…) is ingecomen den 8 Decemb. 1701.
[Inv. nr. 2583:]
1701 Den 8 Decemb. jngecomen het Regiment Deensche Guarde te voet,
bestaende in ses Compagnien, ijder Compagnie ad 120 mannen, en dieselve
gelogeert (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1702 Februari 22] [Copie van het] Patent voor de Regimenten van Dewits
en van Numfen om uijt Deventer nae het leger te marcheren. Den 22 febr.
1702.
Route: Den 20 Maert nae Doesborg. Den 21 nae Nijmmegen. Den 22 dito in
’t leger.
[1702 Februari 22] [Copie van het] Patent voor het regiment van Uijterwijk
om uijt Steenwijk nae het leger te marcheren. Den 22 febr. 1702.
Route: Den 2o Martij nae Zwolle. Den 21 nae Deventer. Den 22 nae
Doesborgh. Den 23 nae Nijmegen. Den 24 in t leger.
[1702 Februari 22] [Copie van het] Patent voor het Koninklijke Deense Lijf
Regiment om uit Campen nae het leger te marcheren. Den 22 febr. 1702.
Route: Den 20 Maert nae Deventer. Den 21 nae Doesborgh. Den 22 dito nae
Nijmmegen. Den 23 dito in ’t leger.
[1702 Maart 27] [Copie van het] Patent voor 30 man van den Prins van
Anholt en de compagnie van Captain Maljburg om uijt Zutphen nae
Doesborg in guarnisoen te gaen. Den 27 Martii en 5 April 1702. [De
eerstgenoemde groep van 30 man was uit Zutphen vertrokken op 3 april.]

64

Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 29 aug. 1701, bestond ieder van deze compagnieën uit 88 man.
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[Inv. nr. 2583:]
1702 Den 20 Martij jngecomen het Regiment van de Colonel Dewits te
paerde, bestaende in ses Compagnien, en dieselve gelogeert als boven (…).
1702 Den 20 Martij noch jngecomen het Deensche Regiment te peerde van
den Brigadier Numhe, beatende in ses Compagnien, en gelogeert (…).
1702 Den 22 dito jngecomen het Coninclijcke Deensche Lijffs Regiment van
den Here Grave Lebentlain, bestaende in ses Compagnien, en gelogeert als
boven (…).65
1702 Den 23 dito jngecomen het Regiment van den Here Overste Uijterwigh
te paerde, bestaende in ses Compagnien, en gelogeert als boven (…).66
1702 Den 27 Meert jngecomen de Lieutenant Jacob de Luxemont met 30
man, onder de Prinse van Anholt, om het kruijt Magazijn te bewaeren, en
dieselve gelogeert (…).
1702 Den 6 April jn Guarnisoen de Compagnie van Capteijn Malsborgh in ’t
Regiment van Prins Carl van Hessen, sterck tachentich mannen, en gelogeert
als boven (…).67
[Inv. nr. 2575a:]
[1702 Mei 1] [Copie van de] Ordre om de artillerie staende bij Emmerik
[onder een escorte van vijftig man] nae Doesborg te brengen [en vervolgens
via Arnhem naar Nijmegen]. Den 1 Maij 1702.
[1702 Juli 19] [Copie van het] Patent voor den brigadier Du Mont om met
sijn bijhebbende regimenten uijt Boekholt nae Doesborg te marcheren [en
vandaar via Arnhem en Nijmegen tot in ’t leger]. Den 19 Julij 1702.
[1702 Juli 22] [Copie van het] Patent voor de Lieutenant Generael
Quartiermeester Conradi om 2 regimenten infanterie en 1 esquadron Hessise
Dragonders door de provincie van Gelderland nae het leger te leijden.
[Inv. nr. 2583:]
1702 Den 29 julij jngecomen twee Regimenten jnfanterije, en een esquadron
Dragondiers Hessische militie, onder den Here Brigadier Dumont, bestaende
uijt negenthien Compagnien, des nachts gelogeert als boven (…).
[Inv. nr. 2575a:]
[1702 November 20] [Copie van het] Patent voor een compagnie van het
Regiment van Prins Carel van Hessen Cassel om uit Doesborg nae Luik te
marcheren. Den 20 Nov. 1702.68
65

Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 1703?, waren deze zes compagnieën die van overste graaf
Leventaur, van overste luit. Zeplijn, van maj. Oldenborg, van ritm. Jonas, van ritm. Goldt en
van ritm. Jaack. Ze zijn weer vertrokken op 23 maart 1702.
66
Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 1703?, waren deze zes compagnieën die van gen. overste
Uijterwijck, van gen. ov. luit. Fillits, van maj. Wintervelt, van ritm. Smelinck, van ritm. Hoft
en van ritm. Randstsauw. Ze zijn weer vertrokken op 25 maart 1702.
67
Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 1703?, is deze compagnie, aangevoerd door kap. Fredrick van
der Malsburg, weer vertrokken op 17 januari 1703.
68
De routebeschrijving d.d. 30 dec. 1702 (Inv. nr. 2575a) én de aantekening d.d. 5 jan. 1703
op f. 166r in het Inv.nr. 1, maken duidelijk dat deze compagnie, samen met twee andere (van
hetzelfde regiment) die in Bredevoort gelegerd waren geweest, pas veel later daadwerkelijk
afgereisd is.
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[1702 November 30] [Copie van het] Patent voor 75 man van het Regiment
van Stutler om uijt Den Bosch nae Coblents te marcheren. Den 30 Nov. 1702.
[Inv.nr. 1, 166r:]
Den 16 Decembris 1702 sijn hijr binnen gecomen een Lieutenant met 75 man
van het regiment van Stutler, om nae Coblents te gaen, en heefft tegens sijne
route om die quaede wegh alhijr op Doesborgh moeten aencomen en ene
nacht in de waghten verblijven, ingevolgen desselffs Lieutenants attestatie
alhijr in de secretarije bij de patenten berustende.69
Den 5 Januarij 1703 sijn alhijr ingevolgh patente binnen gecomen twee
compagnien van den Here Prins Carl van Hessen als de Capitainen Udam en
Marteveen70 om vervolgens nae naer regiment tot Luijck te marcheren, edoch
om het hoge water tot den 18 Januarij alhijr in de stadt verbleven, en als
doen met die compagnie van Capteijn Malsborgh vertrocken.
Den 16 Januarij 1703 sijn ingevolgh patent van die Heren Gedeputeerde
Staten deser Graeffschap alhijr binnen gecomen 2 compagnien van het
regiment van Prins Carl van Denmarcken, als van de Major Zepelijn en
Capteijn Kaas, bestaende ijeder compagnie uijt 100 koppen, en heefft
Capteijn Kaas als beijde compagnien leijdende op het stadthuijs ontboden
sijnde aen handen van den Here Præsident Huijgens den eedt van
getrouwigheit affgeleght.71
Den 27e Februarij 1703 is de compagnie van die Majoor Zepelijn van hijr
nae Bredevoort ingevolgh patent vertrocken.72
Den 28 Februarij sijn twee compagnien van Bredevoort hijr gecomen, als
van Capteijn Botterman en van Besscherije, en ene naght gelogeert hebbende,
vorders op Aernhem vertrocken.73
[Inv. nr. 1583:]
Den 21 Martij jngecomen die compagnie van Capteijn Zepelijn (…).
[Inv.nr. 1, 166v:]
Den 1 April 1703 sijn ingevolgh patent van Bredevoort alhijr gecomen twee
compagnien van Prins Carl van Denmarcken, ende des anderen daeghs met
de compagnie van Capteijn Kaas vertrocken.74

69

Deze verklaring is geïnsereerd in (de copie van) het patent d.d. 30 nov. 1702 (Inv. nr.
2575a).
70
Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) luidde zijn naam: Mardevelt. Volgens Inv. nr. 2600,
d.d. 1703?, echter: Marderelt, en zijn ze niet afgereisd op 18, maar op 17 januari 1703.
71
Het desbetreffende patent d.d. 14 jan. 1703 onder Inv. nr. 2575a. Volgens Inv. nr. 2583
(1702-1709), alsook volgens Inv. nr. 2600, d.d. 1703?, zijn deze twee compagnieën niet op
16 maar op 15 januari 1703 gearriveerd. Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 1703?, luidde de naam
van de kap.: Cohs, en is hij met zijn comp. afgereisd op 1 april 1703.
72
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 22 febr. 1703 onder Inv. nr. 2575a.
73
Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1709) waren het twee Compagnien Denen jnfanterije van den
Here Overste Potcamer, ijeder Compagnie sterck hondert koppen.
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Den 5 Junij 1703 sijn ingevolgh patent van den 4 Junij binnen gecomen acht
compagnien Holsteijnse Dragondiers, ijeder compagnie 70 man sterck ende
des anderen daeghs vertrocken.75
Den 2 Julij is ingevolgh patent binnen gecomen het regiment Dragondiers
van den oversten Bonaer, bestaende in thien compagnien, ijeder compagnie
met de staff sterck hondert koppen, ende des anderen daeghs weder
vertrocken.76
[Inv. nr. 2600:]
1703, 2 juli: Prins Anholts Regiment Hessen waer van 5 Compagnien
ingecomen den 9 julij, en geinquartiert als volgt (…).
[Inv.nr. 1, 166v:]
Den 6 Novembris 1703 sijn met behoorlijck patent binnen gecomen twee
compagnien van die Heer van Welderen, als Capteijn Tellickhuijsen en
Capteijn Broeckhuijsen, en heefft die Capteijn Tellickhuijsen den
behoorlicken eedt van getrouwigheijt affgeleght.77
[In de kantlijn:] Den 9 Junij 1704. Capteijn Tellickhuijsens compagnie
vertrocken.
Den 10 Novembris [1703] is binnen gecomen het regiment te paerde van den
Oversten Laleck bestaende in vier compagnien, en heefft de Majoor Fabruc
den gewoontlicken eedt affgeleght.78
[In de kantlijn:] 1704. Den 9 Martij nae de Grave vertrocken.
Den 12 Februarij 1704 is met behoorlijck patent binnen gecomen het
regiment van den Heer Brigadier Pallant, gaende nae Bon en bestaende in
twaelff compagnien en heefft alhijr ene naght gelogeert, en heefft den
commanderende officier, in plaetse van den eedt aff te leggen alsoo maer ene

74

Volgens het desbetreffende patent (in copie) d.d. 13 maart 1703 (Inv. nr. 2575a) moesten
deze compagnieën te Maastricht in garnizoen gaan.
75
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 4 juni 1703 onder Inv. nr. 2575a. Volgens Inv. nr.
2583 (1702-1707) stond dit regiment dragonders onder bevel van overste Baudits, telde
iedere compagnie niet 70 maar 80 man, en was het niet op 5 maar op 6 juni gearriveerd.
76
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 19 juni 1703 alsmede het verzoek van Herman
Schimmelpenninck van der Oije, commissaris van de monsteringe, aan de magistraat van
Doesburg om op 2 juli onderdak en victualiën te verschaffen aan die troepen onder Inv. nr.
2575a. Het regiment vertrok naar Nijmegen. Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) was het een
regiment dragonders te paard van den Here Prins van Wirttenbergh.
77
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 3 november 1703 onder Inv. nr. 2575a. Volgens
dit patent luidt de naam van één der kapiteins: Tellinckhuijsen. De compagnie kwam uit
Nijmegen.
78
Het desbetreffende (gedrukte) patent d.d. 29 oktober 1703 onder Inv. nr. 2575a, evenals
het (geschreven) patent d.d. 7 november 1703. Volgens de marsorder d.d. 1 november 1703
(Inv. nr. 2575a) zou het regiment pas een dag later, op 11 november, in Doesburg aankomen.
Ook volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) is het pas op 11 november gearriveerd. Het regiment
kwam uit Venlo.
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naght stonde te blijven, bij handttastinge aen Haer Edelheid beloofft goede
ordere alhijr te sullen houden.79
Den 3 Martij [1704] is ingecomen het regiment van den Oversten Imminga te
paerde bestaende in ses compagnien, en heefft die Ritmeester Everts als
commanderende het voorschreven regiment den gewoontlijcken eedt
affgeleght.80
Den 9 April [1704] is het voorschreven regiment op behoorlijcke patent hijr
uijt nae de Grave getrocken.
[Inv. nr. 1, 167r:]
1704 Den 5 April is alhijr met behoorlijcke patente waer van de copie alhijr
in de secretarie berustende, gecomen een officier van het regiment van den
Here Overste Grovensteijn, comende van Campen om nae Venlo te
marcheren en alhijr volgens de route enen naght te logeren, waer toe alle
nodige præparatien sijn gemaeckt, en de stangen om de paerden aen
te staen vervaerdight en stroo in waghten en scholen gebroght. En is des
avonts laet door gemelten officier aengedient, dat het voorschrevenen
regiment te Zutphen soude verblijven en hijr niet overcomen.81
[Inv. nr. 2575a:]
[1704] Juni 6] [Copie van het] Patent voor de compagnie van Capitain
Tellikhuisen82 om van Doesborg na Zutphen in guarnisoen te gaen. Den 6
Junij 1704.
[1704 September 3] [Copie van het] Patent voor 25 man van Captain
Broekhuisen om uit Doesborg nae Bredevoort te gaen. Den 3 Septemb. 1704.
[1705 Januari 1] Patent voor 16 man van de compagnie van Broekhuisen
onder Welderen om wederom uit Zutphen nae Doesborgh in guarnisoen te
gaen. Den 1 Jannr. 1705.
[1705 Juni 7] [Copie van het] Patent voor 24 man van Captain Broekhuisen
om uit Doesborgh nae Arnhem te gaen [ter bewaking van de Franse
gevangenen]. Den 7 Junij 1705.
[1705 October 21] [Gedrukt] Patent voor een esquadron van het Deens
Regiment van Dewits om nae Doesborg in guarnisoen te gaen. Den 21 Octob.
1705.83

79

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 28 januari 1704 onder Inv. nr. 2575a. Het
regiment kwam uit Utrecht. Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) was het al op 11 februari
gearriveerd.
80
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 25 februari 1704 onder Inv. nr. 2575a. Het
regiment kwam uit Deventer.
81
Deze patenten (in copie) d.d. 8 en 30 maart en 4 april 1704 onder Inv. nr. 2575a.
82
In het patent luidt de naam: Tellinchuisen.
83
Twee daarmee verbonden marsorders d.d. 15 en 20 november 1705 eveneens onder Inv.
nr. 2575a. Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) zijn deze compagnieën op 27 november in
Doesburg gearriveerd.
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[1707 Februari 2] [Copie van het] Patent voor een derde deel van Sichterman
[komende uit Venlo] nae Lochum. Den 2 Febr. 1707.84
[1707 Februari 2] [Gedrukt] Patent voor het regiment van Glinstra [komende
uit Nijmegen] nae Doesborgh. Den 2 Febr. 1707.85
[1707 Februari 2] [Copie van het] Patent voor het regiment van Slangenburg
[komende uit Luik] nae Doesborgh. Den 2 Febr. 1707.86
[1707 Februari 19] [Copie van het] Patent voor het Regiment van Sichterman
nae Bredevoort, Grol en Lochum.87
[1707 Mei 25] [Copie van het] Patent voor het regiment van Sichterman om
te marcheren, als haer door den Generael Majoor van Heijden sal worden
geordonneerd. Den 25 Meij 1707.
[1707 December 9] [Copie van het] Patent voor een compagnie van ’t
Regiment Van Welderen tot Zutphen guarnisoen houdende, om sig te
begeven naer Arnhem. Den 9 Decemb. 1707.88
[1707 December 9] [Copie van het] Patent van ’t Regiment van Saxen
Heijlborgh nae Arnhem. Den 9 Decemb. 1707.89
[1708 April 23] Patent voor de compagnie van Capt. Minningen om uijt
Zutphen nae Doesborgh te gaen. Den 23 April 1708.
[1708 Augustus 1] [Copie van het] Patent voor Captain Minningen om uijt
Doesborgh met de compagnie nae Thiel te marcheren. Den 1 Aug. 1708.
[1708 Augustus 1] Patent voor de compagnie van Captain Renes om uijt
Arnhem nae Doesborgh te gaen. Den 1 Aug. 1708.90
[1708 November 27] [Copie van het] Patent voor Captain Renesse om met
sijn compagnie uit Doesborgh nae Nijmwegen ofte in cas van geen admissie
tot Lent te marcheren. Den 27 Nov. 1708.
[1709 Januari 22] Patent voor een compagnie paerden van Glinstra nae
Doesborgh. Den 22 Jannr. 1709.91
84

Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) bestond het regiment van overste Sichtermans (niet:
Sichterman) in 12 compagnieën en zijn ze op 22 februari in Doesburg gearriveerd.
85
Een daarmee verbonden patent van Gedeputeerde Staten d.d. 5 februari 1707 eveneens
onder Inv. nr. 2575a. Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) zijn deze compagnieën op 11
februari aangekomen.
86
Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) is dit regiment, bestaande uit zes compagnieën, op 26
februari gearriveerd.
87
Dit regiment, komende uit Venlo, werd daartoe in drieën gesplitst.
88
Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) is deze compagnie, onder bevel van luitenant
Tellickhuijsen, op 12 december gearriveerd.
89
Volgens Inv. nr. 2583 (1702-1707) is dit regiment op 12 december binnengekomen.
90
In het patent luidt de naam: Renesse. Deze compagnie was een van de zes van het regiment
Everhard van Delen.
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[Inv.nr. 1, 167r:]
Den 10 April 1710 is met behoorlijck patent hijr binnen gecomen die Heer
Capteijn Zelner met sijn compagnie, en ingevolgh desselffs ordere alhijr enen
nacht verbleven, en des anderen daeghs nae Bredevoort, om aldaer
guarnisoen te houden, vertrocken.92
[Inv. nr. 2575b:]
[1710 November 13] [Gedrukt] Patent van 2 compagnien van [het regiment
van] Ginkel [komende uit het leger] nae Doesborg. Den 13 Novemb. 1710.
[Inv. nr. 2600:]
[1711 Augustus 25] Lijst van inkwartieringsadressen voor 78 soldaten, tevens
bevattende de volgende mededeling: ‘Die Hr. van Rosendael te bedancken
dat de franssen wederom over Rhijns getrocken sijn. Dat die Hr. van
Cousvelt ons heefft laeten weten dat wel 50 van de parthije van La Croij sijn
affgestoocken, en met den buijt affgestreecken sijn, en hijr en daer souden
gaen swerven. Dat oock eenige wulwevers in den toldijck souden sijn en
daerom oock 12 man daer nae toe gesonden hebben. Dat de Prins van Anholt
wederom te huijs is gecomen, met die andere mede genomen,93 latende sijne
goederen. Aen die Heren van Arnhem mede teschrijven.’
[Inv. nr. 2575b:]
[1711 November 12] [Copie van het] Patent voor 50 gedetacheerde manschap
uijt drie compagnien van Delen om van Gendringen wederom nae
Wageningen Hattem en Elburg in guarnisoen te gaen. Den 12 Nov. 1711.
[1712 September 13] Patent voor twee compagnien [van Derck van Haersolte
en van Henrick Wilhem van Wijnbergen] uit het Regiment van de Brigadier
[Evert] van Delen om uijt Arnhem nae Doesborg te gaen. Den 13 Septb.
1712.
[1712 October 6] [Copie van het] Patent voor de Compagnie van de Lieut.
Collonel Derk van Haersolte om uijt Emmerik nae Hattem te gaen. Den 6
Octob. 1712.94
1712 October 6] [Copie van het] Patent voor die compagnie van den Capitain
Henr[ick] Will[em] Van Wijnbargen om uijt Emmerik nae Elburg te gaen.
Den 6 Octob. 1712.95
[1712 October 8] Patent voor Captain Wullen om [met] sijn compagnie van
Dotinchem nae Doesborgh te gaen. Den 8 Octob. 1712.96
91
Deze compagnie, komende van Lent, moet volgens de marsorder op 24 januari 1709 in
Doesburg gearriveerd zijn.
92
Het desbetreffende patent (in copie) onder Inv. Nr 2575b. In het patent luidt de naam:
Johan Solner.
93
Lees: gecomen [?].
94
Volgens dit patent moest de troep ‘Die eerste dagh tot binnen Doesborgh; Die twede tot
Apeldoorn; En die derde binnen Hattem’ komen.
95
Volgens dit patent moest de troep ‘Die eerste dagh tot binnen Doesborgh; Die twede tot
Apeldoorn; En die derde binnen Elburgh’ komen.
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[1712 October 15] [Gedrukt] Patent voor een compagnie [van het regiment]
Van Eck om uijt Venloo nae Doesborg te gaen. Den 15 Octob. 1712.97
[1712 October 15] [Gedrukt] Patent voor een compagnie van het Regiment
Van Eck om uijt de Grave nae Doesborgh in guarnisoen te gaen. Den 15
Octob. 1712.
[1712 Ocober 15] [Gedrukt] Patent voor een compagnie uijt het Regiment te
paerde Van Eck om uijt Roermonde nae Doesborgh te gaen. Den 15 Octob.
1712.
[1712 November 1712] [Gedrukt] Attache of Patent voor drie Compagnien
van het Regiment Van Eck om uijt Roermond, Venloo en de Grave nae
Doesborg te marcheren. Den 8 Nov. 1712.
[1713 Januari 7] [Copie van het] Patent voor Capt. Wullen van Doesborg nae
Bredevoort [te gaan]. Den 7 Jannr. 1713.
[1713 Februari 4] [Gedrukt] Patent voor twee Hanoverse Esquadrons van het
Regiment Dragonders van Bulow naer Deutinchem [te gaan]. Den 4 febr.
1713.98
[1713 Februari 4] [Gedrukt] Patent voor een Hanoversch Batallion van het
Regiment van [brigadier] Brenil nae Deutecom. Den 4 febr. 1713.
[1713 Februari 10] Naeder Patent voor de twee Hanoverse Esquadrons van
Bulow, om een daervan nae Doesborg en een nae Deutecom te marcheren.
Den 10 febr. 1713.
[1713 Februari 10] Nader patent voor het bataillon Hanoverse van [brigadier]
Brenil om in plaets van Dotinchem nae Doesborg te marcheren. Den 10 febr.
1713.
[1713 April 6] Patent voor twee Compagnien van het Hanoversche Batallion
van Rech om uit Ter Borg nae Doesborgh te marcheren. Den 6 april 1713.
[Inv.nr. 1, 167r:]
1713 Den 12 Julij sijn op patent van die Heren Staten generael in dato 16
Junij 1713 met een attache van die Gedeputeerde Staten deses Furstendoms
en Graeffschap in dato den 9 Julij 1713 hijr binnen gecomen twee batallions
van den Here Bisschop van Munster, als dat van Nagel en Lippe, ijeder van
acht compagnien, des nachts alhijr verbleven ende des anderen daeghs nae
Dotinchem vertrocken.

