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De archeologie van
een Frans legerkamp
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Lood en oud ijzer
Het vondstmateriaal werd oveÍ een periode van tien
jaar verzameld door de heer A.M. van der Weide, die
met een metaaldetector systematisch een open plek in
het bos afzochttussen Aalst en'Waalre, iets ten zuiden
van de Rz onder Eindhoven. Dit deed hij aan de hand
van een korte passage van een lokale historicus' waaruit blijkt dat er in de Franse Tijd een legerkamp op de
heide nabij Aalst heeft gelegen. De meer dan 36oo
vondsten die hij deed, werden in zoog naar het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond (actrr)
gebracht en al globaal gesorteerd en geÏnventariseerd
door wijwilligers. Na het overlijden van de heer Van der
Weide in zorr werden de vondsten door diens weduwe
aan het AcEH geschonken. Daar is het materiaal door
mij in zotz verder uitgewerkt voor mijn rvr,r,-scriptie.r
Naast vele honderden ronde loden kogels, die vriiwel
overal in Nederland worden aangetroffen, werden nog
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veel meer militaria gevonden zoals vuurketsen, frag'
menten van musketten en sabels en gespen. Vele hier-

van konden in de Franse Tijd worden gedateerd, rnaar
vooral een honderdvijftigtal uniformknopen bleek doorslaggevend voor de datering van de eerste grootschalige
activiteiten in het gebied. Omdat de verordeningen over
de vervaardiging hiervan nog bewaard ziin, kunnen deze
vaak op enkele jaren nauwkeurig worden gedateerd.

Een eerste groep, voorzien van het opschrift'République FranEaise' en aÍbeeldingen van een roedenbundel,
een Phrygische muts en eikenbladeren, kon worden
gedateerd tussen oktober 1792 en februari t793,Ioen
een nieuw ontwerp werd geÏntroduceerd. Vanwege de
omvang van het Franse leger bleef oud materiaal echter
nog geruime tijd in gebruik en was standaardisatie ver
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Fragmenten van een vuursteenslotpistool (circa 1610-1840).
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name in r8rr, werd door het Franse leger een beroep
gedaan op de burgers van Aalst en Waalre in de vorm
van confiscaties. Dit is een tamelijk ruime datering,
nnaar deze kan nog aanzienlijk worden aangescherpt
dankzij geschriften van de Franse Generaal AntoineFranEois Andréossy. In zijn in r8oz uitgegeven
Campagne sur le Meín et la Rednítz de l'Armée GalloBatq.ve lezen we nameliik dat in de maand Messidor
(zo funi-r9 juli) van het jaar r8oo een leger bestaande
uit twaalftluízend Franse en vijfduizend Bataafse militairen zich ophield nabij Eindhoven.De Bataafse divisie

a

Het rijkt er op dat we tn Aa lstte zoeken. De depositie van deze knopen kon dus nog
vele jaren later hebben plaatsgevonden. Daarnaast werd
een tweede groep knopen aangetroffen, eveneens met
het opschrift 'République FranEaise' en voorzien van
een regimentsnummer. Deze konden vrijwel alle worden toegeschreven aan de 49e Demi-brigade d'Infan-terie de Ligne, een eenheid die slechts van februari ry96
tot september r8o3 bestond.

De Armée 6allo-Batave
De volgende stap \Mas om te achterhalen of er mogelijk
nog geschreven bronnen \ /aren over de militaire activiteiten rondom Eindhoven in de Franse Tijd. Dr. David
Hardy, een wijwilliger bij het Rcrrr, had reeds de archief,
stukken en burgemeestersrekeningen van Aalst en
'Waalre
nageplozenz. Daarnaast werden er door mij nog
diverse andere historische documenten en publicaties
op nageslagen.3 Uit dit onderzoek bleek dat rond de
jaarwisseling van 1792-1793 in de regio voor het eerst
Franse troepen werden gesignaleerd. Met name in de
jaren 17g3-r295 werd de lokale bevolking zwaaÍ belast
door relavisities van het Franse leger. Ook later, en met

Waalre te maken hebben met de

locatie van de 49e Demi-brigade

d'lnfanterie de Ligne
stond onder het bevel van generaal Dumonceau en de
Franse onder de generaals Duhesme en Barbou, maar
het uiteindelijke gezag over dit samengestelde leger
was in handen van generaal Charles Augereau. Ter
voorbereiding op een groot offensief tegen de Oosten-