96

In het desbetreffende patent luidt de naam: N. van Wullen
Volgens dit patent moest de compagnie op 4 november uit Venlo vertrekken.
98
Volgens een aantekening op dit patent moest het ene eskadron naar Doetinchem, het
andere naar Doesburg gaan.
97
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1713 Den 7 Septembris is op patent van die Heren Gedeputeerde Staeten
deser Graeffschap hijr binnen gecomen die halffscheijt van die compagnie
van die Heer Capteijn Slicker, van Dotinchem, wordende gecommandeert
door …………99
1714 Den 28 Februarij is ingecomen van Dotinchem die andere halffscheijt
van die bovenstaende compagnie, ende des nachts alhijr verbleven.
Ende des anderen daeghs met march [?] wederom [?] vertrocken nae
Arnhem.
[Inv.nr. 1, 167v:]
Den 1 Martij 1714 sijn ingevolgh patent des naemiddaeghs omtrent drie
uijren hijr binnen gecomen drie compagnien, als van Capteijn Wullen, van
Capteijn Zollenaer, en van Capteijn Wijnbargen, ende des nachts alhijr
verbleven, ende des anderen daeghs s’morgens nae Arnhem vertrocken.
Den 6 Martij 1714 is ingevolgh patent hijr binnen gecomen die compagnie
van Capteijn Johan Le Cavalier onder het regiment van die Heer Colonel
Commandant van Reghteren van die Heer Generael Majoor Villagas.
[Inv. nr. 2575b:]
[1715 October 30] {Copie van het] Patent voor Captain [Johan de] Cavallier
om met sijn compagnie [in het regiment van generaal-majoor Villegas] van
hier [d.i. Doesburg] na Nimwegen te trekken. Den 30 octob. 1715.100
[Inv.nr. 1, 167v:]
Den 12 Jannuarij 1716 is ingevolge patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschaps Zutphen residerende binnen Zutphen,
alhier wederom in guarnisoen gekomen de compagnie van Captain Johan de
Cavaljere gehorende onder het regiment van de General Major Villegas.101
1716 den 18 Junij is ingevolg patent van Haer Edel Mogenden de compagnie
van Captain Cavallier uijt dese stadt nae Arnhem getrokken.102
Den 26 Junij 1716 post meridiem zijn met behoorlijk patent van Haer Hoog
Mogenden, getekent in S’Graven Haege den 5 Meij 1716 en met een attache
daer op door den Heren Gedeputeerde Staeten deser provincie getekent, den
25 Junij 1716 hijr binnen gekoomen het regiment van Saxen Eijsenach
bestaende in nae volgende compagnien103:
De lijffcompagnie van de Prins;
99

De naam is niet ingevuld, ook niet in het desbetreffende patent d.d. 4 september 1713.
Daarin werd ‘ den Capitein Schlicher, of bij absentie den commanderenden officier van
desselfs compagnie’ bevolen ‘om van desselfs compagnie te detacheren de Lieutenant of
Vendrick met de halfscheit van de manschap van de compagnie om te marcheren nae
Doesborch, en aldaer te verblijven tot nadere ordre’.
100
Op dit patent staat genoteerd: “’T originele geexhibeert den 2 Novemb. 1715.”
101
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 11 januari 1716 onder Inv. nr. 2575b. De
monsterrol van deze compagnie (d.d. 25 januari 1716), vermeldende 33 man, onder Inv. nr.
2576 (xxviii).
102
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 15 juni 1716 onder Inv. nr. 2575b.
103
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 25 juni 1716 onder Inv. nr. 2575b.
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De Colonell van Burmania;
De Majoor Cuijper;
Lieutenant-Colonel Ardis;
Lieutenant-Colonel Viersen;
Lieutenant-Colonel Ardis;
[168r] Majoor Vegelin Claerbergen104;
Capteijn van Celtenaer105;
Capteijn Robers;
Capteijn Sitsema;
Capteijn Moesbergen;
Capteijn van Tiddinge106, en den volgenden morgen daer nae vertrokken
Solis den 5 Julij 1716 zijn met behoorlijk patent van Haer Edel Mogenden de
Gedeputeerde Staeten deeser provincie, geteekent in Zutphen den 23 Junij
1716, hijr binnen gekoomen drie compagnien van het regement van Sixma,
met naemen de compagnien van Dambits, Barbeut en Vegelin, en hebben
vervolgens den gewoonen militairen eedt gedaen de Capteijn Barbut,
Lieutenant Voss, Lieutenant Reijtsma en Vendrich Theben.107
Den 19 Junij 1717 hier van attestatie gegeven aen de serviesmeester Jacob
Rasch.
1717 den 9 Septembris is de bovengemelte compagnie van Capitain Barbuth
door Haer Edel Mogenden de Heeren Staten van Vrieslandt gelicentieert, en
van den militairen dienst bedankt.
1718 den 22 Aprilis is in de raedt vertoont patent van Haer Edel Mogenden
de Heeren Gedeputeerde Staten des Furstendoms Gelre en Graefschap
Zutphen, binnen Zutphen residerende, waer bij de Capteijn N. Veglin van
Claerbergen, tegenwoordig met sijn compagnie alhier in guarnisoen zijnde,
tegens den 23 dito geordonneert wordt te marcheren nae Zutphen; gedateert
ter cameren binnen Zutphen den 20 April 1718.
1718 den 23 April is met behoorlijk patent van Haer Edel Mogenden die
Gedeputeerde Staeten deeser provincie, getekent in Zutphen den 20 April
1718, hijr binnen gekoomen de compagnie van Capteijn Beijma, en heeft den
Lieutenant Melchior Bornæus, den gewoonelijken militairen eedt affgeleght
hebbende, sijn compagnie op de hooftwaght gevoert om aldaer te logeren tot
dat de soldaten sigh met quartieren souden hebben voorsien.
[Inv. nr. 2575b:]
[1718 April 20] Patent van den 20 April 1718 [gelastende] den Colonel
Sixma ofte bij absentie den commanderende officier van des selfs regiment
binnen Zutphen guarnisoen houdende om eene compagnie van het voors.
Regiment uijt Zutphen te senden nae Doesborgh, namentlijk die van de
capitein Beijma, om aldaer guarnisoen te houden tot nader ordre.
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Volgens de bij het patent gevoegde lijst: Vegelin van Claarbergen.
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[Inv.nr. 1, 168v:]
1719 den 8 Januarij zijn op patent van Haer Edel Mogende de Heeren
Gedeputeerde Staeten deeser provincie, residerende binnen Zutphen, van die
hijr inliggende twee compagnien gedetacheert 30 man met den Lieutenant
Vos en nae Bredevoort getrokken om aldaer te blijven tot naeder ordre.108
Den 9 Februarij zijn met behoorlik patent van Haer Edel Mogende de Heeren
Gedeputeerde Staeten des Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, binnen
Zutphen residerende, de dato den 6 Februarij 1719 bovengemelte
gedetacheerde 30 coppen van Bredevoort weder alhier in guarnisoen
gekomen.109
Den 19 Februarij sijn op patent van voorschreven Heeren de dato den 8 dito
alhier uit het guarnisoen gedetacheert een Sergeant met 12 mannen om sig in
’t rigterampt Doesborgh, Keppel-binnen en rigterampt van Doetinchem op de
posten, door de officieren van bovengenoemde ampten hem aen te wijsen, te
begeven en daer van in den rigterampt van Doesborgh drie mannen, Keppelbinnen drie mannen, en rigterampte van Doetichem ses mannen te laten
wacht houden, te patrouilleren en soeken te beletten dat geen rundtvee uijt
het hertogdom Cleeff in dese graefschap overgedreven wordt, ende aldaer te
verblijven tot naeder ordre.110
Dito zijn op een ander patent als boven de dato den 8 dito alhier yijt het
guarnisoen gedetacheert nog een Sergeant met 12 mannen om hem in ’t
rigterampt Doesborgh, baronnie van Bhar en Lathum en heerlikheit
Westervoort op de posten, door de officieren van bovengenoemde ampten
hem aen te wijsen, te begeven en daer van 6 mannen in ’t rigterampt
Doesborgh, en in Lathum en Westervoort ieder drie mannen te laten wacht
houden etc. ten einde als boven.111
[169r] 1719 Den 7 Aprilis zijn met patent van Haer Edel Mogenden de Staten
des Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, binnen Zutphen residerende,
een detachement met 70 koppen en behoorlike officieren om nae Bredevoort
in guarnisoen te gaen, binnen gekomen en des nagts alhier gelogeert, zijnde
die selve patent uitgegeven den 7 dito binnen Zutphen: zijnde die selve 70
coppen gedetacheert omtrent Dieren uit een detachement van 150 koppen uit
het guarnisoen van Nijmegen na Zutphen gedetacheert.112
Den 8 dito zijn dese 70 koppen van hier naer Bredevoort gemarcheert.
Den 9 zijn ingevolg patent van voorgemelte Edel Mogende Staten de dato
den 7 April alhier ingekomen en des nagts vernagt twee compagnien en een
detachement van 25 man uijt het regement van113 den Generael Major Huffel,
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 5 jan. 1719 onder Inv. nr. 2575b.
Het desbetreffende patent d.d. 6 febr. 1719 onder Inv. nr. 2575b.
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 8 febr. 1719 onder Inv. nr. 2575b.
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 8 febr. 1719 in hetzelfde katern als het hiervoor
genoemde.
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 7 april 1719 onder Inv. nr. 2575b.
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soo in Bredevoort in guarnisoen gelegen hebben, en zijn des anderen daegs
morgens de selve van hier verder naer Arnhem vertrokken.114
Den 10 zijn ingevolg patent van de selve Heren Staten de dato den 8 deses de
twee compagnien van het regiment van de Colonel Sixma, soo tot hier en toe
alhier in guarnisoen gelegen hebben, van hier uitgetrokken naer Arnhem om
verder nae Breda te marcheren.115
1720 Den 23 Januarij is met patent van die Edel Mogende Heren
Gedeputeerde Staeten deser Graeffschap Zutphen hijr binnen gekoomen de
compagnie van Captain Wietersheijm in het regement van Amerongen en den
volgenden dag nae Lochchum getrokken.
1720 Den 23 Januarij zijn met patent van die Edel Mogende Heren
Gedeputeerde Staeten der Graeffschap Zutphen hijr binnen gekoomen de
compagnien van het regement van Amerongen van de Major en Capitainen
Schraffort, Van den Eijnden en Resant, om alhijr guarnisoen te houden tot
naeder ordre.116
[169v] 1722 Meij 5 zijn die drij compagnien van het regement van
Amerongen thans in dese stadt guarnisoen houdende op patent van die Edel
Mogende Heeren Gedeputeerde Staeten, gedateert den 2 deses, van hijr naer
Dieren, soo verder naer Uijtrecht gemarcheert.
Den 2 Junij is met patent van de Gedeputeerde Staten des Furstendoms Gelre
en Graefschap Zutphen, binnen Nijmwegen presiderende, de dato 31 Meij,
mitsgaders attache van de selve117 Heren Gedeputeerde Staten, binnen
Zutphen residerende, alhier in gekomen het regiment van Eghten, sterk 7
compagnien ad 29 man, ieder compagnie te voet, en alhier in guarnisoen
verbleven een compagnie, te weten die van den Colonel, ende de overige 6
compagnien op den 4 dito daer aenvolgende wederom hier uit nae Bredevoort
en elders gemarcheert.118
1725 Den 30 Aprilis is de compagnie van de Heer Major Ketel onder het
regiment van den Colonel van Echten te voet met patent van de Heren
Gedeputeerde Staten des Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, binnen
Zutphen presiderende, de dato den 27 April 1725 van Lochum alhier binnen
gekomen om sich met de compagnie van de Colonel alhier guarnisoen
houdende, ende drie compagnien van het selve regiment van Bredevoort
komende, te conjungeren, voorts de marsch na de Graeve voort te zetten.119
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 7 april 1719 onder Inv. nr. 2575b. Het regiment
Huffel had Breda tot bestemming.
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 8 april 1719 onder Inv. nr. 2575b.
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Het desbetreffende patent d.d. 22 jan. 1720 onder Inv. nr. 2575b.
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Er staat: van de de selve
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Het desbetreffende patent, in origineel én in copie, d.d. resp. 1,2 en 31 mei 1722 onder
Inv. nr. 2575b.
119
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 27 april 1725 onder Inv. nr. 2575b.
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1725 Den 3 Meij zijn met patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, binnen Zutphen residerende, de
dato den 27 April 1725 alhier in guarnisoen gekomen twee compagnien van
het Regiment van den Collonel Bearn, namentlik de compagnien van den
Lieutenant Colonel Pierre Louis Daunis en Capitain Johan Jacob de Brahee,
na dat den daer bij commanderenden officier met nog twee andere officieren
alvorens aen handen van Haer Edelen den gewoonliken militairen eedt
hadden afgelegt.120
Den 5 Meij zijn met patent van Bredevoort alhier gekomen nog drie
compagnien te voet van het regiment van den Colonel Echten, namentlik van
Capitain Osenbrug, Capitain Struik en Capitain Sijgens.
[170r] 1725 Den 6 Meij zijn alhier uit gemarcheert nae de Grave navolgende
compagnien van ’t regiment te voet van den Heer Colonel van Echten te voet,
te weten:
De compagnie van den Colonel Echten
De compagnie van den major Ketel
De compagnie van Capitain Osenbrug
De compagnie van Capitain Struijk
De compagnie van Capitain Sijgens.
1725 Den 4 Junij zijn met patent binnen gekomen vier compagnien te voet
van het regiment van den Heer Colonel Haersolte, en des anderen daegs den
5 dito weder vertrokken, te weten:
De compagnie van de Lieutenant Colonel Keppel
De compagnie van Capitain Clooster
De compagnie van Capitain Ingen
De compagnie van Capitain Ripperbant.
[Inv. Nr. 2600 :]
[ca. 1725] Lijst van inkwartieringsadressen voor de compagnie van brigadier
Wecke, vermeldende 67 man.
[Inv.nr. 1, 170r :]
1726 Junij 2 zijn de compagnien vande Lieutenant Colonel Daulnis, en
Captain de Braahe onder het regement van Bearn op patent van de
Gedeputeerde Staten deeser Graeffschap van hijr op Zutphen vertrokken.121
1726 Augustij 28 zijn bovenstaende compagnien met behoorlijk patent van
Haer Edel Mogenden de Gedeputeerde Staeten deser Graeffschap, gedateert
binnen Nijmegen den 26 Augustij 1726, wederom hijr binnen gekomen om
tot naeder ordre alhijr guarnisoen te houden.122
1727 April 26 zijn met behoorlijk patent van de Gedeputeerde Staeten deeser
provintie, getekent binnen Zutphen, den 12 deeses, alhijr in guarnisoen
gekoomen vier compagnien van het regement van Montese, als namentlijk de
120

Het desbetreffende patent d.d. 27 april 1725 onder Inv. nr. 2575b.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 1 juni 1726 onder Inv. nr. 2575b.
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compagnie van Captain Belcastel, compagnie van Captain Eversen,
compagnie van den Lieutenant Colonel Daroy en de compagnie van Captain
Pasterel, en hebben die daer bij zijnde [170v] officieren aen handen van Haer
Edel Agtbaren den gewonelijken militairen eedt affgeleght.123
1727 Den 5 Mei zijn op patent van de Gedeputeerde Staeten des Furstendoms
Gelre en Graefschap Zutphen, residerende binnen Zutphen de twee
compagnien van het regiment van de Colonel Bearn, thans hier in guarnisoen,
van hier na Zutphen in guarnisoen gemarcheert, getekent ter cameren binnen
Zutphen den 2 Mei 1727 en getekent door J.L.T.B. Wentholt.124
1728 April 22 zijn op patent van de Gedeputeerde Staeten deeser provintie,
geteekent binnen Nijmeegen den 12 deeses, wederom uijt dit guarnisoen
vertrokken soodaene vier compagnien van Montese, als op 26 April 1727
alhijr in guarnisoen zijn gekoomen.125
Den 28 Junij zijn op patent van de Heeren Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, residerende binnen Zutphen,
alhier in guarnisoen gekomen vier compagnien van het regiment van de Heer
Generael Major Regteren, met namen de compagnien van den overste
Luitenant ……………..,126
Moelart van Bokkenhagen, Lieutenant Colonel,127
………………………….., Capitain,128
Boldewijn Jan Moelart van den Oldenhof, Capitain, en
………………………….. Blankvoort, Capitain.129
[Inv. nr. 2575c:]
[1731 April 6] [Gedrukt] patent d.d. 6 april 1731 vanwege de Staten
Generaal, gelastende het regiment van Savornin zich van Dendermonde naar
Zutphen te begeven.
[Inv.nr. 1, 170v:]
1731 Den 18 Mai is op patent van de Heeren Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, gedateert ter cameren binnen
Zutphen den 16 Mai 1731, alhier in guarnisoen gekomen een detachement
van vijftig man, met Capitain Adolf Gijsbert van Velsteren, Lieutenant
…………………..en Vaendrig ……………………van het regiment van den
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Het desbetreffende patent d.d. 12 april 1727 onder Inv. nr. 2575b.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 2 mei 1727 onder Inv. nr. 2575b.
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 12 april 1728 onder Inv. nr. 2575b.
126
De naam is niet ingevuld.
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Inv. nr. 2575b worden geen namen vermeld, maar de monsterrol (d.d. 4 juli 1729) spreekt
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Colonel Vegelin van Claerbergen, althans binnen Zutphen guarnisoen
houdende.130
[171r] 1731 Den 19 Mai zijn op patente van Haer Edel Mogenden
…………………………131 uit dit guarnisoen gemarcheert vier compagnien
van Generael Major van Regteren die op den 28 Junij 1728 alhier in
guarnisoen zijn gekomen.
[Inv. nr. 2575c:]
[1731 Mei 28] [Copie van het] Patent voor het detachement Van Vegelijn
voor 50 man weder na Zutphen [te marcheren] den 28 Maij 1731.
[Inv.nr. 1, 171r:]
1731 Den 29 Meij met patent van Haer Edel Mogenden de Gedeputeerde
Staten des Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, residerende binnen
Zutphen, alhier binnen gekomen het regiment van de Generael Major
Savornen om alhier met vijf compagnien guarnisoen te houden, te weten de
compagnien van
De General Major ………………
De Lieutenant Colonel …………Tulleken
De Major ………………….132
De Capitain Derk de Kock van Rijnen
De Capitain Roel van Mulhuijsen.
En de overige verder te weten 1 na Dotinchem, 1 na Groenlo en 3 na
Bredevoort te marcheren.
1731 Den 30 Mei is het bovenstaende detachement weder vertrokken.
1732 Den 8 Meij zijn op patent van de Gedeputeerde Staten des Furstendoms
Gelre en Graefschap Zutphen, presiderende binnen Zutphen, alhier in
guarnisoen gekomen uit Zutphen de navolgende vijff compagnien van het
regiment van de Brigadier Taats van Amerongen, namentlijk
De lijfcompagnie
De compagnie van de Lieutenant Colonel Bedarides
De compagnie van de Major Croije en
De compagnien van de Capitainen Cuijlenborg en Keppel.133
1733 Den 9 Meij zijn op patent van de Gedeputeerde Staeten der Graeffschap
Zutphen, residerende binnen Zutphen, uijt dit guarnisoen gemarcheert de vijff
compagnien van het regiment van den Brigadier Taats van Amerongen,
namentlijck
De lijff compagnien, de compagnie van de [171v] Lieutenant Colonel
Bedarides
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Op de twee aangebrachte stippellijnen waren de namen niet ingevuld. Op het
desbetreffende patent d.d. 16 mei 1731 onder Inv. nr. 2575c worden geen namen vermeld.
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Niet ingevuld.
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De compagnie van de Majoor Croije
De compagnie van Capiteijn Culenborg en
De compagnie van Capiteijn Keppel.134
1733 Den 8 Meij zijn op patent van de Gedeputeerde Staaten des
Furstendoms Gelre en Graeffschap Zutphen, residerende binnen Zutphen,
alhier in guarnisoen gekoomen van Zutphen de naevolgende ses compagnien
van het regiment van den Collonel Vegelijn, namentlijk
De lijff compagnie
De compagnie van den Luitenant Collonel Odsinga
De compagnie van den Capiteijn Sichterman
De compagnie van de Capiteijn Burmania
De compagnie van de Capiteijn Hundelshuijsen
En de compagnie van Capiteijn Molaenus.135
1734 Den 8 October zijn met patent van de Capiteijn van de attelerije D.V.E.
Morinck, guarnisoen houdende tot Nimmegen, volgens resolutie van Haer
Edel Mogenden de Heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden de
dato den 29 September 1734, alhier in guarnisoen gekoomen twee
canonniers, met naemen
Hermanus Ter Maet en
Jan van der Star.
1735 Den 16 Maij zijn met patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschaps Zutphen, presiderende binnen Zutphen,
gedateert den 13 April, alhier in guarnisoen gekomen van Zutphen
navolgende vijff compagnien van het regiment van de Colonel Bedariedes,
namentlik de compagnien van de Colonel Bedarides, van de Major Van der
Capellen, de Capitainen Cancelaer, Cuilenborg en Arenth van Juchen.136
[Inv. nr. 2575c:]
[1735 April 13] Copie van een patent van de Gedep. Staten voor de 6
compagnien van Veg[e]lin de dato den 13 april 1735 om tegens den 17 Maij
’s morgens van Doesburg na Zutphen te marcheren.
[Inv.nr. 1, 172r:]
1736 Den 18 December zij[n] met patent van de Gedeputeerde Staaten des
Furstendoms Gelre en Graeffschap Zutphen, presiderende binnen Zutphen,
gedateert den 12 December 1736, alhier in guarnisoen gekoomen de nieuwe
compagnie van den Capiteijn H.R. van Tuijl van Seroskerken onder den
Colonel Bedarides.137
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Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 3 mei 1732 onder Inv. nr. 2575c.
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1737 Den 5 April is op patent van de Edel Mogende Heeren Raaden van
Staaten der Verenigde Nederlanden alhier uijt dit guarnisoen vertrokken den
ingenieur Lalane du Thaij, met ordre om tot Deventer guarnisoen te houden.
1737 Den 23 April is op patent van de heeren Raden van State de dato den 25
Mei den ingenieur Staphorst uit Coeverden alhier in guarnisoen gekomen.
[Inv. nr. 2575c:]
[1737 Mei 1] Copie van het patent d.d. 1 mei 1737 gelastende kapitein
Kettwich zich met zijn detachementen via Nijmegen en Sas van Gent naar
Namen te begeven. Tevens bevel om de kanonniers Jan van der Star en
Hermanus ter Maet, te Doesburg in garnizoen, zich in Nijmegen te laten
voegen bij de detachementen van Kettwich.
[Inv.nr. 1, 172r:]
1737 Den 25 Maij is op patent van de Gedeputeerde Staten des Furstendombs
Gelre en Graefschap Zutphen binnen Zutphen, gedateert den 22 deses, alhier
in guarnisoen gekomen een compagnie van het regiment van de Colonel
Bedarides, binnen Lochem guarnisoen gehouden hebbende, van Capitain
Vermeer.138
Den 25 dito op een patent van den selven Heeren Gedeputeerde Staten,
gedateert den 22 dito alhier in guarnisoen gekomen een compagnie van het
selve regiment, binnen Grol guarnisoen hebbende gehouden, van Capitain
Ruisch.139
Dito op een gelijke patent een compagnie hier in guarnisoen gekomen van het
selve regiment, binnen Dotinchem guarnisoen gehouden hebbende, eodem
dato van Capitain Keppel.140
Den 25 dito mede op een diergelijk patent van den selven datum alhier in
guarnisoen gekoomen uit Bredevoort drie compagnien van het regiment van
den Colonel Bedarides, te weten de compagnie van de Lieutenant Collonel de
Croije, van de Major Serooskerke en van den Capitain Reede.141
1737 Den 26 Maij is op patent van de Gedeputeerde Staten des Furstendombs
Gelre en Graefschap Zutphen, presiderende binnen Nijmegen, het regiment te
voet van de Colonel Bedarides met vaendels en wapenen uit Doesborg na
Utrecht gemarcheert, bestaende in 12 compagnien.
[172v] 1737 Den 26 Meij zijn met patent van de Gedeputeerde Staaten des
Furstendoms Gelre en Graeffschap Zutphen, presiderende binnen Zutphen,
gedateert den 22 Meij 1737 alhier in guarnisoen gekoomen van Zutphen
naervolgende ses compagnien van het regiment van den Prins van Saxen
Eijsenagh,
namentlijck de lijff compagnie van den Prins van Saxen Eijsenach,
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Het desbetreffende patent d.d. 22 mei 1737 onder Inv. nr. 2575c.
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De compagnie van de Prins van Orangien,
De compagnie van de Colonel Camstra,
De compagnie van de Majoor Haarsma,
De compagnie van de Colonel Zijtsama,
En de compagnie van den Capiteijn Burmania,
En hebben de officieren van dese compagnien den gewoonliken eedt
gepræsteert.142
[In de kantlijn:] Op ordre vande Capitain van de artellerie Blangenstein van
den 4 Junij 1737 zijn volgens resolutie van Haer Edel Mogenden de
canonniers Dingeman Daniels en Andries Nieuvaer alhier in guarnisoen
gekomen.143
[Inv. nr. 2575c:]
[1738 Februari 14] Patent voor een detachement van Saxen Eisenach [om ‘in
alle secretesse’] uit Doesborgh na Didam [te marcheren].144
[Inv.nr. 1, 172v:]
1738 Den 29 October zijn alhier met patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, binnen Zutphen presiderende,
van den 4 en 21 October 1738 in guarnisoen gekomen ses compagnien van ’t
regiment van den Heer Generael Van Pallandt, binnen Zutphen guarnisoen
gehouden hebbende, te weten de compagnien van
Den Generael Van Palland,
Den Lieutenant Colonel Malparade
Den Lieutenant Colonel Rouw
Den Capitain de la Fontenelle
Den Capitain van Asch en
Den Capitain Boschart,
En heeft des agtermiddags om twee uuren den Heer Major Caesenbrood, dese
ses compagnien commanderende, den gewonen militairen eedt aen handen
van de Heren Presidenten Becquer en Jongkint afgelegt.145
1738 Den 30 October zijn op patent van de gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, binnen Zutphen presiderende,
van den 4 en 21 October, alhier uit het guarnisoen vertrokken na Zutphen de
bovengemelte ses compagnien [186r]van het regiment van den Heer Prince
van Saxen Eijsenach, alhier tot dato guarnisoen gehouden hebbende.146
1740 Den 30 April zijn op patent van de Gedeputeerden deser Graeffschap,
gedateert den 20 April 1740, van hier uit het guarnisoen nae Zutphen
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De desbetreffende order d.d. 4 juni 1737, ondertekend door F. Blanckenstijn, onder Inv.
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vertrokken de bovengemelte ses compagnien van den Heer Generael van
Palland, tot dato alhier guarnisoen gehouden hebbende.147
1740 Den 30 April zijn alhier met patent van de Heeren Gedeputeerden deser
Graefschap, gegeven te Zutphen den 20 April 1740, van Zutphen alhier in
guarnisoen gekomen ses compagnien van het regiment van den Heer Prince
van Saxen Eijsenach, te weten
De lijfcompagnie, en de compagnien van
Den Colonel Camstra, en van
Den Capitain Burmania
Den Capitain Hambroek
Den Capitain Haersma, en
Den Capitain Tiddinga
En heeft des morgens te elf uuren den Major Burmania, dese ses compagnien
commanderende, den gewonen militairen eedt in den Raedt afgelegt, ’t welk
op den selven dag voor 12 uuren de andere officieren mede gedaen
hebben.148
[Inv. nr. 2575c:]
[1741 Augustus 19] Patent van Haer Ho. Mog. voor het regiment van
Grotenraij uit Den Bosch na Zutphen, den 19 aug. 1741.
[Inv.nr. 1, 186r:]
1741 Den 3 September is alhier met patent of resolutie van de Edel Mogende
Heeren Raeden van Staeten der Verenigde Nederlanden van den 25 Augustus
1741 alhier in guarnisoen gecomen den Premieur Lieutenant Haubener.149
1741 den 16 September zijn alhier met patent van de Heeren Gedeputeerden
deeser Graeffschap Zutphen, presiderende binnen Zutphen en gegeven
binnen Zutphen den 2 September 1741, van Arnhem alhier in guarnisoen
gekoomen het regiment van den Heer Collonel Grooten Raeij, [186v] en daer
van alhier in guarnisoen gebleeven ses compagnien, met naemen
De compagnie van de Collonel Groten Raeij
De compagnie van de Luitenant Collonel
De compagnie van Capiteijn Duclos
De compagnie van de Capiteijn Daulnis
De compagnie van Capiteijn Giesweijt
De compagnie van Capiteijn Bronkhorst,
Zijnde de vier overige compagnien des anderen daags den 17 dato hier uijt na
Bredevoort gemarcheert.
Vervolgens heeft den Heer Collonel Grootenraeij op den 16 September des
smorgens te elff uiren den gewonen militairen eedt in den Raadt affgelegt,
twelk op des selven dag voor 12 uiren de andere officieren mede gedaen
hebben.150
147
Dit patent (in copie) d.d. 20 april 1740 (Inv. nr 2575c) is geheel identiek aan dat van 4
okt. 1738. Enkel de namen van de maand en de dag van vertrek zijn aangepast.
148
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 20 april 1740 onder Inv. nr. 2575c.
149
Volgens het desbetreffende patent (in copie) d.d. 25 aug. 1741 onder Inv. nr. 2575c kwam
Haubener uit Ieper.
150
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 2 sept. 1741 onder Inv. nr. 2575c.

77

Den 17 September 1741 zij[n] op patent van de Heeren Gedeputeerden
deeser Graeffschap, gedateert den 23 Augustus 1741, de ses compagnien van
het regiment van den Hertog van Saxen Eijsenach, soo tot dato alhier
guarnisoen gehouden hebben[de], naer Zutphen vertrokken.151
[Inv. nr. 2575c:]
[1741 November 2 en 19] Copie van resolutien off Patenten concernerende
het detacheeren van vier cannoniers gedateert den 19 Novemb. 1741.
Alsmede copie van een resolutie concernerende het patent van den Onder
Luitenant Brocades in dato 2 Novemb. 1741.
[Inv.nr. 1, 186r:]
1742 Den 25 Meij is alhier met patent van de Heeren Gedeputeerden deeser
Graeffschap, gedateert den 25 Meij 1742, alhier in guarnisoen gekoomen de
compagnie paarden van den Collonel Menthen van het regiment van den
Collonel Blitterswijck, hebbende den Collonel Menthen, als ook de andere 4
presente officieren van de compagnie, den gewoonen militairen eedt in
handen van Haer Edelen en Agtbaren affgelegt.152
1742 Den 20 October zijn op patent van de Brigadier en Overste van de
Artillerie Glabbecq alhier in guarnisoen gekomen nog twee cannonniers.153
[Inv. nr. 2575c:]
[1743 Mei 11] Copie van het patent d.d. 11 mei 1743 tot oprichting van een
compagnie te paard, bestaande uit 79 personen, onder aanvoering van
Ritmeester Willem van Heeckeren, met als ‘loopplaats’ Doesburg.
[1743 Juli 29] Copie van de permissie aan enkele regimenten infanterie en
artillerie om via Doesburg te trekken door het Graafschap Zutphen naar
Munsterland ‘tot assistentie van de Coninginne van Hongarien en Bohemen’.
[Inv.nr. 1, 186v:]
1743 Den 6 Augustus zijn op patent van Haer Hoog Mogenden van den 27
Julij en bijgaende attache van de Gedeputeerde Staten des Quartiers van
Nijmegen van den 3, en van de Graefschap Zutphen van den 5 deses, zijnde
getekent door L.T.B. Wentholt, alhier gekomen een detachement Switsers
van Sturler [187r] komende uijt Stevenswaert en bestaende in
2 Capitein-Lieutenants,
1 Lieutenant,
1 Vaendrigh,
4 Sergeanten en
149 Gemene,
en hebben de selve alhier vernagt en des anderen daegs wederom uit
getrokken om sig te voegen bij het voorschreven regiment.154
151

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 23 aug. 1741 onder Inv. nr. 2575c.
De desbetreffende patenten (in copie) d.d. 25 mei 1742 onder Inv. nr. 2575c. Aldaar is
sprake van het regiment Van Lijnden van Blitterswijck.
153
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 20 oktober 1742 onder Inv. nr. 2575c. Een
extract van de desbetreffende resolutie van de Raad van State onder Inv. nr. 2576 (xxxii).
152
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[Inv. nr. 2575c:]
[1743 September 7] Copie van ‘t Patent van de twee compagnien cavallerie
van den Oversten Menthen en den Ritmeester Heeckeren om den 15 Octob.
1743 te marcheeren nae Zutphen; alsmede de Patent tot een commando van
een officier en 25 man van dit guarnisoen om op den 17 Octob. 1743 te
marcheeren voor 14 daegen nae het fort bij Westervoort.
[Inv.nr. 1, 187r:]
1744 Den 9 April zijn alhier met attache van de Heeren Gedeputeerden
deeser Graefschap in gekomen 3 compagnien uijt het guarnisoen van
Bredevoort en 1 compagnie uit het guarnisoen van Groenlo, zijnde alle 4
compagnien behorende onder het regiment van de Brigardier van Grotenraei,
en hebben de selve des nagt hier vernagt, die ’s anderen daegs ’s morgens
wederom van hier na Arnhem in guarnisoen vertrokken zijn.
Den 17 April zijn op patent van de Raed van State en bijhorige attaches van
hier uit het guarnisoen vertrokken na Deventer twee cannonniers: Jannes
Olije en Claes Tol van Bronswijk.155
1744 Den 7 Meij is alhier met patent van de Raedt van Staaten in guarnisoen
gekoomen den extra ordinaire Ingenieur Sebastiaen van der Leur om in plaats
van den Ingenieur Bonaet alhier guarnisoen te houden.156
1744 Den 9 Junij zijn op patent van de Heeren Gedeputeerden deeser
Graeffschap alhier uijt het guarnisoen vertrokken om tot Zutphen guarnisoen
te houden, de vier compagnien van de Bregardier Grotenraeij, als: de
Bregardiers compagnie, de Luitenant-Collonel de Voogts compagnie, [de]
compagnie van Capiteijn Dukloo, de compagnie van Capiteijn Gijswijck.157
Den 10 dito zijn met patent vertrokken uijt dit guarnisoen de zes
cannoniers.158
Den 12 dito zijn weder [met] patent alhier in guarnisoen gekoomen twee
cannoniers uijt Nimmegen, geteekent door A.F. Sahling, met naamen
L. Zijts,
A. Silbagh.159
154

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 3 augustus 1743 onder Inv. nr. 2575c.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 7 april 1744 onder Inv. nr. 2575c. De twee
kannoniers zouden van Deventer, via Bergen op Zoom of Breda, naar Veurne of Ieper
moeten afreizen.
156
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 15 april 1744 onder Inv. nr. 2575c.
157
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 3 juni 1744 onder Inv. nr. 2575c. Aldaar is
sprake van de ‘Luitenant Collonel Voogt van Rijnevelt’. Volgens Inv. nr. 2611 bestond dit
regiment, naast de lijfcompagnie, uit de volgende negen compagnieën: comp. kap. Donijs;
comp. kap. Bronkhorst; comp. maj. De Charon; comp. kap. Teschedro; comp. kap. Kaaks;
comp. kap. De Vooght van Rhijneveld; comp. luit.-kol. De Vooght van Rhijneveld; comp.
kap. Duclo; comp. kap. Gijswijt.
158
Volgend het patent (in copie) d.d. 1 juni 1744 onder Inv. nr. 2575c betrof het
Onderluitenant Brocades die met vijf kannoniers naar Coevorden moest vertrekken.
159
Het desbetreffende patent d.d. 11 juni 1744 onder Inv. nr. 2575c.
155
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1744 Den 17 November zijn met patent van de Gedeputeerde Staten der
Graefschap Zutphen van den 17 dito hier binnen gekomen en des anderen
daegs den 18 van hier na Bredevoort in guarnisoen weder vertrokken 2
compagnien van ’t regiment van den Brigardier Burmannia, te weten die van
Tiddinga en Kneut.160
[187v] 1744 Den 20 November zijn met patent van de gedeputeerde Staaten
der Graeffschap Zutphen de dato den …161 November alhier in guarnisoen
gekoomen de twee compagnien van het regiment van den Generael Majoor
Hog, te weten de compagnie van den Majoor van den Graeff en de
compagnie van de Ritmeijster van der Gronde, na dat den commanderende
Ritmeijster van der Gronde den gewonen eedt heeft afgelegt, zijnde nog op
patent van de Staten deeser Graeffschap alhier in guarnisoen gekoomen twee
compagnien Infanterij van het regiment van den Generael Majoor Bedarides,
te weten de compagnie van de Majoor Arentsen van Juchem en de compagnie
van den Capiteijn Vermeer, na afflegginge van den gewonen eed.162
[In de kantlijn:] 1745 Den 12 April sijn op patent van de Gedeputeerde Staten
[de] dato den 6 April 1745 deese beijde compagnien Cavallerie Palline weder
uijt het guarnisoen vertrokken.
1744 Den 21 November ingekoomen patent van de Gedeputeerde Staeten
deser Graeffschap voor die twee compagnien van het regiment van den
Bregardier Grotenraeij, te weten de compagnie van Capiteijn Donijs en de
compagnie van Capiteijn Bronkhorst om in plaats van hier uijt te marcheren
alhier in guarnisoen te blijven tot nader ordre.163
Dito zijn nog op patent van de Gedeputeerde Staaten deeser Graeffschap dato
7 November 1744 alhier in guarnisoen gekoomen de twee officieren, met de
manschap en paarden gehoorende tot de twee compagnien Cavallerie van den
Majoor van de Graeff en den Ritmeester van den Gronde, om alhier mede
guarnisoen te houden tot nader order,164 de welke den gewoonen eed hebben
affgelegt.
Dito zijn nog op patent van de Gedeputeerde Staeten deeser Graeffschap dato
20 November 1744 alhier in guarnisoen gekoomen vier compagnien van het
regiment van den Bregardier Grootenraeij, te weten
de compagnie van de Majoor Charon,
de compagnie van de Majoor Charon
de compagnie van Capitein Tescevere,165
de compagnie van Capiteijn Kaaks en
160

Het desbetreffende patent (in copie) d.d 7 november 1744 onder Inv. nr. 2575c. Aldaar is
sprake van Teddinga en Knent.
161
De dagtekening is niet ingevuld, maar het desbetreffende patent onder Inv. nr. 2575c is
gedateerd op 7 november 1744. Aldaar is sprake van Generaal Majoor Hop.
162
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 7 november 1744 onder Inv. nr. 2575c.
163
De desbetreffende patenten (deels in copie) d.d. 7, 18 en 21 november 1744 onder Inv. nr.
2575c.
164
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 7 november 1744 onder Inv. nr. 2575c.
165
Volgens Inv. nr. 2611 (1744/45) genaamd Teschedro.
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de compagnie van Capiteijn de Voogt van Reijneveldt
om alhier guarnisoen te houden tot nader order,
de welke alle den gewoonen eedt hebben affgelegt.166
[188r] 1744 Den 23 November zijn op patent van de Gedeputeerde Staaten
der Graeffschap Zutphen in dato den 21 November 1744 alhier uijt het
guarnisoen na Zutphen vertrokken de twee compagnien, gekoomende onder
het regiment van den Generael Majoor Bedarides als: de compagnie van de
Majoor Arentsen van Juchen en de compagnie van Capitein Vermeer.167
1744 Den 23 November zijn met patent van Haer Hoog Mogenden van den
18 November 1744, luidende dat sig met sijn regiment uit Campen in aller
diligentie alhier na Doesborgh in guarnisoen sal begeven, met ordre om
alvorens uit Campen sig te begeven en over den bodem van de provincie van
Overijssel te marcheren, daer toe in te halen permissie en speciael patent van
de Staten van Overijssel of van Haer Geauthoriseerdens.
Ende met attache ofte patent van de Staten des Furstendoms Gelre en
Graeffschap Zutphen, præsiderende binnen Zutphen de dato den 21
November 1744 alhier uit Zutphen in guarnisoen gecomen de vier
compagnien van den Brigardier van Grotenraei, te weten
de compagnie van den Brigardier Grotenraei,
de compagnie van den Luitenant-Collonel de Voogt van Rheinevelt
de compagnie van Capitain Duclos en
de compagnie van Capitain Gijswijk168
na dat de officieren de gewoonen eed hebben afgelegt.
[Inv. nr. 2575c:]
[1744 December 19] [Copie van het] Patent van de Staeten Generael voor het
Regiment van Grotenraei om uit Doesborg te marcheren na de plaetse welk
den Lt.-Generael Smissaert sal ordonneren van den 19 Dec. 1744.
En een attache van de Gedeput. Staten des Furstend. Gelr en Gr. Zutph.,
presiderende binnen Zutphen, van den 24 Dec. 1744 [waarmee zij
‘consenteren dat gemelte Regiment sal mogen maecheren uijt dese
Provincie’].
[1744 December 25] Patent van de Generael Smissart van den 25 Decemb.
1744.
En nader ordre van den Generael Constant de Rebecque van den 2 Jan. 1745
voor het Regiment van Grotenraei om maend. den 4 Jan. uit Doesborgh na
Essen te marcheren.
[Inv.nr. 1, 188r:]
1745 Den 5 Februari zijn alhier in guarnisoen gekoomen twee cannoniers met
naamen169 [later tussen de regels bijgeschreven: Peter Janssen en H. van
Heukelum, in wiens plaats soo lang is Andries Silsbach,]

166

Het desbetreffende patent d.d. 20 november 1744 onder Inv. nr. 2575c.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 21 november 1744 onder Inv. nr. 2575c.
168
Volgens Inv. nr. 2611 (1744/45) genaamd: Vooght van Rhijneveld, Duclo en Gijswijt.
169
Later toegevoegd in de kantlijn: Als Andries Silsbach het servies trekt, kan H.Heukelum
het niet trekken.
167
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Godefried Martijn, en als provisionele vice-bombardier Alexander
Verschuur.170 [later tussen de regels bijgeschreven: alle op eene missive van
J.A. Martfelt, geschreven uijt Nimmegen den 3 Meert 1745.]
1745 Den 14 Februari is alhier op patent van J.A. Martfelt, geschreven uijt
Nimmegen den 11 Februari, uijt het guarnisoen na Bredevoort vertrokken
den canonier J. Mattijs Wijnants om tot Bredevoort guarnisoen te houden.
1745 Den 17 Meert is Andries Silsbach, canonier, op patent van J.A.
Martfeldt, geschreven te Nimmegen den 15 Meert 1745, uijt dit guarnisoen
na Arnhem vertrokken.
[Inv. nr. 2575c:]
[1745 April 6] [Copie van het] Patent voor het Esquadron paerden van ‘t
Regiment van de Generael Major Hop om op Maendag den 12 deses uit
Doesborg na Dieren, en aldaer sig te voegen bij de 2 andere esquadrons
komende uit Zutphen en samentlik te marcheren nae Brussel.
[Inv.nr. 1, 188r:]
1745 Den 9 April zijn met patent van de Heeren Gedeputeerde Staten der
Graefschap Zutphen van den 6 dito van Zutphen alhier in guarnisoen
gecomen twee compagnien van den Generael Major Glinstra en heeft de
commanderenden officier den gewoonen militairen eed, al vorens zij zijn
binnen gekomen, afgelegt, en na dat binnen waeren de andere officieren
insgelijcx.171
[188v] 1745 Den 15 April zijn alhier met patent van A.F. Schaling,
geschreven uijt ordre van Capiteijn Martfelt te Nimmegen den 14 April 1745,
in guarnisoen gekoomen drie fuseliers, met namen:
G. Thorenberg
J.Teuwsen
J. den Doctor, om alhier guarnisoen te houden.
[in de kantlijn:] vertrokken.
1745 zijn ingevolge resolutie van den Raad van Staeten en daer bij gegeven
ordre van den Capiteijn Martsvelt, gedateert uijt Mons den 7 en 9 Meij 1745,
sijn alhier op ordre van de Luitenant van de artellerie M.J. Geelink,
geschreven den 15 Meij 1745 uijt Nimmegen, alhier op den 21 Meij 1745 uijt
het guarnisoen na de armee vertrokken P. Janssen en A. Verschuur.
[in de kantlijn:] het servies betaalt tot en met 20 Meij 1745.
1745 Den 26 Meij zijn alhier ingevolge bovenstaende resolutie op patent van
A.F. Schaling, Luitenant van de artellerie, geschreven tot Nimmegen den 24
Meij 1745, alhier uijt het guarnisoen van de armee vertrokken twee
cannoniers Hendrick van Heukelom en Jacob Teewes, ontslagen.
170

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 4 februari 1745 onder Inv. nr. 2575c.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 6 april 1745 onder Inv. nr. 2575c. Het betrof de
compagnie van kolonel Burmania en die van kapitein Valk. Volgens Inv. nr. 2600, d.d. 24
mei 1745 (nr. 1), telde de comp. van kol. Burmania 81 man. Volgens Inv. Nr. 2600, d.d. 24
mei 1745 (nr. 2), telde de comp. van kap. P.O. De Valcke 79 man.
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[in de kantlijn:] het servies betaelt tot en met den 24 Meij 1745.172
1745 Den 26 Meij zijn op patent van de Gedeputeerde Staaten der
Graaffschap Zutphen alhier uijt het guarnisoen vertrokken de twee
compagnien van het regiment van Glinstra, gegeven binnen Zutphen den 22
Meij 1745.173
1745 Den 1e Junij zijn op patent van de Gedeputeerde Staaten van de
Graaffschap Zutphen, geschreven tot Zutphen den 30 Meij 1745, alhier in
guarnisoen gekoomen van het regiment van den generael Majoor Glinstra de
compagnie van den Capiteijn Hondelhoesen. En de halffscheijt van de
overige manschap van het geheele regiment, sijnde per compagnie 19 man,
als van de compagnie van de Luitenant Collonel Burmania, Majoor
Nuwalda,174 Capiteijn Maruede, Capiteijn Viersen en Capiteijn de Man.175
1745 Den 28 Augustus heefft J. Werlinghoff, canonnier van de artellerie, aen
Haer Edele en Agbare vertoont patent om alhier guarnisoen te houden, welke
patent is geschreven tot Deventer den 22 Augustus 1745 en getekent door den
Onderluijtenant M.J. Gelinck, en alsoo bovengenoemde kanonier op den 16
Julij 1745 alhier in guarnisoen is gekoomen en als daer met geen patent
versien was, en deselve op heden heefft ingebragt, en versogt dat hij sijn
servies van den 16 Julij wanneer hij alhier is gekoomen om guarnisoen te
houden moge hopen en betaelt worden. Welk versoek Haer Edele en Agbare
hebben geaccordeert.
[Inv. nr. 2575c:]
Patent van de Hm. Gedeput. deser Graefschap voor [respectievelijk op 11, 12
en 13 sept. 1745 te verlenen overnachtingen en doortocht] voor drie
Hessische Regimenten door dese Graefschap na Braband, gegeven den 8
Sept. 1745.
[Inv.nr. 1, 189r:]
1745 Den 15 September is alhier met patent van de gedeputeerde Staeten van
de Graefschap Zutphen een compagnie van het regiment van de generael
major Brakel, tot Dotinchem in guarnisoen liggende, alhier binnen gekomen
en des anderen daegs den 16 wederom van hier na Arnhem vertrokken.176
1746 Den 28 Februari is alhier met patent, gegeven door J. A. Martfelt,
Capiteijn van de artellerie, geschreeven uijt Nimmegen den 17 februari 1746,
in guarnisoen gekoomen Arnold van Bremen, fuselier.
[in de kantlijn:] begint het servies den 2 Mart volgens patent.

172

Deze mededeling conform het daartoe strekkende verzoek d.d. 24 mei 1745 onder Inv. nr.
2575c.
173
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 22 mei 1745 onder Inv. nr. 2575c.
174
Hierna op f. 189r (d.d. 12 april 1746) genaamd: Nuwaldos.
175
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 30 mei 1745 onder Inv. nr. 2575c. Aldaar is
sprake van Capiteijn Hondelhuijsen.
176
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 11 september 1745 onder Inv. nr. 2575c.

83

1746 Den 19 Mart is op patent van de Gedeputeerde Staeten der Graefschap
Zutphen en den commanderende officier van het guarnisoen alhier, bestaende
in de compagnie van den Capiteijn Hondelshausen, Generael Major Van
Glinstra, en de halfscheit van de overgeschotene manschap van het gehele
regiment Van Glinstra, uit dit guarnisoen met de bovengemelte compagnie
van hier na Zutphen in guarnisoen gemarcheert, edog heeft volgens den
inhoud van dat patent van die selve compagnie alhier in guarnisoen moeten
blijven een Lieutenant of Vaendrig met een Sergeant, twee Corporaels en
twintig man als mede de overschietende manschappen van de177 andere
compagnien alhier in guarnisoen, en was dese patent gedateert den 16 Mart
1746 binnen Zutphen.178
[Inv. nr. 2575d:]
[1746 Maart 16] [Copie van het] Patent om 66 man van de compagnie van
kapitein Martfeldt ‘het zij te lande, het zij te waeter, nae dat sulks het
gemackelijkst voor de selve sal vallen’ naar Antwerpen te laten vertrekken.179
[Inv.nr. 1, 189r:]
1746 Den 29 Meert sijn van de overgeschotene manschappen van de vijff
compagnien van den Generael Majoor Glinstra alhier uijt het guarnisoen na
Brabant vertrokken 15 man, onder geleijde van den Veendrig Herema.180
[in de kantlijn:] dese 15 man zijn haer servies betaalt tot en met den 28 Meert
1746.
1746 Den 12 April sijn ingevolge patent van de Gedeputeerde Staaten der
Graeffschap Zutphen geschreven den 8 April 1746 alhier de overige
resterende manschap van de vijff compagnien van den Generael Majoor
Glinstra, met namen van de compagnie van den Luitenant Collonel
Burmania, Majoor Nuwaldos, Capiteijn Marruede, Capiteijn Vierssen en
Capiteijn De Man, sijnde 12 man en twee Sergianten alhier uijt het
guarnisoen na Zutphen gemarcheert.181
[in de kantlijn:] van dese 60 man sijn 7 man en 2 Sergianten present
vertrokken en haar servies betaalt.
1746 Den 12 April sijn ingevolge resolutie van den Raadt van Staaten, en
daer bij gegevene ordre van den Onderluitenant J.H. Gelinck, geschreven den
16 Meert, en 9 April 1746 genomen en geschreven in S Hage en binnen
Zutphen, [189v] sijn alhier op ordre van voorseide Onderluijtenant van de
compagnie artellerie uijt het guarnisoen vertrokken den cannonier Godefried
Martijn en twee fuseliers, Garrit Toornberg en Jacob den Doctor, en den
cannonier J. Weerlinkhoff na de armee.182

177

Er staat: van de de.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 16 maart 1746 onder Inv. nr. 2575d.
179
Volgens dit patent lagen van deze compagnie 42 man te Mons en 42 man te Antwerpen.
De resterende 49 manschappen die na de aftocht van de 66 man onder kap. Martfeldt in
Doesburg achterbleven, moesten zo goed mogelijk over de garnizoenen verdeeld worden.
180
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 16 maart 1746 onder Inv. nr. 2575d.
181
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 8 april 1746 onder Inv. nr. 2575d.
182
De desbetreffende order staat genoteerd op de binnenzijde van het patent (in copie) d.d.
16 maart 1746 onder Inv. nr. 2575d. Inv. nr. 2611 (1746/47) vermeldt nog een andere
178
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[in de kantlijn:] deselve tot den 12 April het servies betaalt.
1746 Den 7 April is alhier op ordre van de Capiteijn van de artellerie A.
Martfelt van desselfs compagnie alhier in het guarnisoen gekomen den
cannonier A. Verschuur.183
[Inv. nr. 2575d:]
[1746 Mei 24] [Copie van het] Patent van de Prins van Waldeck voor eenige
Huzaren {t.w. kapitein Van Krancxenreuter, drie onderofficieren en zes
huzaren] gegeven [te] Ter Heide den 24 Maij 1746 [te mogen doortrekken
naar Neurenberg om van daaruit een transport van paarden voor het
huzarenregiment Françipani te begeleiden.]
[Inv.nr. 1, 189v:]
Den 11 November 1746 zijn met patent van de gedeputeerde Staeten des
Furstendombs Gelre en Graefschap Zutphen, presiderende binnen Nijmegen,
gegeven in Nijmegen den 4 November 1746, alhier binnen gekomen drie
compagnien van het regiment Van Hop, te weten:
de compagnien van den Colonel Commandant,184 van den Ritmeester Spaen,
en van den Ritmeester Van de Gronden. En daer van dien selven dag van hier
na Dotinchem vertrokken de compagnie van den Ritmeester Spaen, en de
twee overige compagnien, van de Colonel Commandant en van den
Ritmeester Van de Gronden, alhier in guarnisoen verbleven.185
[in de kantlijn:] Grave van Nassoui.
[Inv. nr. 2575d:]
[1746 November 7] [Copie van het] Patent van de Gedep. Staten des
Furstendoms Gelre en Gr. Zutphen residerende binnen Nijmegen gegeven
den 7 Nov. 1746 voor Capitain Ploto leijdende de geevadeerde manschap van
’t Regiment van Ooijen om sig daer mede te geven na Bredevoort.186
[Inv.nr. 1, 189v:]
1746 Den 23 November zijn met patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendombs Gelre en Graeffschap Zutphen, geschreven te Zutphen den 21
November 1746, alhier in guarnisoen gekoomen twee compagnien met de
overgeschotene manschappen van het regiment van den Luitenant Generael
Aijlua als:
de compagnie van de Generael,
de compagnie van den Luitenant Collonel Groversteijn,
de compagnie van den Luitenant Collonel Schepper,
de compagnie van den Luitenant Collonel Rousi,
de compagnie van den Luitenant Collonel Hifenius,

fuselier: Arnoldus van Bremen, die van 14 april 1746 tot en met 14 februari 1747 in
Doesburg gelegerd was.
183
De desbetreffende order d.d. 8 (!) april 1746 op folio 2r. van het voornoemde patent (in
copie) d.d. 8 april 1746 onder Inv. nr. 2575d.
184
Volgens Inv. nr. 2611 (1746/47 ) was dat Collonel Grave van Nassauw.
185
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 4 november 1746 onder Inv. nr. 2575d.
186
Volgens de bijgaande marsorder moest deze troep (afkomstig uit Grave) op vrijdag 11
nov. 1746 vanuit Elden via Arnhem en Doesburg naar Drempt marcheren.
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de compagnie van Capiteijn Hetdevier,
de compagnie van Capiteijn Lariviere,
de compagnie van Capiteijn Lasarras,
de compagnie van Capiteijn Riedesel,
de compagnie van Capiteijn Lannoij,
de compagnie van Capiteijn Renweerdt
de compagnie van Capiteijn Nijvenhein.187
[Inv. nr. 2575d :]
[1746 November 28] [Copie van het] Patent van de Ged. Stat. der Graefschap
Zutphen van den 28 Nov. 1746 houdende dat op den 5 Decemb. 1746 een
Lieutenant of Vaendrig met twe Sergeanten, een Tamboer en dertig gemenen
van de 2 Compagnien en overige manschappen van ’t Regiment van den Lt.
Generael van Aylva alhier uit het guarnisoen na Bredevoort sal gaen om
aldaer guarnisoen te houden tot nader ordre.
[Inv.nr. 1, 190r:]
1746 Den 3 December zijn ingevolge patent van de Gedeputeerde Staten der
Graeffschap Zutphen, geschreven den 30 November 1746, die alhier sig
bevindende manschappen van het regiment te voet van Glinstra, bestaende in
een Sergiant Corporael, een tamboer en twintig gemeenen alhier uijt het
guarnisoen nae Zutphen gemarcheert.188
[in de kantlijn:] Den 11 December is op patent het Hanoversche regiment
Van Hooven alhier binnen gekoomen, overnagt, en des anderen daags na
Zutphen vertrokken.189
1747 Den 24 Januari zijn ingevolge patent van de Staten des Furstendoms
Gelre en Graeffschap Zutphen, geschreven binnen Zutphen den 19 Januari,
alhier weder in guarnisoen gekoomen het detachement uijt den twee
compagnien en overschietende manschap van het regiment van Ailua,
bestaende voorschreven detachement in 5 officieren, 2 sergianten, 1 tamboer
en 30 gemeenen, dewelke op den 1 December volgens patent van
bovengemelde Heeren Staaten van hier naer Bredevoort zijn vertrokken.190
[in de kantlijn:] Deese begint haer servies den 25 Januari 1747 alsoo tot
Bredevoort servies hebben getrokken.
[Inv. nr. 2600:]
[ca. 1747 Febr. 18] Lijst van inkwartiering vermeldende 492 soldaten, 119
cavaleristen, 235 paarden en 47 officieren.