rijkers sloeg de Armée Gallo-Batave in juni-juli rSoo
op de heide bij Eindhoven haar kamp op. Na een periode van training trok het leger vervolgens door naar Beieren, waar in november en december zwaar werd gevochten rond de door de Oos-tenrijkers bezette steden
Aschaffenburg en Wtirzburg.
De 49e Demi-brigade d'Infanterie de Ligne, waarvan in
Aalst-Waahe 77 knopen werden aangetroffen, ieverde
drie bataljons aan de Tweede Divisie van dit leger. Het
lijkt er dus op dat we in Aalst-Waalre te maken hebben
met de locatie van dit legerkamp, hoewel eventuele eerdere of latere activiteiten in het gebied niet vallen uit te

sluiten.
De onderzoel<slocatie waar gedurende tien

jaar met een metaal-

detector is gezocht in de bodem is hier met een rode cirl<el

Het legerkamp

gemarl<eerd. Het onderzoel< leverde meer dan 3600 vondsten op

die wijzen op de aanwezigheid van een legerl<amp in de Franse

Uit twee verschillende bronnen blijkt dat de Franse en

tijd.

Bataafse troepen ieder een eigen kamp hadden. Een van
deze, een contemporaine dagboekpassage, plaatst het Ba-

Een selectie van de uniformknopen. Van linl<s naar rechts: alge-

taafse kamp te

mene l<nopen met opschrift République FranEaise, (llgz-1193),

daarvan, te 'Woldere' ('Waalre). De locatie op de heide

l<nopen van de 49e Demi-brigade d'lnfanterie de Ligne (DBdeLi,

zou daarom in verband gebracht moeten worden met
het kamp van de Bataafse Divisie. Het vondstmateriaal
lijkt hier echter de geschreven bronnen tegen te spreken.
Enkele uitzonderingen daargelaten, zijn namelijk haast
alle aan één van beide nationaliteiten toe te kennen
vondsten van Franse origine. Zo werd er bijvoorbeeld

1796-1803) en van de 60e DBdeLi (tzge-tgtt+), l<noop van een staf-

officier van de artillerie (tzSf -teoo) en l<nopen met opschrift
Bataafsche Republice (datering onbekend) en République
Helvétiq ue (tzsa-teol).

Alst' (Aalst) en het Franse

iets ten zutden
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maar één uniformknoop gevonden met het opschrift Bataafsche Republice. Het is dus aannemelijk dat de heer
Van der Weide op de locatie van het Franse kamp is ge-

stuit en dat de Bataafse troepen elders gelegerd waren.
Door de contextloze aardvan de vondsten behoort een
reconstructie van het Franse legerkamp helaas niet tot
de mogelijkheden. Wel kunnen historische en cartografische bronnen enige hulp bieden. Zo sliep men hoogst

waarschijnlijk onder de blote hemel. Napoleon Bonaparte had namelijk een grote aÍkeer van het gebruik van
tenten, omdat deze volgens hem ongezond waren. Enkel
de aanvoerders, die beschut van de elementen hun kaarten moesten kunnen bestuderen, mochten van de keizer
oveÍ een tent beschikken (Maxirnes de guerre,6zl.
Wanneer men in de openlucht slaapt, is het belangrijk
dat de grond droog is. Moerassige grond en grote bossen zijn ongezond voor de manschappen. Kadasterkaarten laten zien dat in r8oo het hele gebied tussen Aalst
en'Waalre nog uit heide bestond. Verder was de líggtng
van de vindplaats op een dekzandrug met een goede
waterdoorlatendheid uitermate geschikt. Historisch
kaartmateriaal laat verder zien dat er in r8oo waaÍschijnlijk al direct ten westen van de vindplaats een \Meg

van Waalre naaÍ Eindhoven liep, wat handig \Mas vooÍ
snelle troepenbewegingen en transport van goederen.
Water werd mogelijk aangevoerd van de lokale beek de
Tongelreep. Hier kon men ook de paarden drenken,
baden, ldeding \Massen en dieren slachten. Aangezien de
Tongelreep zich echter op enige afstand van het kamp
bevond, kan men ook waterputten hebben geslagen.

Na de Franse Tijd
Ook na de Franse Tijd was er nog de nodige militaire
activiteit in de regio. Na de afscheiding van België in
r83o werd een Nederlandse troepenmacht op de been
gebracht en verspreid over de provincie Noord-Brabant
opgesteld. De Derde Divisie van dit leger, onder leiding
van luitenant-genèraal A.F. Meijea werd in de regio van
Eindhoven gestationeerd. Hoewel een handjevol mannen van de Mobiele Noordhollandse Schutterij werd ingekrvartierd in Aalst, werd hêt merendeel van de manschappen ondergebracht in het Kamp bij Oirschot. Het
is dus onwaarschijnlijk dat.een deel van het vondstmateriaal aan deze periode moet worden toegeschreven.
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Voorts werd een zeer groot aantal kogels aangetroffen,
die ruwweg uit de periode tussen r85o en rgoo dateren,
en daarnaast een groep loden projectielen met een onbekende datering. Deze moeten waarschijnlijk in verband worden gebracht met een lokaal schuttersgilde.
Een waterverftekening uit 1878 in het archief van de
Universiteit van Tilburg toont een schutterijkamp op de
heide bij Aalst. Op de tekening is te zien dat diverse
grote witte tenten zijn opgesteld op een glooiend stuk
heidegrond omringd door bos. Kennelijk raakte het gebied tussen Aalst en'Waalre dus in de loop van de negentiende eeu\M bebost. Hoewel uiteraard niet zeker is
of de open plek op de tekening dezelfde is als die waar
het materiaal werd aangetroffen, is het wel aannemelijk
dat deze in de tweede helft van de negentiende eeuw in-