187

De desbetreffende patenten (in copie) d.d. 22 en 31 oktober, alsook 21 november 1746
onder Inv. nr. 2575d. Deze troepen kwamen uit Breda. Inv. nr. 2611 (1746/47) spreekt van:
Grovenstein, Scheppers of Schepper, Rouse, Hixenius, Heldevier, La Rieviere, La Larras,
Riedeesel, Lanois of Lanooij, Renuart, Nievenheijm.
188
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 30 november 1746 onder Inv. nr. 2575d.
189
Het desbetreffende patent d.d. 7 december 1746 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar wordt
gesproken van het Regiment van Horn. Inv. nr. 2655 spreekt van ‘een regiment hanoverse
infanterie van den collonel horn’.
190
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 19 januari 1747 onder Inv. nr. 2575d.
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[Inv.nr. 1, 190r:]
1747 Den 3 Februari zijn alhier op ordre van de Capiteijn van de artellerie S.
Kattwijck alhier in guarnisoen gekoomen een cannonier, Jan van Leeuwen,
en een hantlanger, Jan van Dijk.191
1747 Den 14 Februari zijn ingevolge patent van den Capiteijn van de
artellerie, J. Martveld, geschreven te Nimmegen den 9 Februari 1747, alhier
uijt het guarnisoen nae Nimmegen vertrokken den cannonier A Verschuur, en
Arnoldus van Breemen.192
1747 Den 24 Meert sijn ingevolge patent van de Gedeputeerde Staaten der
Graeffschap Zutphen, geschreven den 20 meert 1747, de twee compagnien
van het regiment van193 den Generaal Alua als mede de overgeschoten en nog
niet krijgsgevangene manschappen van de tien andere compagnien uijt dit
guarnisoen na Arnhem vertrokken.194
[190r] 1747 Den 30 Meert sijn op patent van de Gedeputeerde Staaten der
Graaffschap Zutphen, geschreven den 27 meert 1747, alhier in guarnisoen
gekoomen de vier compagnien van het Hanoversche infanterie regiment van
Freudemar welke van Groenlo tot Dotinchem sijn gekoomen, en sijn deselve
vier compagnien op den 9 April 1747 alhier uijt het guarnisoen vertrokken.195
1747 Den 2 April hebben volgens patent van de Gedeputeerde Staaten,
geschreven den 30 Meert 1747,196 alhier vernagt 378 recruten, behoorende197
tot den Hessische regementen en den 3 weder vertrokken.198
[190v] 1747 Den 9 April zijn ingevolge attache en patent van de
Gedeputeerde Staaten deeser provintie, geschreven den 27 Meert 1747, het
esquadron van Pompetien hier door na Arnhem gemarcheert.199

191

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 23 januari 1747 onder Inv. nr. 2575d. Volgens
Inv. nr. 2611 (1747/48) zijn deze twee soldaten tot en met 27 december 1747 in Doesburg
gelegerd gebleven.
192
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 9 februari 1747 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar
worden de bedoelde twee artilleristen niet met namen genoemd.
193
Er staat: van van.
194
Het desbetreffende Patent (in copie) d.d. 20 maart 1747 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar is
vermeld dat deze manschappen zich naar Maastricht moesten begeven.
195
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 27 maart 1747 onder Inv. nr. 2575d. Volgens
Inv. nr. 2611 (1747/48) luidde de naam van het regiment: Freudemann, en waren de vier
compagnieën die van Lieutenant Collonel Groote, Major Basle, Capitein Ossela en Capitein
Usler.
196
Deze vijf woorden zijn ná dit item genoteerd.
197
Er staat: behoorende behorende.
198
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 30 maart 1747 onder Inv. nr. 2575d. Deze
Hessische recruten, komende uit van Aalten, vertrokken uit Doesburg naar Arnhem een dag
later dan de bedoeling was, omdat zij niet op 31 maart maar pas op 1 april in Aalten waren
aangekomen.
199
De desbetreffende attache en patent (in copie) d.d. 21 (niet: 27 !) maart 1747 onder Inv.
nr. 2575d.
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1747 Den 7 April sijn volgens patent van de Gedeputeerde Staaten deeser
Graaffschap alhier uijt het guarnisoen vertrokken de twee compagnien van
het regiment off esquadron Van Hop, sijnde van ieder compagnie soo veel
manschap gelaaten als volgens de ordre van den Lande is gehorende.200
1747 Den 26 April zijn volgens patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen van den 21 April 1747 de
overgeblevene manschappen en paerden van de 2 compagnien van ’t
regiment ruiterie Van Hop van hier uit het guarnisoen na Arnhem
gemarcheert.201
1747 Den 27 April zijn volgens patent van de selve Haer Edel Mogende
Heren Gedeputeerden van den 24 April alhier gekomen uit het guarnisoen
van Bredevoort en hebben het debris van het regiment Van Ooien, en des
nagts alhier vernagt hebbende, des anderen daegs ’s morgens van hier na
Arnhem gemarcheert.202
1747 Den 15 Meij zijn volgens patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendombs Gelre en Graaffschap Zutphen, geschreven den 13 Meij 1747,
alhier in guarnisoen gekoomen een Sergiant en twaalff man van het regiment
Van Smitsart Walen.
Den 11 Junij zijn volgens patent voorengenoemden Sergiant en twaalf203
gemeenen door een ander Sergiant en 12 gemeenen affgelost, en den 12 dito
de eersten vertrokken.204
[in de kantlijn:] Den 26 Julij hebben alhier vernagt 60 man van het
Hanoversche regiment van Soubiran.
1747 Den 20 November is alhier op patent van sijn Hoogheijt den Heer
Prince van Orangien en Nassau, Stadthouder der Seven Provincien, het
regiment Hanoversche infanterie van den Luitenant Generael Van Drigleben,
met de attache van de Heeren Gedeputeerde Staten voorsien, in guarnisoen
gekoomen als:
de compagnie van Luitenant Generael van Drichtleben,
de compagnie van Overste Luitenant van Drigleben,
de compagnie van de Majoor Laffel,
de compagnie van de Capiteijn Booser,
de compagnie van de Capiteijn Stokhousen,
de compagnie van de Capiteijn Meulefelt,
de compagnie van Capiteijn Schroever.205

200

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 2 april 1747 onder Inv. nr. 2575d.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 21 april 1747 onder Inv. nr. 2575d.
202
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 24 april 1747 onder Inv. nr. 2575d.
203
Er staat: twaal.
204
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 11 juni 1747 onder Inv. nr. 2575d. Een dergelijke
aflossing moest voortaan elke 14 dagen plaatsvinden, zoals blijkt 1. uit dit patent; 2. uit het
briefje van luitenant Schwencken d.d. 26 juni 1747; 3. uit (de copie van) het patent d.d. 5 Juli
1747, alle onder Inv. nr. 2575d.
205
De desbetreffende patenten (in copie) d.d. 30 oktober alsook 5 en 18 november 1747
onder Inv. nr. 2575d.
201
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[191r] 1747 Den 2 December is alhier op patent van Haer Hoogheijt den
Here Prince van Orangien en Nassouw &&& het regiment van Orangien
Gelderlant in guarnisoen gekoomen, als lijff compagnie de compagnie van206
de Luitenant Generael De Roode van Heeckeren,207
de compagnie van de Collonel De Roode van Heeckeren,
de compagnie van de Luitenant Collonel De Roode van Heeckeren,
de compagnie van de Majoor Dalwich,
de compagnie van de Generael Majoor Braekel,
de compagnie van de Collonel Lijnden,
de compagnie van de Collonel Versteeg,
de compagnie van Capiteijn Munninck,
de compagnie van Capiteijn Omval en
de compagnie van de Graaff van Stierum.208
[in de kantlijn:] Den 10 Januari 1748 hebben alhier vernagt vijfftig man van
’t Hanoversche regiment van Municks, sijnde de generaal wagt en de orde
van wagt, en twee nagten verbleven aen het huis van Bol; den 12 dito 50 man
van het regiment van Brual.
1748 Den 24 Meert is op patent van sijn Hoogheijt het regiment van Orange
Gelderlant alhier uijt het guarnisoen gemarcheert.209
[in de kantlijn:] en sijn vier nagten gebleven.
Den 26 Meert hebben alhier ingevolge patent en daer bijgaende marsroute
van de heeren Gedeputeerde Staten deeser Graaffschap alhier vernagt twee
compagnien van het Hanoversche regiment Kavallerie van den Collonel
Pompietteijn met desselfs staff; den 29 dito hier uijt na Arnhem gemarcheert.
Den 31 dito sijn alhier ingevolge patent van sijn Hoogheijt en daer bijgaende
marschroute van de Heeren Gedeputeerde Staaten deser Graafschap alhier in
guarnisoen gekoomen een batalion Hanoversche guardes, wordende
gecommandeert door den Oversten …………….210 en sijn den ……211 April
hier weder uijt gemarcheert naer Arnhem.212
Den 11 April 1748 sijn alhier in guarnisoen gekoomen een detachement
recruten van de ses regimenten Hessische troupen, te saemen 500 man, en
hebben alhier geleegen in de schuur en schoolen van de stadt, en daer toe
gelevert 5 vine stroo, sijnde deselve den 12 April weder vertrokken.

206

Er staat: van van.
Inv. nr. 2611 (1747/48) maakt duidelijk onderscheid tussen de Lijffcomp[agn]ie en de
Compagnie van den Lieut[ena]nt Generaal De Roode van Heekeren.
208
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 29 november 1747 onder Inv. nr. 2575d. Inv. nr.
2611 (1747/48) sprrekt van Dalwijck, Munnick, Omphal.
209
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 17 maart 1748 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar is
vermeld dat het regiment in Chaam gelegerd werd.
210
Niet ingevuld.
211
Niet ingevuld.
212
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 19 maart 1748 onder Inv. nr. 2575d. Ook hierin
staat naam noch afreisdatum vermeld. De reisbestemming bleef eveneens vaag: naer de kant
van de Maas.
207
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[191v] Den 21 April sijn alhier ingevolge patent van N. Quinser en ordres
van sijn Doorlugtiger Hoogheijt den Heere Prince van Orange en Nassouw
alhier in guarnisoen gekoomen een bombardier, Johan Michiel Everhard, met
tien man artellerie bedienden van de compagnie artellerie van Capiteijn Van
der Linden.213
Den 8 Meij zijn bovengenoemde bombardier en thien artellerie bedienden op
ordre van sijn Hoogheijt en ingevolge patent alhier weder uijt het guarnisoen
vertrokken na s Hertogenbosch.214
[Inv. nr. 2575d:]
[Copie van het] Patent en annexe marschroute van de Heeren Gedeputeerde
Staten der Graefschap Zutphen van den 20 Junij 1748 voor den officier aen
het Hooft van een Transport van in de 70 man Hussaren van het Regiment
van sijn Hoogheit den H[eere] Prince Esterhasij en daer bij 121 paerden en
eenige wagens komende uijt Hongarien en marcherende nae de Geallieerde
Armee in de Nederlanden. Den 23 binnen Doesborgh gekomen en vernagt.
[Inv.nr. 1, 191v:]
1748 Den 23 Julij sijn alhier ingevolge patent van sijn Hoogheijt den Heere
Prince van Orangien en Nassouw, Erffstadtholder der Seven Provincien,
gegeven in S Haage den 7 en 16 Julij 1748 en dergevolge daer bij verleende
patent van de Heeren Gedeputeerde Staaten der Graeffschap Zutphen
geschreven te Zutphen den 21 dito, alhier in guarnisoen gekoomen een
esquadron van het regiment cavallerie van den Generael Majoor Hop en de
compagnie van de Majoor Graaff van Nassouw.215
[in de kantlijn:] Den 8 September 1748 sijnde dese beijde compagnien weder
uijt het guarnisoen nae Zwol vertrokken.
1748 Den 19 Augustus is alhier in guarnisoen gekomen de compagnie van
Capitein de Diesekau, komende uit Nijmegen, volgens patent van sijn
Hoogheit gedateert in s Gravenhage den … Augustus 1748.216
1748 Den 2 October is alhier met patent van de Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, gegeven te Zutphen den 2
October 1748, uit het guarnisoen van Zutphen gekomen in guarnisoen een
Capitain en verdere nodige officieren met hondert man, om alhier te
verblijven tot nader ordre en gedurende het verblijff alle oproer te stuiten etc.,
zijnde Zwitsers.217 Bovengenoemde detachement is op den 27 October 1748
op patent weder na Zutphen vertrokken.218
213

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 21 april 1748 onder Inv. nr. 2575d.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 8 mei 1748 onder Inv. nr. 2575d.
215
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 21 juli 1748 onder Inv. nr. 2575d.
216
Het desbetreffende patent (in copie), alwaar de exacte datum in de maand augustus niet is
ingevuld, alsook het door luitenant G.A. Zinckeisen ondertekende paspoort voor Conrad
Cackel, kapitein d’Armes (d.i. de onderofficier van wapenen, belast met de zorg voor de
bewapening en de kleding) d.d. 18 augustus 1748 onder Inv. nr. 2575d. Volgens de lijst van
inkwartiering onder Inv. nr. 2600, d.d. 26 sept. 1748, telde de compagnie 67 man.
217
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 2 oktober 1748 onder Inv. nr. 2575d.
218
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 27 oktober 1748 onder Inv. nr. 2575d.
214
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[192r] 1748 Den 31 October is alhier op patent van sijn Hoogheijt den Heere
Prince van Orangien en nassauw &&& het regiment Orange Gelderlant in
guarnisoen gekomen als de lijffcompagnie
de compagnie van de Luitenant Generaal Rode van Hekeren;
de compagnie van den Collonel Rode van Heekeren;
de compagnie van den Luitenant Collonel Rode van Heekeren;
de compagnie van de Majoor Dalwich;
de compagnie van de Generaal Majoor Brakel;
de compagnie van den Collonel Linden;
de compagnie van den Collonel Versteeg;
de compagnie van den Capiteijn Munnick;
de compagnie van de Majoor Graaff van Stijrum;
de compagnie van Capiteijn Omval.219
1748 Den 3e November sijn alhier op patent van sijn Hoogheijt den Heere
Prince van Orangien en Nassouw, Erffstadtholder &&, en attaches van de
Heeren Gedeputeerde Staaten der Graaffschap Zutphen binnen gekoomen en
alhier overnagt het regiment van den Generaal Majoor Tirrij en des anderen
daags na Dotinchem gema[r]cheert.220
1748 Den 10 December sijn ingevolge patent van sijn Hoogheijt en
bijgaande attaches van de Heeren Gedeputeerden alhier binnen gekoomen en
twee nagten alhier verbleven twee esquadrons off wel ses compagnien van
het regiment Hessische Kavallarie van den Graaf van IJsenborg en den 12
dito na Aalten gemarcheert.
Den 12 dito sijn heden insgelijks op attaches van de Gedeputeerden alhier
vernagt het lijff regiment met de staff, sijnde 10 compagnien, en des anderen
daags weder uijt gemarcheert.
Den 13 dito hebben ingevolge attaches alhier twe nagten verbleven vier
compagnien konings dragonders, sijnde 4 compagnien.221
[192v] 1749 Den 24 Januari sijn alhier op ordre van sijn Doorlugtigste
Hoogheijt, en volgens patent geschreven in s’ Hage den 17 Januari 1749
getekent door den Capiteijn van de Artellerij W.V. Mourick, in guarnisoen
gekoomen vier cannoniers met namen Hendrick Harms, Ambroos Nic. Van
der Beek, Jan del Haas en Hendrick Cock.222
[in de kantlijn:] en sijn maer twe op voorseijde datum alhier gekoomen.

219

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 10 oktober 1748 onder Inv. nr. 2575d.
De desbetreffende marsroute (in copie) d.d. 29 oktober 1748 onder Inv. nr. 2575d.
221
De brief inzake deze vijf overnachtingen der Hessische troepen d.d. 1 december 1748
onder Inv. nr. 2575d. Oorspronkelijk zou, zoals aangekondigd in een brief van 25 november
1748, een veel groter getal manschappen en paarden in Doesburg enige overnachtingen
hebben. De eerste groep: 1037 man + 757 paarden; de tweede groep 726 man + 112 paarden;
de derde groep 586 man + 677 paarden.
222
Het desbetreffende patent (origineel én in copie) d.d. 17 januari 1749 onder Inv. nr.
2575d.
220
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[Inv. nr. 2575d:]
Patent [d.d. 20 mei 1749] voor de vier cannoniers [Hendrik Harms, Ambr.
Nic. v.d. Beek, Jan Delhaes, Dirk van Rossum] die alhier guarnisoen houden,
om op den 22 Maij 1749 van hier na Nimmegen te marcheeren [om vandaar
met hun compagnie artilleristen naar Hulst in garnizoen te gaan].
[Inv.nr. 1, 192v:]
1749 Den 21 Julij sijn alhier op patent en ordre van den sou Luitenant
Pickhart, ingevolge de ordres van den Heer Mooner, commanderende in
absentie van sijn Hoogheijt den Heere Prince van Saxen Hilbougshousen tot
Nimmegen, van de compagnie artellerie van Capiteijn Martfelt in guarnisoen
gekoomen vier cannoniers met naemen J. Janssen, J. Feijman, N. Grabriel en
A. Visser.223
1749 Den 27 December sijn op patent van sijn Hoogheijt den Here Prince
van Orangen, geschreven in S Hage den 22 December 1749, alhier uijt het
guarnisoen nae Arnhem vertrokken volgende ses compagnien van het
regiment Orangen Gelderlant, als de
compagnie van de Generaal Roode;
de compagnie van de Luitenant Collonel Roode;
de compagnie van de Collonel Versteeg;
de compagnie van Capiteijn Omphal;
de compagnie van ……...224 ;
de compagnie van Capitein Diskauw.225
[Inv. Nr. 2600 :]
[ca. 1750] Lijst van inkwartieringen van de lijfcompagnie van prins Carl [van
Denemarken ?], vermeldende 75 man.
[ca. 1750] Lijst van inkwartieringen van de lijfcompagnie van de prins Von
Anholt, vermeldende 73 man.
[Resolutienboek 192v :]
1750 Den 28 Augustus zijn alhier ingevolge patent van sijn Hoogheijt den
Heere Prince van Orange en Nassauw alhier in guarnisoen gekoomen vijff
compagnien van het regiment van den generael Baron van Eck van Pataleon,
als de compagnie van ….226
[193r] 1750 Den 26 September zijn alhier ingevolge patent van sijn
Hoogheijt den Heere Prince van Orangen en Nassouw alhier in guarnisoen
gekoomen de resterende vijff compagnien van het regiment van den Generaal
Eck van Pataleon.227

223

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 21 juli 1749 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar heten
de vier mannen: L.Ganssen, J.Teijman, N.Gabriel en W.Visser. De commandant en plv.
commandant heten: Saxen Hilburghaussen en Morner.
224
In het Inv.nr. 1, niet ingevuld. Ook in de desbetreffende patenten (in copie) d.d. 16 en 28
juli 1750 zijn ze niet afzonderlijk vermeld.
225
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 22 december 1749 onder Inv. nr. 2575d.
226
Lees in deze zin, evenals verderop d.d. 26 september 1750 en 5 mei 1751 als
regimentsnaam: Eck van Panthaleon. De compagniesnaam is niet ingevuld.
227
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 20 augustus 1750 onder Inv. nr. 2575d.
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1750 Den 20 November is ingevolge patent van sijn Hoogheijt de compagnie
van Capitein Scheffer na Bredevoort gemarcheert.228
[Inv. nr. 2575d:]
[Copie van het] Patent van den Ingenieur Van der Horst [in garnizoen te
Maastricht, om zich ‘op den ontfangst deses’ te begeven naar Doesburg] van
den 8en Febr. 1751 en alhier vertoont den 9 Maert 1751.
[Inv.nr. 1, 193r:]
1751 Den 21 Februari is ingevolge die selven patent de compagnie van
Capitein Van der Steen na Bredevoort gemarcheert, en de compagnie van
Capitein Scheffer weder affgelost.
1751 Den 3 April 1751 zijn ingevolge patent van sijn Hoogheijt, geschreven
in S Hage den 22 Meert 1751 alhier in guarnisoen gekoomen vier
compagnien van het guarnisoen van Zutphen, als twee compagnien van het
regiment van de Collonel Die Guj, met namen de compagnie van Capitein
Ammania en de compagnie van de Capitein Luneuslos, en van het regiment
van Clooster de compagnie van ……..229
1751 Den 5 Meij zijn ingevolge de marsroute het regiment Van Eck van
Pataleon alhier uijt het guarnisoen naer Mastricht vertrokken.230
Den 22 mai 1751 zijn alhier met patent van sijn Hoogheid, gegeven in den
Hage den 17 Mai 1751 alhier in guarnisoen gekomen 1 ordinaris mr.
Vuurwerker, 1 Onder Luitenant, vier Bombardiers en 301 Cannoniers.231
1752 Den 18 Meert zijn van Zutphen alhier in guarnisoen gekomen een
detachement van een Capitein, vier officieren met de nodige onderofficieren
en hondert man welke sullen aflossen de vier compagnien alhier in
guarnisoen liggende, twee van De Gui en twee van het regiment van
Clooster, en is aan dit detachement het servitie gelt tot den 24 Meert 1752
betaelt, volgens schrijven van een brief aen de hr. Gesseler op name van de
Land Drost den 17 deses geschreven en te vinden aen de lias.232
[193v] 1752 Den 19 Meert zijn de twee compagnien van De Gui en twe van
Clooster alhier uit het guarnisoen na Zutphen vertrokken en is aen de selve
volgens den inhoud van de hier voorgemelde brief het servitiegeld tot den 24
meert 1752 betaelt.
228