tensief werd gebruikt door de schutterij.
Ten slotte kunnen enkele vondsten ook in verband worden gebracht met trainingsactiviteiten van het Nederlandse leger tussen 1895 en Í94o of met kleine schermutselingen op de heide in mei r94o.

Archeologie en historie
Bij een zorgvuldíge opgraving lvas ongetwijfeld meer
informatie bewaard gebleven over de afmetingen en indeling van het Franse kamp en met betrekking tot de
overige activiteiten op de heide tussen Aalst en Waalre.

Door de combinatie van archeologische, cartografische
en historische bronnen kon echter toch nog vrij veel informatie boven water worden gehaald.
Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat
niet alle contextloze vondsten zich hier even goed voor
lenen. In het geval van Aalst-Waalre konden binnen
het assemblage duidelijk afgebakende groepen met verschillende dateringen worden bepaald, die vervolgens
konden worden verbonden aan diverse historische
bronnen. Het meeste vondstmateriaal dat aan het oppervlak wordt aangetroffen, bijvoorbeeld na ploegen, is
echter van veel generieker aard en valt tevens minder
nauwkeurig te dateren. Een aanpak als hierboven beschreven valt dan niet toe te passen.
Toch werd bij onze zuíderburen al vaker contextloos
vondstmateriaal op deze wijze onder de loep genomen. Zo deden het Agentschap Onroerend Erfgoed
en het Ename Expertisecentrum een oproep aan de
amateurarcheologen uit de gemeenten Riemst, Bilzen
en Lanaken of dezen hun vondsten tijdelijk ter tnzage
wilden geven. Dit gebeurde in het teken van een
onderzoek naar de Slag van Lafelt F747), een episode
uit de Oóstenrijkse Successieoorlogen. Voor de analyse van het vonástmateriaal werd nauw samengewerkt
met experts uit het Verenigd Koninkrijk, die voor de
gelegenheid speciaal overkwamen naaÍ België. Na bestudering kon men de vondsten \Meer mee naar huis
nemen.
Zeker bij een volledig archeologisch onderzoekstraject
is een zorgvuldige analyse van historische en cartografische bronnen noodzakelijk. Maar al te vaak wordt bif
bureaustudies het hooftlstukje 'historische context' afgedaan met enkele zinnen. Bovenstaande casestudy
toont echter aan dat gedegen historisch onderzoek kan
leiden tot interessante archeologische ontdekkingen.
Het is dan ook van belang dat archeologen en historici
vaker de handen ineenslaan. Zeker nu de archeologie
van recente periodes in Nederland een steeds prominentere rol gaat spelen, kan een betere samenwerking
een zee aan nieuwe informatie opleveren.

Noten

1

V.

van der Veen (zon), fen Frans legerkomp op de heide bij Aolst-Waalre.

Een anolyse

von orcheologisch, cartogrofisch en historisch bronmoterioal,

Leuven (Ma-scriptie, l(atholieke Universiteit Leuven).

2

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (nnc-e), Archief gemeentebestuur
Aalst A-253, Eindhoven a-245 en A-246, Valkenswaard a-635, WaalÍe A-278
en A-279.
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0nder meer: A.F. Andréossy (aoz), campagne sur le Mein et lo Rednitz de
l'Armée Gollo-Batave oux ordres du générol Augereau; Frimaire, Nivose

Ronde l<ogels voor voorladers (circa tt+50-tg5O), vuurl<etsen (circa

t6to-tgt+o), gepunte kogels voor achterladers (circa 1850-1900) en

et Pluviose on rx (t800 et 1801), Parijs, 1.6.A. Houben (18891, Geschiedenis
von Eindhoven, de stad von Kempenlond, Schiedam (z oelen), J.G. l(ikkert
(1980), Bericht von de 10 doagse veldtocht. België en Noord-Brobont in

een monddel<sel voor het Nederlands geweer Mtegs (ouO model,

de

1895-1919).

1791+-95

op het Grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlonden,

Breda (z

delen).

frontlijn

1830-1834, Rotterdam en F.H.A. Sabron (tg9z), De
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