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 14 november 1750 onder Inv. nr. 2575d. Deze
compagnie behoorde tot het regiment Eck van Panthaleon. Volgens deze order moest de
compagnie in Bredevoort elke drie à vier maanden afgelost worden.
229
In het Inv.nr. 1, niet ingevuld. In het desbtereffende patent (in copie) d.d. 22 maart 1751
worden deze compagnieën niet met namen vermeld.
230
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 21 maart 1751 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar staat
géén datum van afmars vermeld. Voorts een patent (in copie) inzake de mars van Doesburg
op Arnhem en een order (in copie) voor de te Bredevoort gelegerde compagnie naar
Doesburg te marcheren en zich aldaar te vervoegen bij het regiment.
231
Het desbtreffende patent (in copie) d.d. 17 mei 1751 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar wordt
niet van 301 maar van 30 kannoniers gerept.
232
Deze –niet ondertekende– brief d.d. 18 (of 24 ?) maart 1752 onder Inv. nr. 2575d.
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1752 Den 22 April zijn van het vorige detachement van den 18 Meert, op
patent van Haer Edel Mogenden de Heeren Gedeputeerde Staeten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen residerende binnen Zutphen, de
dato den 20 April 1752 van hier uit het guarnisoen na Bredevoort vertrokken
den Lieutenant Lubbers met een Sergeant en 24 gemeenen.233
[tussengevoegd:] 1752 Den 22 April zijn volgens patent van Haer Kon.
Hoogheid van den 17 April 1752 drie compagnien uit het Zutphen234 alhier in
guarnisoen gekomen.235
1752 Den 10 Julij zijn met patent van Haer Koninglijke Hoogheijt,
geschreven in S Haage den 7 Julij 1752, alhier in guarnisoen gekoomen den
Luitenant Wilderink met twee bombardiers en vier cannoniers.236
1752 Den 28 October is bovenstaende Luitenant Wilderink met genoemde
manschap alhier uijt het guarnisoen weder na Zutphen vertrokken.
[Inv. nr. 2575d:]
[1753 Maart 19] [Copie van het] Patent van Haer Koninglijke Hoogheijt voor
drie Kanonniers den 19 meert 1753.
[Inv.nr. 1, 193v:]
1753 Den 8 April heeft de compagnie artillerie van Capitain Glabbeecq
alhier een nagt vernagt op patent van Haere Kon. Hoogheid van den 19 Mart
1753.237
Den 21 April heeft de compagnie artillerie van Capitain Petersen den 21
April alhier vernagt, op patent van Haere Kon. Hoogheit van den 19 dito
April 1753 Mart. April 1753.238
Not. Volgens de patent moesten van de compagnie van Capitein Glabbeecq
van sijn compagnie alhier in guarnisoen gedetacheert worden twee
bombardiers en tien canoniers, mitsgaders een bombardier en negen
canoniers, om er guarnisoen te houden tot nader ordre.239
233

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 20 april 1752 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar staat
abusievelijk vermeld dat de afmars van deze manschappen moest plaatsvinden op 22 april
1732.
234
Lees: uit het guarnisoen van Zutphen.
235
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 17 april 1752 onder Inv. nr. 2575d.
236
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 7 juli 1752 onder Inv. nr. 2575d. Aldaar luidt de
naam van de luitenant Wilderik. In datzelfde patent wordt een gelijk getal bombardiers en
kannoniers o.l.v. luitenant Peijpers naar Bredevoort gezonden.
237
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 19 maart 1753 onder Inv. nr. 2575d. In de
daaraan toegevoegde marsroute staat vermeld dat de compagnie o.l.v. kapitein Glabbeek niet
op 8 april, zoals het Inv.nr. 1, meedeelt, maar op 7 april 1752 in Doesburg zou arriveren.
Datzelfde stond eveneens vermeld in een (gedrukte) missive van de kwartiermeestergeneraal Burmania d.d. 17 maart 1753 onder Inv. nr. 2575d.
238
Het desbetreffende patent d.d. 19 maart 1753 onder Inv. nr. 2575d. Ook in een (gedrukte)
missive van de kwartiermeester-generaal Burmania d.d. 17 maart 1753 onder Inv. nr. 2575d
staat deze order bijgeschreven.
239
Het hier vermelde patent ontbreekt in Inv. nr. 2575d.
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Dog is mij tot nog geen bekentmakinge geschiet of dit detachement al hier
gecomen is of niet en heb darom daer van geen aentekening kunnen maken.
1753 Den 20 Junij sijn volgens patent van Haer Koninglijke Hoogheijd van
den 27 Junij 1753 geordonneert agt alhier guarnisoen houdende cannonniers
na Zutphen te zenden.240
[194r] 1754 Den 31 Martii is ingevolge patent van Hare Koninglike
Hoogheid van den 26 Mart 1754 alhier tot nader ordre uit Zutphen in
guarnisoen gekomen een detachement van een officier, twee Sergeanten,
twee Corporaels en veertig gemenen, ter aflossinge van drie compagnien van
het battaillon van den Collonel van den Klooster. 241
Den 1 April zijn ingevolge patente van Hare Koninkl. Hoogh. Van den 18
Martii 1754 en daar opgegevene marschroute bij de Gedeputeerde Staten des
furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen residerende binnen Zutphen van
den 21 dito Martii de bovengemelde drie compagnien van de Klooster van
hier uit het guarnisoen na de Graaf vertrokken.242
Den 17 Maij is bovengemelde detachement, op den 31 Martii 1754 alhier in
guarnisoen gekomen op patent van Hare Koninkl. Hoogheid van den 18
Martii 1754, alhier uit het guarnisoen na ’s Hertogenbosch vertrokken.243
Dito Met en neffens twee compagnien van het battaillon van den Luitenant
Generaal De Guij, ingevolge marschroute door de gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, op welgemelde [?] patente ordres
van Hare Kon. Hoogh. van den 18 Martii gegeven, uit Bredevoort hier
binnen gekomen en doorgetrokken zijnde.
Den 17 dito Maij zijn ingevolge marschroute bij de Gedeputeerde Staten des
Furstendoms Gelre en Graefschap Zutphen residerende binnen Zutphen
gegeven drie compagnien van het battaillon van den Generael Major Van
Randwijk uit Zutphen binnen deze stad als hare gedestineerde
guarnisoenplaets gekomen.244
[Inv. nr. 2575d:]
Aenstaende Saturdag den 18 deses zal het Battaillon vanden Lieutenant
Generael de Guij uijtmarcheeren naar den Bosch, sullende de twee
Compagnien die van dat Battaillon sig te Bredevoort bevinden, op vrijdag
den 17 deses marcheeren binnen Doesborgh om sig des anderendaegs met het
daer sijnde detachement van in de veertig man te begeeven naer Arnhem dog
sig onder wegh aen de Stege te voegen bij het Corps van het Battaillon.245
240

Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 27 juni 1753 onder Inv. nr. 2575d.
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 26 maart 1754 onder Inv. nr. 2575d. Inv. nr.
2611 (d.d. 30 maart 1754) spreekt –terecht– van het Regiment van de Clooster en vermeldt
dat dit sedert 23 april 1753 in Doesburg gelegerd is geweest.
242
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 18 maart 1754 onder Inv. nr. 2575d.
243
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 18 maart 1754 onder Inv. nr. 2575d.
244
Deze marsroute d.d. 15 mei 1754 onder Inv. nr. 2575d. Volgens Inv. nr. 2611 (1754/55) is
dit regiment in Doesburg gelegerd gebleven tot en met 31mei 1755.
245
Brief d.d. 15 mei 1754, gericht aan de secretaris van de stad Doesburg, onder Inv. nr.
2575d.
241
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[Inv. nr. 2611:]
Uijt ’t Regiment te voet van den Generaal Majoor Van Randewiijk hebben
alhier in Guarnisoen gehouden volgende drie Compagnien zedert den 1 Junij
1756 tot en met den 17 april 1757 (…) Als eerstelijk de Compnie van de
Majoor Til (…) voor 51 koppen (…). De Compnie van den Generaal Eck (…).
De Compnie van den Captain Ploto (…).246
[Inv.nr. 1, 194r:]
1757 Den 16 April is ingevolge patent van Hare Koninglike Hoogheid van
den 12 April 1757 uit Zutphen alhier in guarnisoen gekomen, tot nadere
ordre, een detachement van een capitain, een subaltern officier, twee
Sergeanten, twee tamboers en veertig gemeenen.247
Den 17 dito zijn ingevolge hetzelve patent de drie compagnien van het
battaillon van den Generael Major Van Randwijk alhier uit het guarnisoen
vertrokken.
Den 12 May is ingevolge patent van Here Koninglike Hoogheid van den 30
April 1757 uit Sluis in Vlaenderen alhier, tot nader ordre, in guarnisoen
gekomen het eerste battaillon van het regiment Orange Gelderland.248
Dito zijn alhier binnengekomen ingevolge bovengemelde patent van den 12
April 1757 twee compagnien van het 1e bataillon van het regiment van den
Generael Grave van Pretorius uit Bredevoort. Dewelke den 17 dito alhier
overnagt hebbende, met en nevens het detachement op den 16 April 1757
ingekomen, wederom zijn vertrokken.
[194v] 1757 Den 15 August. is ingevolge patent van Hare Koninglike
Hoogheid van den 11 Augustus 1757 een detachement van het corps
artelleristen van den Generael Majoor Van Creutznach uit de compagnie van
den Capitain Van Glabbeecq, bestaande uit den OrdinarisMeester
Vuurwerker Julius Rhode, twee Timmerlieden en tien Gemeene Canoniers,
alhier in guarnisoen gekomen.249
246

Tevens wordt in dit stuk gerept van 13 kanonniers uit de compagnie van kap. Glabeecq
die van 1 mei 1756 tot en met 31 april 1757 in Doesburg gelegerd zijn geweest.
247
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 12 april 1757 onder Inv. nr. 2575d. Volgens Inv.
nr. 2611 (1756/57) was het een commando uijt ’t Regement van den Generaal Pretorius
gedetacheert uijt Zutphen, bestaande in 42 koppen, 2 Sergianten, gecommandeert door den
Captain Calmette & een Luijtenant, welke alhier hebben Guarnisoen gehouden zedert den 16
April tot en met den 13 Meij 1757 (…).
248
Het desbetreffende patent (in copie) d.d. 30 april 1757 onder Inv. nr. 2575d. Volgens Inv.
nr. 2611 (1757/58 en 1758/59) en 2612 (1759/60, 1760/61, 1761/62, 1762/63) bestond dit
eerste bataljon te voet, dat tot en met 26 april 1763 in Doesburg zou blijven, uit de volgende
zeven compagnieën, elk 57 man tellende: de lijfs- of grenadierscompagnie, de comp. van kol.
W.H. de Roode van Heekeren, de comp. van A. de Roode van Heekeren, de comp. van luit.kol. graaf van Stierum, de comp. van maj. Omphal, de comp. van kap. Backker, de comp.
van kap. Slicher.
249
Het desbetreffende patent (in copie van een copie) d.d. 11 augustus 1757 onder Inv. nr.
2575d. Inv. nr. 2611 (1757/58) spreekt van den Luijtenant van de Attelary, Roode, met 12
cannonniers. Uit deze zelfde comp. waren van 1 mei 1757 tot en met 12 mei 1758 eveneens
2 bombardiers en 11 kanonniers in Doesburg geplaatst. Volgens Inv. nrs. 2611 (1758/59) en
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1763 Den 26 April is ingevolge patent van de Staten Generael der
Vereenigde Nederlanden van den 17 Maert 1763 en attache van Sijne
Hoogheid den Heer Veldmaerschalk Hertog Louis van Brunswijk,
repraesenterende Sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau in
qualiteit van Capitein Generael der Vereenigde Nederlanden gedurende
Hoogst Desselfs minderjarigheid, van den 29 Maert 1763 met consent of
approbatie van de Gedeputeerde Staten des Furstendoms Gelre ende
Graefschaps Zutphen, residerende binnen Zutphen, van den 11 April 1763,
uit Zwol alhier tot nader ordre in guarnisoen gekomen het eerste battaillon
van het Regiment van den Luitenenant Generael Van Kinschot, tot aflossinge
van het eerste battaillon van het regiment Orange Gelderland.250
Den 27 dito is het eerste battaillon van het regiment Orange Gelderland alhier
uit het guarnisoen vertrokken na Bergen op Zoom.
[Inv. nr. 2612 (1764/65):]
Uijt het eerste Battaljon te voet van den Luijtenant Generael Majoor Van
Cromstronk251 hebbende alhier guarnisoen gehouden zedert bovenstaende tijd
[te weten van 28 april 1764 tot en met 28 april 1765] deese seven navolgende
compagnien.
Eerstelijk (…) de Lijf of granadier compagnie [57 man].
Ten tweeden (…) Majoor Daulnis sijn compagnie [51 man].
Ten derden (…) Captain Thooft sijn compagnie [51 man].
Ten vierden (…) de compagnie van Captain DeBock [51 man].
Ten vijfde (…) den Captain De Bons sijn compagnie [51 man].
Ten sesde (…) de Captain H. Thooft sijne compagnie [51 man].
Ten sevende (…) den Captain Sloet sijn compagnie [51 man].
[Inv. nr. 2612 (1765/66):]
Uijt het Eerste Battailon te voet van den Generael Majoor Van Cromstronk
hebben alhier guarnisoen gehouden zedert bovenstaende tijd [te weten van 29
april 1765 tot en met 29 april 1766] deese seven navolgende compagnien.
Eerstelijk (…) de Lijf of Granadier compagnie [57 man].
Ten tweede (…) Luijtenant Collonel Daulnis sijn compagnie [51 man].
Ten derde (…) de compagnie van den Majoor Thooft [51 man].
Ten vierde (…) de compagnie van den Luijtenant Collonel DeBock [51 man].
Ten vijfde (…) de compagnie van de Majoor De Bons [51 man].
Ten sesde (…) de compagnie van de Captain Thooft [51 man].
Ten sevenden (…) de compagnie van de Captain Sloet [51 man].

2612 (1759/60 tot en met 1767/68) bleef deze hele groep van 2 bombardiers en 23
kanonniers (een detachement artilleristen van de comp. van kap. Amman, onder bevel van
een luitenant) ook daarna in Doesburg: van 13 mei 1758 tot en met 4 april 1768. Volgens
Inv. nr. 2612 (1769/70) was het gewijzigd in een detachement van de comp. van kol. J.J.
Martfeldt, bestaande uit 1 luitenant, 2 bombardiers en 20 kanonniers. Dit bleef volgens Inv.
nr. 2613 (1773/74) in Doesburg tot en met 5 april 1774. Nog later gewijzigd in een identiek
detachement van de comp. van maj. (later luit.-kol.) L. Smedeeken, tot 1780 in Doesburg.
250
Volgens Inv. nr. 2612 (1763/64) bestond dit regiment Van Kinschot uit deze zeven
compagnieën: a) de Lijfcompagnie; b) de comp. van luit.-kol. Van Bilderbeek; c) van maj.
Daulnis; d) van kap. J. ’T Hooft; e) van kap. De Bock; f) van kap. De Bons; g) van kap. H.
‘T Hooft
251
Elders ook gespeld: Cromstrong, Cronstrom, Cromstrom.
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[Inv. nr. 2612 (1766/67):]
Uijt het Eerste Battaljon te voet van den Generael Majoor Van Cromstrom
hebben alhier guarnisoen gehouden [te weten van 30 april 1766 tot en met 21
april 1767] deese seven navolgende compagnien.
Eerstelijk (…) de Lijf of Granadier compagnie [57 man].
Den Luijtenant Collonel De Bons sijn compagnie [51 man].
Den Majoor Thooft sijn compagnie [51 man].
Den Majoor Sloet sijn compagnie [51 man].
Den Collonel Daulnis252 sijn compagnie [51 man].
Den Collonel Thooft sijn compagnie [51 man].
Den Luijtenant Collonel De Bock sijn compagnie [51 man].
[Inv.nr. 1,, 194v:]
1767 Den 20 April zijn ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den 11
Maert 1767 uit Vlissingen en Goes alhier tot nader ordre in guarnisoen
gekomen de staf en drie compagnien van het 2de regiment Orange Nassau,
geleid wordende door Sijne Fursteliche Doorluchtigheid den Heere
Lieutenant Generael MarkGrave van Baden Durlach, waar van eene
compagnie op denzelven 20 April na Doetinchem, en nog drie compagnien
op den volgenden dag na Bredevoort, Groenlo en Lochem zijn
uitgemarcheerd, na dat dezelve mede op dien 20 April alhier waren binnen
gekomen.253
[195r] 1767 Den 21 April is het eerste battaillon van het regiment van den
Heer Generaal Major Van Cronstrom, het welke zedert den 26 April 1763
alhier in guarnisoen gelegen heeft, wederom van hier uit guarnisoen
vertrokken na Willemstad en Steenbergen.
1768 Den 5 April zijn alhier in guarnisoen gekomen de overige vier
compagnien van het twede bataillon van Sijne Hoogheids twede regiment
Orange Nassau, na dat dezelve, volgens hetgene hier vorens op den 20 April
1767 staat genoteerd, omtrent een jaar te Doetinchem, Lochem, Groenlo en
Bredevoort guarnisoen gehouden hadden.254
[Inv. nr. 2575d:]

252

Er staat: D’Aulis.
Deze formulering is weliswaar bij nauwkeurige lezing niet incorrect, maar oppervlakkig
beschouwd wel verwarrend. Uit het desbetreffende patent (in copie) d.d. 11 maart 1767 blijkt
dat niet drie maar zeven compagnieën van het 2e batt. van het 2e reg. Orange Nassau in
Doesburg zijn gearriveerd. Vier daarvan vertrokken naar Doetinchem, Bredevoort, Groenlo
en Lochem; drie ervan –met de staf– bleven in Doesburg gelegerd. Deze drie waren (volgens
inv. nr. 2612 (1767/68): de Lijfcompagnie van de markgraaf van Baden Durlach, de comp.
van overste Boose, en de comp. van prins Frederik van Baden Durlach.
254
In de brief d.d. 14 maart 1768 van de kwartiermeester-generaal Bouquet aan de magistraat
van Doesburg staat echter genoteerd: ‘(…) door UE. Ede.Groot Agtbaere Stad Doesburg
zullen passeeren de hier onder genoemde Regimenten, dewelke aldaar moeten logeeren voor
den tyd als in haare respective Marschrouten staat gespecificeerd (…:) den 5 april 1768 de
vier gedetacheerde Compagnien van Markgrave van Baden Durlach uyt de Steeden [hun
namen Doetinchem, Bredevoort, Groenlo en Lochem staan niet vermeld]; den 6 do de
Compagnie artilleristen van Mouryk uyt Deventer na Nimweegen; den 26 do die van Du Bois
uyt Nimweegen na Deventer’.
253
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[1768 Juni 11] Missive van de Heeren Gedeputeerde Staten wegens een
Commando Cavalerie [om ‘Sondag den 12 deses maends volgens patent de
komst van sijne Koninglijke Majesteijt van Pruijssen af te wagten en Hoogst
Denselven op maandag van daar te escorteeren tot Bekbergen’] alhier
ingekomen [uit Arnhem] den 12 Junij 1768 en weder uitgemarcheerd den 13
dito.255
[Inv. Nr. 2612 (1769/70):]
Uijt ‘t tweede Battallon te voet van ‘t tweede Regiment Orange Nassau [zijn
in Doesburg gelegerd geweest] deese seeven navolgende compagnien.
-Lijf of Granadier compagnie [van de markgraaf van Baden Durlach] [56
man].
-Generael Major Marquis De Bellegarde sijn compagnie [50 man].
-Collonel Baron van Bose sijn compagnie [50 man].
-Collonel Prins Frederick van Baade sijn compagnie [50 man].
-Luijtenant Collonel van Manteuffel sijn compagnie [50 man].
-Major Bunge sijn compagnie [50 man].
-Major Baron van Ebersteijn sijn compagnie [50 man].
[Inv.nr. 1, 195r:]
1770 Den 23 April is uit de Zeeuwsche guarnisoen alhier in guarnisoen
gekomen het eerste bataillon van het Schots regiment van den heer Collonel
Stuart.256
Den 24 dito is het twede bataillon van Sijne Hoogheids twede regiment
Orange Nassau wederom van hier uit het guarnisoen vertrokken na
Leeuwaarden.
1771 Den 20 April is uit de Zeeuwsche guarnisoen alhier in guarnisoen
gekomen Sijne Hoogheids bataillon Orange Drenthe.257
1771 den 23 April is dit bataillon weder vertrokken na Nijmegen.
1771 den 21 dito is het eerste bataillon Schotten van den heer Collonel Stuart
van hier uit het guarnisoen vertrokken na Deventer.
1774 Den 18 April is alhier in guarnisoen gekomen een detachement van de
binnen Zutphen in guarnisoen gekomene compagnie artilleristen, bestaande
in een officier, twee bombardiers en twintig canonniers.
Dog is daar van geen patent vertoond.258
255

Volgens een patent (in copie), dat bij deze missive werd geïnsereerd, is bij die
gelegenheid ook het 1e bataljon van het regiment d’Envie, dat op 11 juni uit Arnhem was
aangekomen, op 15 juni d.a.v. terug gemarcheerd.
256
Volgens Inv. nr. 2631 (1770/71) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) Grenadier comp.; b) comp. van luit.-kol. Scot; c) comp. van maj. Munro; d) comp. van
luit.-kol. Balnearis; e) comp. van kap. Turnbul; f) comp. van kap. Pilkington; g) comp. van
kap. Watson.
257
Volgens Inv. nr. 2613 (1771/72) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) Lijf of Grenadier comp.; b) comp. van kol. Van Dongen; c) comp. van kol. Mulert; d)
comp. van luit.-kol. Dapper; e) comp. van maj. Piccard; f) comp. van luit.-kol. Beekman; g)
comp. van luit.-kol. Wildrik.
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Den 22 dito is ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den 4 Maert 1774 uit
Tholen, Lillo en Torten alhier in guarnisoen gekomen het twede bataillon van
het regiment van den Lieutenant Generaal Grave d’Envie, geleid wordende
door den Lieutenant Generaal Deutz.259
[Inv. nr. 2600:]
[ca. 1775] Lijst van inkwartieringen van de compagnie van majoor Hetzler,
vermeldende 76 man.
[Inv.nr. 1, 195r:]
1776 den 21 Maij is dit bataillon wederom van hier uit het guarnisoen
vertrokken na Bergen op Zoom.
[195v] 1776 den 20 Maij is ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den
……………….260 Alhier in guarnisoen gekomen het twede bataillon van het
regiment van den Lieutenant Generaal Baron van Randwijk.261
1777 Den 24 April is dit bataillon wederom van hier uit het guarnisoen
vertrokken na Zutphen.
1777 Den 23 April is ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den 12 Maert
1777 alhier uit Tholen, Lillo en Torten in guarnisoen gekomen het twede
bataillon van het regiment van den Generaal Major van Aerssen van
Sommelsdijk.262
1778 Den 13 April is dit battaillon wederom van hier uit het guarnisoen
vertrokken na Arnhem.
1778 Den 12 April is ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den 17
Februarij 1778 alhier uit Bergen op Zoom in guarnisoen gekomen het twede
battaillon van het regiment Schotten van den Collonel Dundas.263

258
Volgens Inv. nr. 2613 (1773/74) was het een detachement van de comp. van maj. C.L.A.
Smedecken.
259
Volgens Inv. nr. 2613 (1774/75) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) de Lijf of Grenadier comp.; b) comp. van gen.-maj. Snoukaard; c) comp. van kol.
Snoukaard; d) comp. van luit.-kol. Mester; e) comp. van luit.-kol.Van Gheel van Spanbroek;
f) comp. van luit.-kol. Sluijterman; g) comp. van maj. Sonnemans.
260
De datum is niet ingevuld.
261
Volgens Inv. nr. 2613 (1776/77) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagniën:
a) Grenadier comp.; b) comp. van luit.-kol. Wilmot; c) comp van luit.-kol. De Lannoij; d)
comp. Maj. Van Randwijk; e) comp. van kol. Schull; f) comp. van luit.-kol. Van Hackfort; g)
comp. van luit.-kol. Bols.
262
Volgens Inv. nr. 2631 (1777/78) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) Grenadier comp.; b) comp. van luit.-kol. Tiquet; c) comp. van luit.-kol. De Jacobi; d)
comp. van luit.-kol. De Fumal; e) comp. van luit.kol. Van Frankenberg; f) comp. van maj. De
Ringler; g) comp. van kap. De Jacobi.
263
Volgens Inv. nr. 2613 (1778/79) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) Grenadier comp.; b) comp. van luit.kol. Halket; c) comp. van maj. Douglas; d) comp. van
luit.-kol. Macleod; e) comp. van luit.-kol. Hume; f) comp. van luit.-kol. Maeghic; g) comp.
van kap. Budge.
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1780 Den 9 April is ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den
…………….264 alhier binnen gekomen de compagnie artilleristen van den
Capitain van Mourik, en op den 11 daaraan volgende weder uitgemarcheerd
na Deventer, zijnde volgens onder dat patent getekende ordre van Sijne
Hoogheid twee karren, in de plaats van eene, aan dezelve, vermits hare
sterkte, geleverd.
Den 10 dito is ingevolge patent als voren binnen gekomen de compagnie
artilleristen van den Major Vegelin van Claerbergen, en des anderen daags
uitgemarcheerd na Nijmegen, met twee karren als boven.
[196r] 1780 Den 12 April is het detachement artelleristen, zo op den 18 April
1774 hier in guarnisoen gekomen was, zijnde van de compagnie van den
Capitain Smedeke, weder uitgemarcheerd, met een kar, na Zutphen.
Den 20 dito is ingevolge patent van Sijne Doorluchtige Hoogheid van den 28
Februarij 1780 alhier uit Nijmegen in guarnisoen gekomen het eerste
bataillon van Sijne Hoogheids twede regiment Orange Nassau.265
Dito is het twede bataillon van het regiment Schotten van den Generaal
Major Dundas van hier uit het guarnisoen vertrokken na Thiel, met zeven
karren tot Arnhem.
Den 24 dito is ingevolge patent van Sijne hoogheid van den 21 Februarij
1780 binnen gekomen de compagnie artilleristen van den Major Sahling, en
des anderen daags uitgemarcheerd na Nijmegen, met twee karren zoals op
den 11 dezer maand de op den 9 en 10 ingekomene compagnien hebben
gehad, alle ingevolge speciale ordre van Sijne Hoogheid.
Den 18 dito is alhier in guarnisoen gekomen een detachement artilleristen,
betaande in een Sous-Lieutenant, twee bombardiers en twintig canonniers,
behorende tot de binnen Zutphen in guarnisoen gekomene compagnie van
den Capitain Wildrik.
1781 Den 19 Januarij is het laatst gemelde detachement artilleristen wederom
uitgemarcheerd na Delft, met eene karre tot Apeldoorn.
Dito zijn ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den …..266 dezer alhier
uit Zutphen in guarnisoen gekomen twee compagnien van het twede bataillon
van het regiment van den Heere Prince van Saxen Gotha.267
264

De datum is niet ingevuld. De brief, onder Inv. nr. 2575d, van de kwartiermeestergeneraal Bouquet aan de magistraat van Doesburg waarin verwezen wordt naar het
desbetreffende patent, is gedateerd op 19 maart 1780. Deze compagnie artilleristen van
Mourik kwam uit Nijmegen, en de compagnie artilleristen van Vegelin van Claerbergen,
welke 10 april in Doesburg arriveerde, kwam uit Deventer. Bovendien maakt deze brief nog
melding van de compagnie artilleristen van Sahling welke op 24 april uit Deventer zou
arriveren en de volgende dag verder naar Nijmegen moest trekken.
265
Volgens Inv. nr. 2613 (1780/81) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) de Lijf of Grenadier comp.; b) comp. van gen.-maj. graaf van Wartensleben; c) comp. van
kol. graaf van Wartensleben; d) comp. van luit.-kol. Rosier; e) comp. van luit.-kol. graaf van
Witgenstein; f) comp. van maj. Van Eickstorf; g) comp. van kap. Van Breugel.
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Den 20 dito is het eerste bataillon van het twede regiment Orange Nassau van
hier uit het guarnisoen vertrokken na Maasssluis met zeven karren, en in hoc
singulari casu nog negen en dus zamen 16 karren, te weten voor ieder
compagnie 2, en 2 voor de staf, tot Arnhem.
[196v] 1782 Den 28 Maert zijn ingevolge patent van Sijne Hoogheid (van
den 10 dezer) alhier in guarnisoen gekomen (uit Namen) twee compagnien
(de eene van den heer Generaal Major T Hooft en de andere van den heer
Capitain Daulnis) van het 2de battaillon van het regiment van den heer
Lieutenant Generaal van Hardenbroek.
Den 29 dito zijn de (op den 19 Januarij 1781 alhier in guarnisoen gekomene)
twee compagnien van het twede bataillon van het regiment van den Heere
Prince van Saxen Gotha van hier uit het guarnisoen vertrokken na NoordHolland met twee karren, elke, vermits thans de wegen zeer kwaad waren, in
dit extraordinair geval bespannen met twee paerden, tot Arnhem.
1782 Den 6 Meij is ingevolge patent van Sijne Hoogheid van den 5 April
1782 alhier in guarnisoen gekomen een detachement artilleristen, bestaande
in een bombardier en zes canonniers van de (in Noord-Holland gelegen
hebbende) compagnie van den heer Collonel Du Pont.
1783 23 Julij zijn in gevolge patent van Sijne Hoogheid van den
……………..268 alhier in guarnisoen gekomen twe compagnien van het
bataillon van het regiment van den Generaal Major Grave van Bijland uit
Zutphen.
Den 14 October is ingevolge patent van Sijne Hoogheid (van den 27
September 1783)
[197r] alhier in guarnisoen gekomen het eerste battaillon van het regiment
van den Lieutenant Generael van Raders, gecantonneerd geweest te
Oudorp.269
1783 Den 25 dito zijn de op den 23 Julij 1783 alhier in guarnisoen gekomene
twe compagnien van ‘t 1ste bataillon van het regiment van den Grave van
Bijland van hier uit ’t guarnisoen na Zutphen vertrokken, met …270 karren,
elk bespannen met 1 paarden.

266

De datum is niet ingevuld.
Volgens Inv. nr. 2613 (1781/82) waren dit de comp. van luit.-kol. Schepern en van luitkol. Schleicher.
268
De datum is niet ingevuld.
269
Volgens Inv. nr. 2614 (1783/84) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) de Grenadier comp.; b) comp. van maj. Scheffner, c) comp. van luit.-kol. Oostdijk; d)
comp. van kap. Dierst van Leefdaal; e) comp. van luit.-kol. Van Swanenburg; f) comp. van
luit.-kol. Turq; g) comp. van kap. Ter Stall.
270
Niet ingevuld.
267
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1784 Mei 16 zijn vier compagnien van ’t eerste bataillon van den Lieutenant
Generaal van Raders van hier na Zutphen vertrokken met 4 karren.271
November 4 zijn eenige canonniers van hier gemarcheert na Arnhem met een
kar.
[november] 7 zijn alhier binnen gekomen en des anderen daags
uitgemarcheert de vier compagnien van den Lieutenant Generael van Raders
voornoemt met nog 3 compagnien van ’t zelve regiment met 7 karren na
Arnhem.272
Tot hier de reekeningh wegens verschot aen karren, stroo, vuur en ligt
ingebragt.273
1785 Den 21 Januari is ingevolge patent van Zijne Hoogheid van den 12
Januari 1785 alhier in guarnisoen gekomen uit Nijmegen het eerste battaillon
van ’t regiment van den Lieutenant Generaal van Raders.
1785 Den 16 September is ingevolge patent van Zijne Hoogheid van den 9
September 1785 alhier binnen gekomen het vijfde battaillon van den Heer
Lieutenant Generaal Furst van Waldeck uit Coeverden, hebbende de
commandant in tegenwoordigheid van de verdere officieren alle voor het
front gerengeert, onder het presteren van de gewoone militaire honneurs,
tusschen de Barriere
[197v] en de Kraak den eed van getrouwheid aan handen van den Heer eerste
Præsident afgelegt, zo als dien eed in ’t resolutien boek sub 20 Augustus
1785 geinsereert staat.
En is dat battaillon des anderen daags uitgemarcheert met 7 karren, ieder met
twe paerden bespannen, na Nijmegen.
1785 September 17 is ingevolge patent van Zijne Hoogheid van den 12
September 1785 alhier in guarnisoen gekomen een compagnie van het eerste
battaillon van het regiment mariniers van den generaal Major Douglas, en
heeft de Hr. W.H. Bourquin, capitain van die compagnie, op het raadhuis aan
handen van Heer eerste President den eed van getrouwheid afgelegt.
[september] 19 is ingevolge patent van Zijne Hoogheid alhier uitgemarcheert
het eerste battaillon van het regiment van den Lieutenant Generaal Raders
met 7 karren na Nijmegen.
1785 October 1 is op patents van Zijne Hoogheid van den 29 September
jongstleden alhier binnengekomen om guarnisoen te houden tot nader order
het 2de battaillon van den Generaal Grave van D’Envie uit ……………..274
hebbende de commanderende en verdere officieren alle voor ’t front
271

Volgens Inv. nr. 2614 (1783/84) waren dat ‘de grenadier compagnie van den Lt. Generaal
Baron van Raders, de compagnie van den Major Scheffner, de compagnie van den Lt. Coll.
Oostdijk, de compagnie van den Capitain Dierst van Leefdaal’.
272
Volgens Inv. nr. 2614 (1783/84) waren de drie andere compagnieën van het regiment
Raders ‘de compagnie van den Lt. Coll. van Swanenburg, de compagnie van den Lt. Coll.
Turq en de compagnie van den Capitein Ter Stall’.
273
Deze zin is naderhand ingevoegd.
274
Niet ingevuld.
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gerengeert onder de Bomen even agter de Schipbrug, den eed van
getrouwheid aan handen van den Heer eersten President afgelegd onder het
præsteren van de gwoone militaire honeurs. Alles ingevolge het rapport van
de Heeren Presidenten Lindenbergen van Leenhof de Lespierre.275
[oktober] 2 is ingevolge patent van Zijne Hoogheid hier uitgemarcheert de
compagnie van de capitain Bourquin van ’t eerste battaillon van het
[198r] regiment mariniers van den Generaal Major Douglas na Arnhem met
een kar.
1785 Den 18 November is alhier uit het guarnisoen gemarcheerd een
detachement van de grenardier compagnie van den Generael Grave van
D’Envie met een kar na ’t Loo.
December 17 zijn ingevolge patent van Zijne Hoogheid den 6 des zelven
maands alhier in guarnisoen gekomen twe esquadrons carbiniers van Z.
Hoogheids regiment Orange Vriesland uit Arnhem.276 Hebbende de presente
officieren op de Stadsweide even over den IJssel den eed van getrouwigheid
gepræsteerd in ’t Res.277 Sub 20 Augustus 1785 geinsereert.
1786 Den 14 Maart 1786 is een commando van het hier guarnisoen houdende
2de battaillon van den Generaal D’Envie uitgemarcheerd met een kar na ’t
Loo.
[maart] 31. Aan een detachement na ’t Loo en tot afhaalen van ’t
voorschreven detachement een kar geconcedeert.
Juni 9. Ingevolge patent van Zijne Hoogheid, gedateert Loo den 18 Maij
1786, is een detachement van de compagnie artilleristen van den Major
Wildrik gedestineert naar Doesborgh, bestaande uit een officier, twe
Bombardiers en 16 Canonniers, om guarnisoen te houden tot nader order, en
zijn binnen gekomen.
1786 1 September is patent vertoont patent tot uitmarcheren voor D’Envie.278
1786 September 7 zijn ingevolge patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid
van den 4 September alhier binnen gemarcheerd het eerste battaillon van
Orange Gelderland uit Willemstad om guarnisoen te houden tot nader
order.279

275

Volgens Inv. nr. 2614 (1785/86) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) Grenadier comp.; b) comp. van kol. Snoukaert; c) comp. van luit.-kol. d’Escurij; d) comp.
van maj. Boekhold; e) comp. van gen.-maj. Van Spanbroek; f) comp. van luit.-kol.
Sluijterman; g) comp. van maj. Sonnemans.
276
Volgens Inv. nr. 2614 (1785/86) waren dit: a) de comp. van luit.-gen. Van der Dussen; b)
de comp. van kol. Van Bronckhorst; c) de comp. van maj. Van Zuijlen van Nijevelt; d) de
comp. van ritm. Van Pabst.
277
Resolutiënboek.
278
Deze zin is naderhand ingevoegd.
279
Volgens Inv. nr. 2614 (1785/86) bestond dit bataljon uit de volgende zeven compagnieën:
a) Grenadier comp.; b) comp. van luit.-kol. Van Eis; c) comp. van maj. Van Stirum; d) comp.
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Zijnde door de beide Heeren Præsidenten in eed genomen, hebbende280 de
commanderende en verdere officieren onder de Boomen even agter de
Schipbrug onder het præsteren van de gewoone militaire honneurs dien eed
van getrouwigheid afgelegd.
[september] 8 is vertoont patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid, waerbij
het patent tot uitmarcheren aan ‘t 2de battaillon van D’Envie word
ingetrokken en gelast om alhier te blijven tot nadere ordre, getekent op ’t Loo
7 September 1786.
[198v] November 13 een detachement van Orange Gelderland na ’s
Heerenberg met een kar.
December 19 zijn op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid met agt karren
naer Apeldoorn alhier uit gemarcheerd de 7 compagnien van het 1 batt.
Orange Gelderland (except een detachement van het zelve zig te ’s
Heerenberg bevindende) om vervolgens na Hattem te marcheren en aldaar
guarnisoen te houden. Zijnde daarbij twe gitsen gegeven waer aan betaeld is
vier guldens.
1787 16 Januari is van hier na ’s Heerenberg gemarcheert een commando uit
het regiment van D’Envie met een kar, om dat van Orange Gelderland af te
lossen.
[januari] 18 is dat detachement van Orange Gelderland van hier na
Apeldoorn gemarcheert met een kar, om verder na Hattem te gaan.
Mei 13 zijn op patent van Zijn Doorluchtige Hoogheid hier uitgemarcheerd
twe compagnien of een esquadron carbiniers Orange Vriesland met een kar
met twe paarden na Zutphen.
[mei] 15 is uitgemarcheerd het andere esquadron met twe karren met twe
paerden na Zutphen, en is aan haar een gids medegegeven, waaraan betaeld is
1 gulden.
Juni den 24 zijn op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid van 22 desselven
maend hier binnen gemarcheerd van het regiment van den Lieutenant
Generaal Landgrave van Hessen Philipstal 85 persoonen en 88 paerden om
alhier guarnisoen te houden tot nader ordere, hebbende de commanderende
en verdere officieren onder de Boven281 even over de Schipbrugge den
gewoonen eed aan handen van den Heer eerstte President onder het doen van
de gewoone militaire honneurs afgelegd.282
Juli 7 zijn uitgemarcheert een capitein, twe offi-

van kol. Tervile; e) comp. van kap. Walteling; f) comp. van kap. Van Munnick; g) comp. van
kap. Hesselberg.
280
Lees: hebben.
281
Lees: Bomen.
282
Een gespecificeerde opgave van man en paard onder Inv. nr. 2575d.
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[199r] cieren en dertig gemeenen na Borculo met een kar en een gits na
Borculo. Zijnde aen de gits betaalt 1 daalder, en ook een gits na ’s Herenberg
met een sergeant en 10 ruiters, waeraen betaeld 1 guldens.
[juli] den 24 zijn op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid van den 22 Juli
deses jaars 1787 -den 27 dat is vertoond283- binnen gekomen het detachement
van ’t twede battaillon van ’t regiment infanterie van den Generael Grave
D’Envie, zig bevindende te Hattem, bestaande uit een Sergeant, twe
Corporaals, een tamboer en seventien musquetiers.
En op den 23 daarbevoorens is op patent van Zijn Hoogheid hier
uitgemarcheert het regiment van den Lieutenant Generaal van Hessen
Philipstal, op den 24 hiervoor aangeteekent met een kar na Zutphen.
Den 11 Augustus 1787 aan eenige agtergeblevene ruiters van de carabiniers
geaccordeert met een kar na Wageningen en eodem geaccordeert drie karren
aan een detachement uit het regiment van den Generael Grave van D’Envie,
op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid en attache van de Heeren
Gedeputeerde Staaten, beide van de 10 deezes, op morgen den 12 na
Doetinchem zullende marcheren, bestaende dat detachement uit twe
Capiteins, 4 subalterne officieren, zes Sergeanten, 8 Corporaels, drie
tambours en 100 musquettiers.
Den 15 September 1787 is het voorseide detachement hier weder binnen
gekomen.
Den 16 dito is op patent van Zijne Doorluchtige hoogheid van den 11
September 1787 het twede battaillon van D’Envie hier uit gemarcheerd met 8
karren na Nijmegen.
Den 15 September 1787 is op patent van Zijne Hoogheid van den 11 dito hier
binnen gemarcheerd het twede battaillon van ’t rehiment van den Collonel
Van Plettenburg uit Zutphen, hebbende voor ’t inkomen binnen deeze stad
[199v] conform ’t zelve patent gedetacheerd na Doetinchem 1 Capitein, 3
officieren, 6 Sergeanten, zes Corporaals, 2 tamboers en 78 gemeenen. Ook
leggen van het zelve battaillon ingevolge opgave te Grol 40 en te Lochem
insgelijks 40 man.
1788 Mei den 1 is op patent van Zijn Doorluchtige Hoogheid d.d. 13 April
1788 hier binnen gemarcheerd de commanderende officier met het
detachement van den Collonel Van Plettenberg dat te Lochem in guarnisoen
is geweest.
Eodem is mede hier binnen gemarcheert het detachement van ’t zelve
regiment dat te Groenlo gelegen heeft.
[mei] 2. Het detachement van Doetinchem.
Eodem is op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid, getekent ’S Hage den
13 April 1788, hier binnen gemarcheerd om guarnisoen te houden tot nader
283

Lees: dat den 27 is vertoond.

106

order het eerste battaillon van den Collonel Grave Van Dam uit Nijmegen,
hebbende de commanderende en verdere officieren, onder het bewijzen van
de gewoone militairen honneurs voor ’t marcheren, den eed van
getrouwigheid aan handen van den Heer eerste President afgelegd.
[mei] 3 is op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid hier uit gemarcheert na
Nijmegen met agt karren het twede battaillon van het regiment van den
Collonel Van Plettenberg.
September 2 aan een detachement op vrijdag na Dieren zullende moeten
marcheeren een kar verleend.
[200r] 1789 den 29 Mei is vertoont patent van Zijne Hoogheid, getekent ’S
Hage den 21 Mei 1789, houdende aan den Collonel of commanderenden
officier van het eerste battaillon van het regiment van den Generaal Major
Grave Van Welderen om den 16 aanstaende Juni met dat battaillon uit
Zutphen in deeze Stad te marcheren en guarnisoen te houden tot nader order.
Juni 16 is het voorschreven battaillon hier binnen gemarcheerd, hebbende de
commanderende en verdere officieren voor ’t in marcheren den eed van
getrouwigheid aan handen van den eersten Heer Presiderende onder de
boomen even over de Schipbrugge afgelegt.
Eodem is hier uit gemarcheerd na Arnhem met agt karren het eerste battaillon
van den Colonel Grave Van Dam.
October 28 patent vertoont voor ‘t 1 battaillon van ’t regiment van den
Generaal Major Grave Van Weelderen, om op den 3 November na Zutphen
te marcheren.
November 3 is het gemelte battaillon hier uitgemarcheerd met 8 karren na
Zutphen.
Eodem is de staf en vijf compagnien van ’t 1ste battaillon van Sommerlatte op
patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid hier binnen gemarcheert om
guarnisoen te houden tot nader ordre, hebbende de commanderende en
verdere officieren onder het doen van de gewoone honneurs aen handen van
den Heer President den eed afgelegd.
1790 April 6 is op patent van Zijn Doorluchtige Hoogheid hier binnen
gemarcheert het 2de battaillon van het Oud Gelders Regiment Orange
Gelderland, hebbende de commanderende en verdere officieren aen handen
van den Heer eersten President voor ’t marcheren den gewoonen eed gedaen
onder het præsteren van de militaire honneurs.
7 April hier uitgemarcheerd de 5 compagnien van Sommerlatte na Zutphen.
[200v] 1790 April 11 is op patent van Zijne Doorlugtigste Hoogheid hier
binnen gemarcheerd het eerste battaillon van Orange Gelderland en is voor
het inkomen aan den commanderende en verdere officieren den gewoonen
eed afgenomen, hebbende daarbij beweezen de ordinaire militaire honeurs.
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Den 17 is van hier uit gemarcheerd een officier met 30 man met een kar na
Zelhem.
Juni 5: een detachement met een kar na Dieren.
Een detachement met een kar na Zutphen om verder na Borculo te
marcheren.
Een dito detachement met een kar na Aalten.
Een officier, twe bombardiers en 16 gemeenen met een kar na Zutphen.
[juni] 6 een kar hebbende het detachement van Dieren hier na toe gebragt.
November 4 een kar met een detachement van ’t regiment Orange Gelderland
na het Loo, en een gids waaraan per uur betaalt is ses stuivers.
[november] 27 is hier uitgemarcheerd het Oud Gelders Regiment Orange
Gelderland op patent van Zijne Hoogheid, met zestien karren na Arnhem.
Eodem binnen gemarcheerd drie compagnien Van Randwijk.
[november] 28 aen een detachement van Aalten na Arnhem een kar gegeven.
[op een los, geïnsereerd vel d.d. 24-12-1790:] Captn van Dalen heeft aan my
gisteren avond vertoond het Patent van Z. D. Hoogheid, getekend d. 18 Dec.
Laatstleden, ingevolge het welke het Eerste Bataillon van den Heer Grave
van Welderen aanstaande Donderdag d. 30 deezes, alhier Guarnisoen komt
houden. [w.g.:] Lindenberg.
December 31 is hier op patent van Zijn Doorluchtige Hoogheid
[201r] binnen gemarcheert het eerste battaillon van het regiment van den
Heer Grave Van Welderen om guarnisoen te houden tot naarder order, zijnde
de commanderende en verdere officieren onder ’t plegen van de gewoone
militaire honneurs in eed genomen.
31 eodem zijn hier uitgemarcheerd de drie compagnien van ’t eerste
battaillon Van Randwijk met drie karren na Zutphen.
1791 Mei 13 is hier uitgemarcheert een detachement artilleristen met een kar
na Arnhem.
[mei] 23 zijn hier binnen gemarcheert op patent van Zijn Hoogheid een
officier, twe bombardiers, twe timmerlieden en 16 cannoniers van de
compagnie van Geelink.
Juni 3 is op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid hier binnen
gemarcheerd het 2de battaillon van het eerste regiment van de Lieutenant
Generaal Vurst Van Waldek uit Tiel hebbende de commanderende en andere
officieren, voor het in marcheren, onder het plegen van de militaire honneurs
den gewoonen eed af gelegd.
Eodem is hier uitgemarcheerd het eerste battaillon van den Heer Grave Van
Welderen met agt karren na Arnhem.
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1792 April 19 zijn op patent van Zijne Hoogheid hier binnen gemarcheerd
vier compagnien van het battaillon van het regiment van den Generaal Major
van Pabst.
[april] 20 zijn op patent van Zijn Doorluchtige Hoogheid hier uitgemarcheert
na Sluis in Vlaanderen het twede battaillon van den Lieutenant Generaal
Furst Van Waldek met 8 karren op Arnhem.
[201v] 1792 April 30 is op patent van Zijne Hoogheid hier uitgemarcheerd
een compagnie van het regiment Van Pabst met een kar na Doetinchem.
Mei 1 zijn hier binnen gemarcheert de zeven compagnien van ’t twede
battaillon van den Grave Van Dam uit Doetinchem, Lochem en Grol.
[mei] 2 zijn die compagnien hier uitgemarcheerd met agt karren na
Nijmegen.
[mei] 18 is op patent van Zijne Hoogheid een detachement van een officier,
twe sergeanten, twe corporaals, een tamboer en 17 gemeenen van hier
gemarcheerd na Ligtenvoorde284 [en] Groenlo met een kar en een gids, zijnde
aen de gids betaeld 1-16-.
[mei] 23 is op patent van Zijne Hoogheid hier binnen gemarcheert de
compagnie van het regiment Van Pabst van Doetinchem.
1793 Januari 1 is op patent van Zijne Hoogheid d.d. 23 December 1792 hier
binnen gemarcheerd het eerste battaillon van het regiment infanterie van den
Lieutenant Generaal Bedauex285 uit Arnhem.
Eodem zijn hier uitgemarcheerd vier compagnien van ’t regiment van den
Generaal Major Van Pabst met 4 karren na Zutphen.
Februari 20 zijn op patent van Zijn Hoogheid hier binnen gemarcheerd drie
compagnien van ’t twede battaillon van Douglas en op den 22 dito nog een
compagnie van het zelve regiment en battaillon.
[202r] 1793 Februari 21 is op patent van Zijn Doorluchtige Hoogheid hier
uitgemarcheerd het 1ste battaillon van Bedaulx met agt karren na Arnhem.
Maart 2 is hier uitgemarcheerd het detachement artilleri met een kar na
Arnhem.286
April 19 is op patent van Zijn Doorluchtige Hoogheid hier binnen
gemarcheert het Munstersche geele regiment van 800 man en is den 21
hieruit gemarcheert na Arnhem.
[april] 21 is hier binnen gemarcheert [het] Rood Munstersch regiment mede
van agt hondert man en is den 23 hier uitgemarcheerd na Arnhem.
284

Deze plaatsnaam is naderhand ingevoegd.
Lees: Bedaulx.
286
Deze zin is naderhand ingevoegd.
285
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Mei 9 is op patent van Zijne Hoogheid hier uitgemarcheerd de grenadier
compagnie van Douglas met een kar na Arnhem.
[mei] 15 is hier binnen gemarcheerd de grenadier compagnie van Stuart.
[mei] 16 is dezelve uitgemarcheerd met een kar na Arnhem.
[mei] 18 vertoont patent van Zijne Hoogheid van 2 mei 1793 voor den
comm[anderenden] officier van ’t twede battaillon van den Heer Generaal
Major Prince van Baden om met de staf en drie compagnien te marcheren na
Doesborgh om guarnisoen te houden tot nader order, zullende op de marsch
van Arnhem na Doesborgh te Dieren moeten detacheren twe detachementen
na Zutphen, ieder van een officier, een Sergeant, twe Corporaals, een
tamboer en agtien Musquettiers, en zal uit Doesborgh daags na ’t arrivent
aldaer moeten worden gedetacheerd na Doetinchem een officier, twe
Sergeanten, drie Corporaels, een tambour en 24 Musquettiers en heeft voorts
de commanderende officier den gewoonen eed afgelegd, en is daarop de staf
en de overige conform ’t patent binnen gemarcheerd.
[mei] 19 is hier uitgemarcheerd het detachement na Doetinchem met een kar.
[mei] 19 uitgemarcheerd de staf en twe compagnien van Douglas met drie
karren na Arnhem.
[mei] 20 is binnen gemarcheerd en heeft hier vernagt
[202v] het detachement van Douglas van Doetinchem.
1793 Mei 21 uitgemarcheerd met een kar na Arnhem.
Juli 1 op patent van Zijne Hoogheid de dato 27 Juni 1793 binnen
gemarcheerd het depot van het regiment van den Lieutenant Generaal
Bedaulx uit Arnhem.
[juli] 2 zijn hier uitgemarcheerd de drie compagnien Van Baden met drie
karren na Zutphen.
[juli] 19 zijn op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid hier binnen
gemarcheerd een officier, een bombardier, een corporaal en agt gemeenen
van de compagnie van Geelink.
September 25 een detachement Canonniers met een kar na Arnhem.
December 21 zijn op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid hier binnen
gemarcheerd twe compagnien van ’t twede battaillon van den Generaal Major
Prins van Baden uit Zutphen.
[december] 22 is het depot van ’t regiment Bedaulx hier uit gemarcheerd met
dertien karren na Arnhem.
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1794 Februari 10 zijn op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid d.d. 27
Jan. 1794 hier binnen gemarcheerd vier compagnien van het 2de battaillon
van den Heere Lieutenant Generaal Prince van Baden.
[februari] 11 uitgemarcheerd drie compagnien: een na Apeldoorn en een na
Arnhem en een na Doetinchem met drie karren.
[203r] 1794 Februari 14 uitgemarcheerd een detachement van den Lieutenant
Generaal Baden naar Arnhem, medegegeven een kar.
[februari] 16 op patent van Zijn Hoogheid van den 8 dito hier uitgemarcheerd
den onder officier van het detachement artillerie van de compagnie van den
Capitein Bischoff met een kar na Arnhem.
Binnen gekomen om, op patent van Zijne Doorluchtige Hoogheid, van 3
Febr. 1794287, guarnisoen te houden tot nader order een officier, Bombardier,
Corporaal en 15 gemeenen of Canonniers van de lijfcompagnie van het corps
artilleristen.
[februari] 23 is hier uitgemarcheerd een detachement drijvers bij de artillerie
in het veld van 46 man van het regiment Van Baden met een kar na Arnhem.
Maart 17 is uitgemarcheert een detachement van Gensou met een kar na
Arnhem.288
Maart 30 uitgemarcheerd vier compagnien Van Baden met 5 karren na
Arnhem.
Eodem binnen gemarcheerd 1 Capitein, 2 officieren, 6 Sergeanten , 2
tamboers en 72 gemeenen, zijnde een detachement van het twede battaillon
van den Furst van Waldek.
[Inv. nr. 2575d:]
[1794 September 25] Besluit om het militair hospitaal van Delft naar
Doesburg te verplaatsen, en niet naar Zutphen, waar geen geschikte
huisvesting te vinden is.
[Inv.nr. 1, 203r:]
September 26 uitgemarcheerd het detachement van ‘t 2de battaillon van Furst
van Waldek met twee karren na Arnhem.
Eodem binnen gemarcheerd een detachement van den Generaal Major
Bentinck, sterk 1 Capitein, 2 officieren, 3 Sergeanten, 2 Tamboers en 45
gemeenen.289
[september] 28 binnen gemarcheerd twee compagnien van het 2de battaillon
van ’t regiment van den Lieutenant Generaal van Baden.
[september] 29 uitgemarcheerd het detachement van den Generaal Major
Bentinck met ene290 karren na Zutphen.
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Deze datum is naderhand ingevoegd.
Deze zin is naderhand ingevoegd.
289
Een korte notitie dienaangaande d.d. 26 september 1794 onder Inv. nr. 2575d.
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[september] 30 uitgemarcheerd twee compagnien van het 2 de battaillon van ’t
regiment van den Lieutenant Generaal van Baden met twee karren na
Nijmegen.
[203v] 1794 October 1 binnen gemarcheerd eene compagnie van ’t tweede
battaillon van den Generaal Major Bentinck om guarnisoen te houden tot
nader order.
October 5 s’avonds binnen gemarcheert t’corps d’artillerie t’welk onder Mr.
De Rotalier in dienst van Zijn Britsche Majesteit te Grol zal worden opgerigt;
dit corps, sterk 7 man, is des nagts van stroo en dekens voorzien, en
s’morgens den 6 uitgetrokken na Grol, met een kar tot Grolle; egter deeze
karre is door den officier van het corps betaald.
[oktober] 8 een kar met een zieken na het hospitaal te Velp in Engelsche
soldij gezonden.
[oktober] den 17 binnen gemarcheert twee compagnien grenadiers van den
Lieutenant Generaal Van Welderen om guarnisoen te houden tot nader ordre.
[oktober] 18 aen een gids, de Carabiniers van Hessen Cassel na Whel geleid
hebbende en eenige andere na Elkum, betaald van stadswegen - : - 18 -.
[oktober] den 20 uitgemarcheerd de compagnie van Bentinck met eene karre
na Zutphen.
[oktober] den 21 binnen gemarcheerd het depot van regiment Generaal
Markgraaf van Baden om guarnisoen te houden tot nader ordre.
[oktober] den 23 aen een gids, eenige Hanoveraanen na Velp geleid
hebbende, betaald van stadswegen - : - 12 -.
[oktober] den 25 is binnen gemarcheerd op last en order van den Lieutenant
Collonel Prins van Hessen Philipstal 1 Corporaal en 13 man, behoorende tot
de 2 compagnien grenadiers van ’t regiment Van Welderen alhier in
guarnisoen.291
[204r] [oktober] den 26 aan een gids, eenige Hanoveraanen des avonds na
Velp hebbende geleid, en des anderen daags wederom laat in den avond
eenige Hanoveraanen na de Kraak hebbende gebragt, betaald van stadswege
tezamen een daalder.
[oktober] 28 uitgemarcheerd 2 compagnien grenadiers van den Lieutenant
Generaal Van Welderen met twee karren, ieder met twee paarden; een kar tot
Appeldoorn en de andere tot Wageningen.
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Dit woord is met dikke letters over het er oorspronkelijk staande woord twee geschreven.
Deze marsorder d.d. 25 oktober 1794 onder Inv. nr. 2575d. De korporaal, genaamd Kleijn,
was met zijn 13 mannen uit Delft gearriveerd.

291

112

[oktober] 31 aan een gids voor ’t corps van Rohan na Dieren betaald 12
st[uive]rs.
Een dito na Zevenaar, hebbende ’s nagts uit moeten blijven, betaald twe
guldens en twe st[uive]rs.
November 2 hier binnen gemarcheerd en vernagt drie hondert zestig man van
het corps van Rohan.
Eodem aen een gids voor de quartiermakers betaald na Zutphen, hebbende ’s
nagts uit moeten blijven, betaald 1 – 16 -.
Eodem op requisitie van Zijn Hoogheid Prins Fredrik van Orange Nassouw,
getekent door A.J. Pompe van Meerdervoort, aan den Lieutenant van de
artillerie Radijs van Siccinga gelevert drie karren, ieder met twe paerden
bespannen, na Arnhem en verder tot aanvoering van artillerie.
[november] 3 aan het corps van Rohan zes karren, ieder met twe paerden, na
Zutphen.
[november] 10 uitgemarcheert ’t regiment van Baden met drie karren na
Arnhem, ieder met twee paerden.
[november] 9 binnen gemarcheert ’t depot van regiment van Stuart.
[november] 10 een kar gegeven aan ’t Engelsch regiment van Montmartre na
De Steeg.
[204v] 1794 November 16 binnen gekomen twe compagnien van het
regiment van den Lieutenant Generaal van Bedaulx.
Eodem uitgemarcheerd het depot van ’t regiment van Stuart met de bagage
van het geheele regiment met drie karren en een schip in plaats van 12 karren
als gevordert waeren.
Eodem een kar met een paard tot vervoeren van zieken na Rhenen van
Montmartre.
[N.B. Vervolgens zijn negen maanden lang geen troepenbewegingen
genoteerd.]
17 Augustus 1795. Ingevolge patent van ’t Committé van ’t
Bondgenootschap te Lande binnen gemarcheert een Bombardier, 1 Corporaal
en 10 Canonniers.
19 September 1795. Ingemarcheert 5 compagnien van ’t derde bataillon van
de eerste ½ brigade, op order van de Generale292 Chef Zuilen van Nijeveld.
[Inv. nr. 2575d:]
[1796 Februari 29] Order voor onderluitenant Lebert om in Doesburg ‘op te
neemen de militaire etablissementen om te logeeren het mogelijkst grootste
gedeelte van paarden en Jagers, niet te min in agt neemende van de Jagers en
paarden aldaar niet te laaten’.293
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Dit woord is naderhand ingevoegd.
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[Inv.nr. 1, 204v:]
1796 21 April. Ingevolge patent van J.W. Willemsen, 1e Lieutenant
d’artillerie, ingevolge ordres van den Lieutenant Collonel G.T. Sloet van ‘t 3e
bataillon artilleristen, binnen gemarcheert 6 cannoniers van de 6e compagnie.
31 Maij. Een patent vertoont, get. door Van Zuijlen van Nijevelt, lastende het
eerste bataillon van de eerste halve brigade om alhier binnen te marcheren tot
afwagting van nadere ordres.
[Inv. nr. 2667:]
[1796 Mei 13 tot Juni 16:]
Lijst van inkwartieringen van de 3e, 4e en 7e compagnie, 1e battaillon, 15e
halve brigade der 1e divisie van het Noorderleger, vermeldende 375 man.
[Inv. nr. 1, 205r:]
1796 Julij 11. Ingevolge patent van den Generaal Majoor Van Geuricke,
lastende de 4 en 6e compagnie van ’t eerste bataillon Jagers na Doesborgh te
marcheeren om aldaar te cantonneren tot nadere dispositie van den
Lieutenant Colonel Luck, Chef van voorgemelde bataillon. Ingemarcheerd.
September 16. Ingevolge patent van den Lieutenant Collonel Step dat de
derde en vijfde compagnien van het 2e battaillon van de 1e halve brigade uit
het camp bij Elst na Doesborgh zouden marcheeren omme aldaar te
verblijven tot nadere order. En zijn die 2 compagnien heden binnen
gemarcheert.
25 dito. Weder uitgemarcheert.
Dito. Ingevolge patent van den Generaal Daendels dat 2 compagnien van ‘t 2e
battaillon der 1e halve brigade, in guarnisoen te Arnhem, zullen marcheren na
Doesborgh tot nader ordres. En zijn eodem die binnen gemarcheert.
31 October. Ingevolge ordre van de Generaal Major Van Zuijlen van Nijevelt
in houdende dat de commanderende officier van de actieve artillerie der
eerste en twede halve brigade den 31 October met de manschappen en
daartoe behorende trein na Doeborg zullen marcheren om aldaar te blijven tot
nader ordre.
[205v] 1797 den 6 April zijn alhier uitgemarcheerd de 1e, 3e, 4e, 5e en 7e
compagnien van ’t bataillon 1e halve brigade Bataafsche Infanterie.
Dito binnen gemarcheerd ingevolge patent brief van den Collonel J.G.
Rietvelt, gelastende den Capitain Veeren van het 2e battaillon van de 1e halve
brigade om op morgen den 6e deeser met zijn onder hebbende compagnie te
marcheren na Doesborgh om aldaar guarnisoen te houden tot nadere ordre.
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Het betrof het 5e regiment Jagers te paard der 1e divisie van het Noorderleger.
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[Inv. nr. 2674:]
[1797 Juli 5:] “Geleezen twee Missives van den Eersten Commissaris voor de
Fransche Troupes, resideerende in Den Haage, waarvan de eene behelst dat
de 15de halve Brigade tans zig à Costy294 en te Arnhem bevindende zal
marcheeren, en door een Batt. van de eerste halve Brigade ligte infanterie zal
geremplaceerd worden.”
[1797 November 15:] “ Ontvangen Missive van den Burger Zegers, bij
absentie van den Burger Janssen uit den haag, berigtende dat aanstaande
vrydag den 17 dezer alhier in garnisoen zal koomen het 3de Batt. van de 15de
½ Brigade.”
[1798 Maart 17:] “De Præsident communiceert de vergadering, dat
aanstaande Dingsdag nog twee Compagnien Jagers alhier in Garnisoen zullen
koomen (…)”.
[Inv. nr. 2678-2684:]
[1798 Maart 26 tot December 31:] “Ontfangen door P. Burckart weegens de
casernen alhier te Doesborgh (…) van het Eerste Battaillon Bataafsche Jagers
(…)” [bestaande uit zes compagnieën].
[Inv. nr. 1, 205v:]
1799 den 1 Januarij. Binnen gemarcheert drie compagnien van het tweede
bataillon der tweede halve brigade Bataafsche Infanterie onder commando
van den Capitain F.T. van Thielen.
Den 11 Junij. Binnen gemarcheert de staf en zeven compagnien van het derde
battaillon der tweede halve brigade Bataafsche Infanterie, gecommandeert
door den Lieutenant Collonel Pitcairn.295
Den 5 Augustus. Binnen gemarcheert 16 cannoniers van de 5e compagnie van
het 3e battaillon Bataafsche Artilleristen onder commando van den Corporaal
C. Mulder.
[Inv. nr. 2575d:]
[1799 November 5] Lijste der sterkte van de vier compagnien van het Eerste
Battaillon Bataafsche Jagers zoo als de zelve zig bevinden by de inmarsch in
het guarnisoen te Doesburg den 5 November 1799.
[1799 December 4] Order van kolonel Broux, commandant van de 2e brigade
der 2e divisie, ‘aan den Lieutenant Colonel off commanderende officier van
het Tweede Battaillon der tweede halve Brigade, gecantonneerd te Arnhem,
om met zijn onderhebbend Battaillon op den vijfden deezer te marcheren
naar Doesborgh en aldaar te blijven cantonneren tot nader ordre’.
[Inv. nr. 2600:]
[1800 Juli 17] Lijst van uitbetalingen aan burgers inzake inkwartieringen van
het 3e Battaillon, 2e Halve Brigade Bataafsche Infanterie op 1 juli 1800,
vermeldende 401 manschappen.
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A costy: alhier.
De brief van adjudant-generaal Raaff waarin hij de komst van deze troepen aan het
gemeentebestuur van Doesburg meedeelt, onder Inv. nr. 2575d.
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[Inv. nr. 2682:]
[1801 Januari 1 tot December 31:]
“Ontfangst (…) van het 2e Batt. der 2e ½ Brigade (…)”.
“Ontfangst van het 2e Batt. der 5e ½ Brig.”. [bestaande uit 1 comp. grenadiers
en 8 comp. fuseliers].
[1802 Januari 1 tot December 31:]
“Ontfangst [van het] 2e Batt. [der] 5e ½ Brigade”. [bestaande uit 1 comp.
grenadiers en 8 comp. fuseliers].
[1803 Januari 1 tot December 31:]
“Ontfangst [van] het 2de Bataillon der 5e ½ Brigade”. [bestaande uit 1 comp.
grenadiers en 8 comp. fuseliers].
[Inv. nr. 2692:]
[1803 Juni 18]
‘Hebbe de eer UL[ieden] bij deeze kennis te geeven, dat het 3e Batton van de
48 ½ Brigade den 26 dezer in UL[ieder] stad zal arriveeren en vernagten, en
daags daar aanvolgende deszelvs marsch op Deventer voortzetten; alsmede
dat den 24 dezer, meede in UL[ieder] stad zal arriveeren, om tot nader order
garnisoen te houden, het 3e Batton der 103 ½ Brigade.’
[1803, November 1]
‘Hebbe de eer UL[ieden] bij deeze kennis te geven, dat het 3e Battaillon van
het 35e Regiment Fransche Infanterie gedestineerd is om binnen UL[ieder]
stad garnisoen te houden.’
[1803 November 11]
‘In antwoord op UL[ieder] missive van den 8e dezer maand heb ik de eer
UL[ieden] te informeeren dat volgens nadere dispositie van den Generaal en
Chef het 3e Battaillon van het 35e Regiment Infanterie niet in Uwe stad zal
komen, maar te Rhenen garnisoen houden.’
[Inv. nr. 2664:]
[1803 December 23 tot en met 1804 Mei 20] Twee katernen met rekeningen
wegens inkwartiering van Franse troepen, vermeldende:
-van 23 dec. 1803 tot 12 jan. 1804: het 92e reg., 3e bat.;
-van 12 jan. 1804 tot 20 jan. 1805: het 84e reg., 1e bat. (gemiddeld 500 man;
maar van 21 apr. tot 7 mei 1804 slechts 30 man, daarentegen van 1 tot 11
nov. 1804 wel 640 man).
-van 23 dec. 1803 tot 24 mrt. 1804 en van 31 juli tot 7 nov.1804: een
detachement van het 6e reg., 4e esq. husaren (gemiddeld 5 man).
-van 1 sept. tot 1 nov.1804 : een detachement van de gendarmerie (5 man).
[Inv. nr. 2668:]
[1805 Januari 21 tot en met 1810 December 31] Katernen met rekeningen
wegens inkwartiering van Franse troepen, vermeldende:
-van 21 jan. tot 6 mei 1805: het 84e reg., 3e bat.;
-op 8 en 9 dec. 1805: het 35e reg., 3e bat., 3e comp.;
-11 dec. 1805 : het 92e reg., 4e bat.;
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-12 dec. tot 31 dec.1805: het 22e reg.;
-1 tot 16 jan. 1806: het 8e reg. prov., 1e bat.;
-9 en 10 jan. 1806: een detachement van het 2e lichte reg.;
-1 en 2 jan. 1806: een detachement van het 11e linie-reg.;
-17 en 18 jan. 1806: een detachement van het 11e linie-reg.;
-19 tot 31 jan. 1806: een detachement van het 20e reg., 7e comp. Chasseurs te
paard;
-17 jan. tot 24 mrt.1806: 1e bat., 21e lichte reg.;
-1 tot 28 febr. 1806: een detachement van het 21e reg. Chasseurs te paard;
-1 mrt. 24 mrt. 1806: een detachement van het 20e reg. Chasseurs te paard;
-26 mrt. tot 15 aug. 1806: 2e bat. van het 72e linie-reg.;
-15 aug. tot 30 sept. 1806: 3e bat. van het 72e linie-reg.;
-1 tot 31 dec. 1806: een detachement van het 3e bat. van het 72e linie-reg.;
-13 tot 31 dec. 1806: 2e comp., 2e bat. Artillerie;
-1 dec. 1806 tot 31 jan. 1807: Generale Staf (3 man);
-1 jan. tot 9 apr. 1807: een detachement van het 2e bat. Artillerie;
-7 jan. tot 31 sept. 1807: een detachement van het 3e reg. Jagers;
-1 tot 16 aug. 1807: een detachement van het 72e reg.;
-1 okt. 1807 tot 31 dec. 1808: een detach. van het 3e reg. Kon. Holl. Jagers.;
-6 jan. tot 15 mrt. 1808: 1e subdivisie 3e brig. Gendarmes;
-23 tot 29 mrt. 1808: 3e bat. van het 9e reg. Infanterie;
-13 tot 20 apr. 1808: 4e esq. van het 2e reg. Huzaren;
-15 juli tot 31aug.. 1809: 3e bat. Kon. Holl. Artillerie ;
-1 jan. tot 31 sept. 1809: 3e reg. Jagers;
-1 okt. 1809 tot 31 sept. 1810: 1e reg. Jagers;
-1 jan. tot 31 mei 1809: Westfaalse troepen;
-1 aug. tot 31 okt. 1809: detachementen van:
-5e, 6e, 7e, 8e, 9e linie reg. Infanterie;
-1 nov. tot 31 dec. 1809: detachement van:
-Corps Mineurs;
-1 aug. 1809 tot 31 jan. 1810: detach. van de Kon. Holl. Rijdende Artellerie;
-1 mei tot 31 juni 1810: Corps Israëlite;
-1 tot 31 sept. 1810: een detachement van de Artellerie te voet.
[N.B.: In de jaren 1809-1810 was het getal van te Doesburg gelegerde
soldaten zo hoog, dat de magistraat ƒ 20.000,- had moeten lenen om de
nodige kazernes te kunnen bouwen. Dit plan kwam echter pas in 1810 tot
uitvoering.
Over het jaar 1809 zijn de aantallen per maand:
jan.: 15925; febr.: 13627; mrt.: 4763; apr.: 4050; mei: 2470; juni: 3343; juli:
2705; aug.: 2441; sept. 4112; okt.: 6043; nov.: 6995; dec.: 10979 man.
Over het jaar 1810 tot en met september zijn de aantallen per maand:
jan.: 14220; febr.: 13434; mrt.: 12605; apr.: 17701; mei: 19564; juni: 18858;
juli: 12284; aug.: 11466; sept.: 7468 man.
Over de volgende jaren (vanaf 1579) ontbreken alle gegevens:
16e eeuw: 1583-1599 (=16 jaar). 17e eeuw: 1601-1604; 1607-1629; 16311634; 1637; 1682; 1691-1695; 1698 (=39 jaar). 18e eeuw: 1706; 1721;
1723-1724; 1729-1730; 1739; 1761-1762;1772-1773; 1779 (=12 jaar).
********************************
Doesburg, 23 mei 2006.
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NAAMREGISTER
van
regimenten, compagnieën,
officieren en minderen

Abel [1688,89] 53, 554
Aberinck, Allert [1668] 31
Aelsen, Udo [1668] 31
Aerssen van Sommelsdijk, van [1777,78] 100
Agrim [1700] 55
Aguila / Aquila [1669-71] 32, 34-37, 39-42
Aickema, Albert [1668] 31
Aijlua / Aylva / Alua [1746,47] 85-87
Alard [1665] 26
Alendorff [1665] 26
Amelden van der Lemp [1672] 42
Amerongen [1720,22] 70
Ammania [1751] 93
Anhalt, prins van [1688, 1701,02,03] 53, 57, 58, 59, 60, 62
Anholt, prins von [ca. 1750] 92
Apeldoorn / Apelthoorn [1663,66] 19, 28
Aquila, Louis d’ [1671] 38
Arana Villiers, d’ [1664] 20
Archerval, Cornelis van [1672] 46
Arckel, Rudolfs van [1655] 12
Ardeerd [1668] 30
Ardis [1716] 68
Arenth / Arents(en) van Juchen / Juchem [1735,44] 74, 74n., 80, 81
Arnhem, Arent van [1656,66] 15, 28
Arnhem, Paul van [1666] 27, 28
Asbeeck, Henrick van [1682] 50, 50n., 51
Asch, van [1738] 76
Asperen, baron van [1665] 22, 26
Assendelft, W. [1655] 14
Athlonen, graaf van [1697, 1701] 55, 58
Autiege, Durfort d’ [1665] 20, 22
Avergne, graaf/prins van [1666,67] 29, 30
Baccker [1757-63] 96n.
Baden Durlach, markgraaf van [1767-70] 98, 98n., 99
Baden Durlach, prins Frederik van / Baade, Frederik van [1767-70] 98n., 99
Baden, luit.-gen. van [1794] 112, 113
Baden, markgraaf van [1794] 112
Baden, prins van [1793,94] 110, 111
Baer tot den Slangenborch, Fredrick Johan [1670,71] 35-42
Baer, Herbert de [1655] 13
Balfour/Balfort, Phylips [1657] 16, 17
Balnearis [1770,71] 99n.
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Barl(e)ut(h) [1716,17] 68
Barms [1606] 7
Barten [ca. 1630] 8
Basle [1747] 87
Bassum Johan Hendric van [1665] 23, 27
Baxen, Dirck van [1665] 25
Beard [1657] 17
Bearn [1725-27] 71, 72
Beck [1689] 54
Beckman Strocken [1669,70] 34, 35
Bedarides [1732,33,35-37,44] 73-75, 80, 81
Bedaulx [1793,94] 109, 110, 113
Beeckman, Engelbert [1669] 32
Beek, Ambroos Nic. van der [1749] 91, 92
Beekman [1771,72] 99n.
Beijma [1718] 68
Beijmondt d Marlotti [1689] 54
Beilandt, graaf van [1689] 54
Bejenborgh [1688] 53
Belcastel [1727] 72
Bellegarde, marquis de [1768-70] 99
Bentinck [1794] 111, 112
Bentinck,Henrick [1680,81] 49n., 52
Berchen, Johan Laurens van [1670] 35
Bergh, graaf Herman vanden [1655] 12
Bergh, Isack van den [1672] 46
Berrichem, Goessen van [1581] 5
Berssels [1606] 7
Besancon, Charles de [1668] 30
Besscherije [1703] 61
Bewijt [1668] 31
Bije van Albrantsweert, van [1672] 43
Bije, Gideon de [1668] 31
Bijl, Johan de [1665] 25
Bijlant, graaf van [1783] 102
Bijlant, heer van [1655] 12, 14
Bilderbeek [1763,64] 97n.
Birkenfelt, prins van [1701] 56
Bischof [1794] 111
Bisschop, Reynier [1657] 16
Bitter, Paul de [1655] 14
Blagnij [1665] 27
Blanckenstijn / Blangenstein [1737] 76n., 76
Blanckfort, Jan [1654] 11
Blanckfort, Willem [1672] 43
Blangenstein / Blanckenstijn [1737] 76, 76n.
Blankvoort, Daniel Allart [1728] 72, 72n.
Blitterswijck /Lijnden van Blitterswijck, van [1742] 78, 78n.
Boch [1665] 26
Bock, de [1764-67] 97, 97n., 98
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Boddenbroeck [1685,88] 52, 52n.
Boeckholt, Jorien [1580] 4, 5
Boekhold [1785,86] 104n.
Bogert, Jacob [1672] 46
Boham [1685,88] 52, 52n.
Bois, du [1768] 98n.
Bois, Grassian du [1655] 12
Boller [1689] 54
Bols [1776,77] 100n.
Bombach [1688] 53
Bombass [1658] 18
Bonaer [1703] 62
Bonaet [1744] 79
Boniere, De [1673] 47n.
Böning, Hans Conradt [1640] 8
Bons, de [1764-67] 97, 97n., 98
Boose [1767] 98n.
Booser [1747] 88
Borck, Ernst vander [1600] 6
Bornaeus, Melchior [1718] 68
Borsselle, Jacob van [1665] 23
Boschart [1738] 76
Bose [1683] 51
Bose, baron van [1769-70] 99
Boshuijsen / Bushuusen [1655] 12, 13, 14
Boshuijsen [1655] 11
Botsheijm, De [1700] 55
Botter [1666,72] 28, 42
Botterman [1703] 61
Bouma, Conradus, Jacobus [1672] 44
Bourquin, W.H. [1785] 103
Bouvais, Carel van [1672] 43
Bouwman, Johan Dideric [1672] 44
Bra(e)kel [1747,48] 89,90
Bra(e)kel, Lodewick van [1665,67,69-71] 24, 27, 30, 32-42
Braahe / Brahee [1725,26] 71
Braeist, de [1655] 12, 13, 14
Brakel [1745] 83
Brant [1674] 47
Brasser, Theodorus [1671] 39, 42
Bre(e)men, Arnold van [1746,47] 83, 87
Brecht, Peter van [1672] 43
Bredero(e)de, heer van [1655,57] 13, 17
Brederode [1665] 26
Bredouw [1688] 53
Bremer [1689] 54
Brenil [1713] 66
Brenteker [1688] 53
Breugel [1665] 26
Breugel, van [1780] 101n.
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Brienen, Gijsbert van [1672] 46
Brijenen, Hendrick van [1581] 5
Brocades [1741] 78
Broeck, graaf van [1688] 53
Broekhuijsen [1703-05] 62, 63
Broekhusen, heer van [1657] 16, 17
Bronckhorst [1649] 10
Bronckhorst, van [1785,86] 104n.
Bronkhorst [1741,44] 77, 80
Brouck, Calistinus [1606] 8
Brual [1748] 89
Bruce, Alexander [1657] 16
Brugge [1688] 53
Bruh, de [1689] 54
Bruhen, Marten Arnolds von [1638 ?] 8
Bruijn, Robbert dije [1580] 5
Budge [1778,79] 100n.
Bunge [1768-70] 99
Burmania [1716] 68
Burmania [1733,37,40,44-46] 74, 74n., 76, 77, 80, 82n., 83, 84
Busenet [1665] 26
Busenet [1665] 26,27
Bushuusen/Boshuijsen [1655] 12, 13, 14
Butteler [1636] 8
Cabeliau / Cabeljauw / Cubbeljauw, Johan [1671] 39, 42
Cackel, Conrad [1748] 90n.
Caesenbrood [1738] 76
Calmette [1757] 96n.
Calve, Johan [1657] 17
Camstra [1737,40] 76, 77
Cancelaer / Canselaer [1735] 74, 74n.
Capellen, van der [1735] 74, 74n.
Carl, prins [ca. 1750] 92
Carpentar, Walter [1672] 44
Casck [1657] 17
Cassale, Piere [1657] 16
Cassiopit, Thomas van [1655] 12
Cavalier / Cavaljere [1714-16] 67
Celtenaer, van / Cettelar, van [1716] 68, 68n.
Cerrij, Herrij [1606] 7
Cettelar, van / Celtenaer, van [1716] 68,68n.
Charon, de [1744] 79n., 80
Cibrach, De [1673] 47n.
Cissil [1606] 7
Clooster [1725] 71
Clooster, Reijnold van [1657] 16, 17
Clooster, van /Klooster, van den [1751,52,54] 93, 95, 95n.
Cock, Andr. [1672] 43
Cock, Hendrick [1749] 91
Cock, Joost [1672] 46
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Coehoorn / Koehoorn [1701] 56
Coeverden [1666] 28
Coeverden, heer van Scaevester [1689] 54
Coeverden, heer van Walfordt [1689] 54
Cohs / Kaas [1703] 61
Coninxbergh [1688] 53
Conradi [1702] 60
Constant de Rebecque [1745] 81
Cool, Anthoni [1672] 46
Cornelissen van Breen, Leonart [1672] 46
Cornelissen van Luchtenbarch [1672] 46
Cornet [1666] 27
Cortenhorst, Johannes [1665] 23
Cout(t)is, Ala(e)rd(t) [1657,66,68,69] 16, 28, 30-42
Coutis, Alana/Armo [1664] 20
Coutis, George [1665,69] 27, 32, 33
Couwoy [1606] 7
Crauw [1688] 53
Creutznach, van [1757] 96
Croije [1732,37] 73-75
Cromstronk / Cromstrong / Cronstrom / Cromstrom [1764-67] 97, 97n., 98
Cronenburgh [1677] 48, 49
Cronnagen [1688] 53
Cronsmarck [1688] 53
Cubbeljauw / Cabeljauw / Cabeliau, Johan [1671] 39, 42
Cuijlenborg [1732,33,35] 73, 74, 74n.
Cuyper [1716] 68
Dalwich / Dalwijck [1747,48] 89, 90
Dam, graaf van [1788,89,92] 107, 109
Dambits [1716] 68
Daniels, Dingeman [1737] 76
Dapper [1771,72] 99n.
Daroy [1727] 72
Dau(l)nis, Pierre Louis [1725,26] 71
Daulnis / Donijs [1741,44] 77, 79n., 80
Daulnis [1764-67,82,85] 97, 97n., 98, 102, 103
De Valcke / Valk [1745] 82n.
Dedem [1701] 57
Degevelt, van [1689] 54
Delen, Everhard van [1708,11,12] 64n., 65
Delen, Johan van [1668] 30
Delhaes, Jan / Haas, Jan del [1749] 91, 92
Denmarcken, prins Carl van [1703] 61
Derendael [1688] 53
Deutz [1774] 100
Dewits [1702,05] 59, 60, 63
Dhren [1701] 59
Diecard, William [1655] 12
Diemen, Peter van [1656] 15
Dierst van Leefdaal [1783,84] 102n., 103n.
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Diesekau, de / Diskauw [1748,49] 90, 92
Dieskauw [1688] 53
Dijk, Jan van [1747] 87
Dinter, Isaacq van [1672] 44
Dircxen Joncker, Cornelis [1672] 46
Diskauw / Diesekau [1748,49] 90, 92
Doctor, J(acob) den [1745] 82, 84
Does, van der [1651] 10
Dolman, Thomaes [1657,61,65,69] 16, 17, 19, 23, 26, 32, 33
Dompre(e) [1683, 1700,01] 50, 50n., 55, 57
Dongen [1771,72] 99n.
Doorenwaert [1665] 24
Dopff [1700] 55
Dorewerth/Doreweert, heer van [1664,72] 20, 44
Dornick, Wolter van [1580] 4, 5
Dorp, Arent van [1666] 29
Dotemkom, Gerrit van [1655] 14
Doublet, N. [1665,66] 26, 27
Douglas [1778,79,85,93] 100n., 103, 104, 109, 110
Drejer [1689] 54
Drichtleben (luit.-gen.) [1747] 88
Drigleben (luit.-gen.) [1747] 88
Drigleben (overste-luit.) [1747] 88
Drummond, E.J. [1683] 51
Du Pont / Pont du [1882] 102
Duclos / Dukloo [1741,44] 77, 79, 81, 81n.
Duijck, Caesar [1672] 43
Duijvenvoord [1656,61] 15, 18
Dumont / Mont, Du [1702] 60
Dundas [1778,80] 100, 101
Dussen, van der [1785,86] 104n.
Duthil / Till, Jaques Ferand du [1671] 38, 40-42
Duvenvoordt, Gijsbert van [1654] 11
Ebersteijn, baron van [1768-70] 99
Echten / Eghten [1722,25] 70, 71
Echten [1701] 56
Eck / Ecq / Eeq, Caspar van [1671] 38, 42
Eck van Pa(n)t(h)aleon, baron van [1750,51,56] 92, 92n., 93, 96
Eck, van [1700,12] 56, 66
Eden, Hendrick van der [1672] 44
Eickstorf, van [1780] 101n.
Eijnden, van den [1720] 70
Eis, van [1785,86] 104n.
Elbertsen, Gijsbert [1672] 46
Elht [1701] 56
Eller [1657] 16, 17
Ellers [1688] 53
Els, Philips Christoffel [1672] 43
Engel [1688] 53
Envie, d’ [1768,74,85,86] 99n., 100, 103, 104
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Escurij, d’ [1785,86] 104n.
Esterhasij, prins [1748] 90
Esterick [1688,89] 53, 54
Estorf [1689] 54
Everhard, Johan Michiel [1748] 90
Eversen [1727] 72
Everts [1704] 63
Fabruc [1703] 62
Feijman, J. / Teijman, J. [1749] 92, 92n.
Fentenier, Abraham [1672] 46
Fieri / Fijrij / Viri, Jacob de [1665] 22
Fijrij / Fieri / Viri, Jacob de [1665] 22
Fillits [1702] 60n.
Fontenelle, de la [1738] 76
Force, Hendrij de la [1655] 12
Fouccart, Albert [1683] 51
Frankenberg, van [1777] 100n.
Freudemar / Freudemann [1747] 87
Fries [1688] 53
Friesappel [1688] 53
Friesheijm [1685,88] 52, 52n.
Fumal, de [1777] 100n.
Gabriel, N. / Grabriel, N. [1749] 92n., 92
Gansen, L. / Janssen, J. [1749] 92n., 92
Gaudecker [ca. 1690] 55
Geelink [1791,93] 108, 110
Geelink, M.J. [1745,46] 82-84
Gelder, Gerard op [1672] 46
Gelinck, J.H. [1746] 84
Gensou [1794] 111
Gent, Joachim van [1657] 16, 18
Gentillot [1668] 31
Gerstenbrodt [1688] 53
Gerverscop [1678] 48
Geudens [1701] 56,57
Giesweijt / Gijswijck / Gijswijt [1741,44] 77, 79n., 81, 81n.
Ginckel, van [1666,68-71,74-76,78-80,84] 29, 31-42, 47-49, 52
Ginkel [1710] 65
Glabbe(e)cq [1742,53,57] 78, 94, 96
Glede [1688] 53
Gleim [1689] 54
Glinstra [1707,09] 64
Glinstra [1745,46] 82-84, 86
Godin / Godijn / Goudijn [1665-67,69] 27, 29, 30, 32
Goetsmidt, Hans [1654] 11
Goldt [1702] 60n.
Goris [1665] 26
Goue, Adolph du [1655] 12
Grabriel, N. / Gabriel, N. [1749] 92, 92n.
Graeff, van der [1744] 80
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Groen, Jan [1683] 51
Groenewegen, Derck van [1655] 12
Gronde, van der / Gronden, van de [1744,46] 80, 85
Groote [1747] 87n.
Grotenraij / Gro(o)ten Raij [1741,44,45] 77, 79-81
Groulart, Johan [1672] 44
Groversteijn / Grovenstein [1746] 85, 86n.
Grovesteijn [1704] 63
Gruijter, Arnold de [1657] 17
Guy, die / Gui, de [1751,52,54] 93, 95
Haanover, van [1701] 58n.
Haarsma [1737,40] 76, 77
Haas, Jan del / Delhaes, Jan [1749] 91, 92
Hacket, Joan [1665] 23
Hackfort [1776,77] 100n.
Haeften, Gerret van [1666] 28
Haeften, Marten (van) [1656] 15
Haen [1580] 4
Haersolte, Derck van [1712] 65
Haes, Cornelis de [1672] 46
Hagen [1701] 56
Hal, Jan van [1683] 51
Halket [1778,79] 100n.
Halter(en) [1678] 49, 49n.
Hambroek [1740] 77
Hardenbroeck, Ghijsbert van [1581] 5, 6
Hardenbroeck, Gijsbert Johan van [1672] 45
Hardenbroek, van [1882] 102
Harenbergh [1681,82] 50
Harms, Hendrick [1749] 91, 92
Hartman, Hendric [1665] 25
Harwenen, Johan van [1668] 30
Haubener [1741] 77
Hauterive, heer de [1657] 17
Haxhuisen [1689] 54
Heeckeren, Willem van [1743] 78, 79
Heeuwe, van [1688] 53
Hegeman(s) [1581] 5
Heijtlant, Jacob [1672] 46
Hell, Otto vander [1672] 44
Herema [1746] 84
Hesselaer [1689] 54
Hesselberg [1785,86] 104n.
Hessen Homburch, furst van [1688] 53
Hessen Philipstal, landgraaf van [1787,94] 105, 112
Hessen, prins Carel van [1701,02,03] 56, 57, 58, 60, 61
Hetdevier / Heldevier [1746] 86, 86n.
Hettinga/Hittinga, Hans van [1664,65] 20, 23, 26
Hetzler [1775,76] 100
Heukelum / Heukelom, Hendrik van [1745] 81, 81n., 82
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Heul, Hendric Jansz vander [1672] 46
Heyndrick, graaf [1606] 7
Hifenius / Hixenius [1746] 85, 86n.
Hildershoff [1701] 56
Hiniossa, Fredrick Henrick [1670] 35, 36
Hoft [1702] 60n.
Hog / Hop [1744-48] 80, 80n., 85, 88, 90
Holman, Steven [1672] 46
Holtsappel(len), JohanWilhelm von [1681,82] 50, 50n., 51
Hondelhoesen / Hondelhuijsen / Hondelshausen [1745,46] 83, 83n., 84
Honniwo(e)d, Robbertt [1640,41,44-50,65] 8, 9, 10, 22
Hooft, ‘t / T Hooft [1782] 102
Hooven, van / Horn, van [1746] 86, 86n.
Horn, van / Hooven, van [1746] 86, 86n.
Horst, van der [1751] 93
Houin [1689] 54
Houtlandt [1668] 31
Hovinck, Johan [1668] 31
Huffel [1719] 69
Huijbert, D. [1682,83] 50n., 51
Hume [1778,79] 100n.
Hundelshuijsen / Hundelshausen [1733] 74, 74n.
Idsinga / Odsinga [1733] 74n., 74
IJsveldt, Herman van [1675] 47
Imminga [1704] 63
Ingen [1661,63,69-71] 18, 19, 33-39
Ingen [1725] 71
Ingen Nieuwlandt, Johan [1666] 28
Ingen toe den Borch, Jacob van [1665] 22, 23
Inhuijsen, Vincent van [1672] 42
Itersen [1605] 7
Itslers [1606] 7
Ittersum, heer van Nijenhuijs [1678,84] 48, 52
Jaack [1702] 60n.
Jacobi, kap. de [1777] 100n.
Jacobi, luit.-kol. de [1777] 100n.
Janits van Brandenburg Anspach [1701] 59
Janssen, J. / Gansen, L. [1749] 92, 92n.
Janssen, Peter [1745] 81, 82
Jonas [1702] 60n.
Joung, Artur [1672] 43
Jour [1688] 53
Jubiaen [1688] 53
Kaaks [1744] 79n.
Kaas / Cohs[1703] 61
Kaell [1581] 5,6
Kattwijck [1747] 87
Kecken, Johan van [1668] 31
Keijser, Hendrick [1656] 15
Keppel [1725,32,33,37] 71, 73-75
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Ketel [1725] 70,71
Keteler, baron de [1688] 53
Kettwich [1737] 75
Kievijt / Kijvijt / Kievit [1664,65] 19, 20, 22, 24
Kinschot [1763] 97, 97n.
Kleijn [1794] 112n.
Kleijn, Johan, Henr. [1682] 50
Klooster, van den / Clooster, van [1751,52,54] 93, 95, 95n.
Kneut / Knent [1744] 80, 80n.
Kock van Rijnen, Derck van [1731] 73
Krancxenreuter [1746] 85
Kuijn, Jan [1657] 16, 17
Laer vanden Luchtenbergh [1671] 39-42
Laer, Melchior van [1672] 45
Laffel [1747] 88
Laforme, Anthoni [1672] 46
Lalana du Thaij [1737] 75
Laleck [1703] 62
Lan(n)oij, Samuel de [1669,70] 32-37
Langerack / Langeracq, baron De [1665] 23, 24
Langier [1670] 35-37
Lannoij / Lanooij / Lanois [1746] 86, 86n.
Lannoij [1675] 47
Lannoij, de [1776,77] 100n.
Lariviere / La Rieviere [1746] 86, 86n.
Lasarras / La Larras [1746] 86, 86n.
Launaij, Joan de [1682] 50
Lavacquerie [1669] 32
Lawick, Hessel van [1665] 26
Lebentlain, graaf [1702] 60
Lebert [1796] 113
Leck, heer van de [1657] 17
Leeuwen, Jan van [1747] 87
Lennep, Berndt van [1579] 3
Lesecolt, Hendric [1668] 31
Leur, Sebastiaen van der [1744] 79
Leuwelfing [1606] 7
Leventaur, graaf [1702] 60n.
Lewen [1659], 18
Lijnden / Linden [1747,48] 89, 90
Lijnden van Blitterswijck, van [1742] 78n., 78
Lijnden, Caspar van [1666] 29
Lijs [1672] 43
Linden, van der [1748] 90
Lindeseij, William [1664] 19
Lindsdouw [1688,89, 1701] 53, 54, 56
Lint(e)loo [1684,89] 52, 54
Linteloe, Tijman Johan van [1671] 38, 40-42
Lip, graaf van der [1688,89] 53, 54
Lippe 1713] 66
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Lisle Marais / Lili Marè [1701] 56, 57
Litteljoeden, Cornelis van [1672] 44
Locke, heer van den [1665] 26
Loeverden, Rijck [1672] 46
Lonck / Lonque [1665] 25
Louften, Maurits [1668] 31
Louvignij [1665] 27
Louwick, Hessel van [1657] 16
Lubbers [1752] 94
Luneuslos [1751] 93
Luxemont, Jacob de [1702] 60
Mackworth / Macqwort [1640,42] 8, 9
Macleod [1778,79] 100n.
Macqwort / Mackworth [1640,42] 8, 9
Maeghic [1778,79] 100n.
Maersbergen, heer van [1657] 17
Maljburg / Malsborgh [1702,03] 59, 60, 61
Malott / Mallotta [1688,89] 53, 54
Malparade [1738] 76
Malsburg, Fredrick van der [1702] 60n.
Man, de [1745,46] 83, 84
Manteuffel, van [1768-70] 99
Mar(r)uede [1745,46] 83, 84
Mardevelt / Marderelt / Marteveen [1703] 61n., 61
Marguet [1657] 17
Marloch / Marloth [1666,67] 27, 29
Marlot [1657] 16, 17
Marlott [1649] 10
Marquett [1685,88] 52, 52n.
Marteveen / Mardevelt / Marderelt [1703] 61, 61n.
Martfeldt, A. [1746,49] 84n., 85, 92
Martfelt, J.A. [1745-47] 82-84, 87
Martfelt, J.J. [1768-74] 97n.
Martijn, Godefried [1745] 82
Masseij [1635] 8
Mattijs Wijnants, J. [1745] 82
Maurier de Villaumaire [1665] 24
Meganck, Elias [1672] 46
Mellendorp [1688] 53
Mengede [1688] 53
Menthen [1742,43] 78,79
Mergs [1661] 19
Meteren [1677] 48
Meteren, van [1689] 54
Meulefelt [1747] 88
Mijlen, Nicolaes van der [1670] 35
Minningen [1708] 64
Mirop [1665] 26
Moelart / Müllert van den O(o)ldenhof, Boldewijn Jan [1728] 72, 72n.
Moelart van Bokkenhagen [1728] 72
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Moesbergen [1716] 68
Molaenus / Molanus [1733] 74, 74n.
Molckman [1670,71] 37-42
Molehoeven, Charles [1670] 35
Moleman [1670] 35
Mollison [1668] 31
Monpouillan / Mompelian, markies van [1672] 45, 45n.
Mont Du / Dumont [1702] 60
Montbhas [1665] 26
Montesco [1688] 53
Montese [1727,28] 71, 72
Montmartre [1794] 113
Mooner / Morner [1749] 92, 92n.
Moor [1685,88] 52, 52n.
Moriac [1651] 10
Morner / Mooner [1749] 92n., 92
Mourick, W.V. [1749] 91
Mouryk / Mourik [1768,80] 98n., 101, 101n.
Mulder, C. [1799] 115
Mulert [1771,72] 99n.
Mulhuijsen, Roel van [1731] 73
Municks [1748] 89
Munnick, Johan [1655] 13
Munnick, van [1785,86] 104n.
Munninck / Munnick [1747,48] 89, 90
Munro [1770,71] 99n.
Munstersch, gele reg. [1793] 109
Munstersch, rode reg. [1793] 109
Nagel [1713] 66
Nassau Sarbruch, prins van [1699] 55
Nassau, graaf van [1688] 53
Nassau, heer Guilliaume van [1687] 52
Nassouw, graaf van [1746,48] 85, 85n., 90
Nauta, Johan [1657] 16, 17
Neuheuvel [1688] 53
Nieubeeck, van [1689] 54
Nieuvaer, Andries [1737] 76
Nijvenhein / Nievenheijm [1746] 86, 86n.
Noritz, Johan [1580 {=1581?}] 4
Norton, Thomas [1640,41] 8, 9
Notee, Samuel [1655] 14
Numfen [1702] 59
Numhe [1702] 60
Odsinga / Idsinga [1733] 74, 74n.
Oldenborg [1702] 60n.
Olije, Jannes [1744] 79
Omval / Omphal [1747-49,57-63] 89, 90, 92, 96n.
Ooijen, van [1746,47] 85, 88
Oostdijk [1783,84] 102n., 103n.
Oosterom [1650,51] 10
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Oostrum, heer van [1672] 44
Oostvrieslant, graaf van [1700,01] 55, 56, 58
Orange Drenthe [1771,72] 99
Orange Gelderland [1748-9,57,63,86-7,90] 91, 92, 96, 97, 104, 105, 107, 108
Orange Nassau [1767,69,70,80,81] 98, 98n., 99, 101, 102
Orange Vriesland [1785,87] 104, 105
Orangien, prins van [1737] 76
Osenbrug [1725] 71
Osnebrugge / Osenabrugge [1677] 48, 49
Ossela [1747] 87
Otto, Jacob [1682] 50
Ourocx [1688] 53
Ouville, d’ [1689] 54
Ouwerkerck(en), heer van [1667] 30
Pabst, van [1785,86,92,93] 104n., 109
Pagnie / Panij, Caerl [1665] 23
Pagnies [1700] 55
Paillie, Guilliaume [1668] 31
Palhom [1689] 54
Palland(t) [1738,40] 76, 77
Pallant [1704] 62
Pallant, baron d [1689] 54
Pallant, Elbert [1672] 43
Pallant, van [1667] 29
Palline [1744] 80
Pamborch, Gedeon van [1580] 3, 5
Panij / Pagnie / Pagnij, Caerl [1665] 23, 26
Passenroode [1670] 35-37
Pasterel [1727] 72
Pauw, Matthijs de [1672] 43
Pauw, Michiel [1669,70] 32-37
Pell, Paul Frederic vande [1668] 30
Peluitz [1665] 26
Perlichem, van [1689] 54
Perpoucher, de [1657] 16
Peters, Rut [1665] 24
Petersen [1753] 94
Petit Jean [1683] 50, 51
Piccard [1771,72] 99n.
Pickhart [1749] 92
Piersen, Otto [1657] 16
Pilkington [1770,71] 99n.
Pitcairn [1799] 115
Plessis Gouret, du [1655] 14
Plettenberg, van [1788] 106, 107
Plettenburg, Mourits Hendrick van [1672] 45
Pletz [1668] 31
Ploes van Amstel/Ploos [1657] 16, 18
Ploos / Ploes van Amstel [1657] 16, 18
Ploos van Amstel, Adrianus Dominicus [1672] 44
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Ploto [1746,56] 85, 96
Pompetien / Pompietteijn [1747,48] 87, 89
Pont, du / Du Pont [1882] 102
Potcamer 1703] 61n.
Prent [1606] 7
Pretorius, graaf van [1757] 96
Prinsen vander Aa, Otto [1657] 17
Pritzelwits, Louwis [1687,88] 52, 53
Pruisen, koning van [1768] 99
Puchler, François [1669] 32
Puchler, Lodewijck [1666] 28
Quinser, N. [1748] 90
R(h)ede van Rijnswoude / Renswoude [1665,69-71] 26, 32, 34, 35, 37, 38
R(h)oode / Rode / Roede [1671] 39-42
Raders, van [1783-85] 102, 103
Radijs van Siccinga [1794] 113
Raesfelt, Johan van [1672] 43
Raeshorn, Vijt [1579] 3
Ram van Hagendoorn, de [1672] 45
Rammelman, A. [1680-83] 52
Rand(e)weijk, van [1754,56,57] 95, 96
Randstsauw [1702] 60n.
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