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OLAF VAN NIMWEGEN 

Marcheren op een volle maag 
Voedselvoorziening tijdens de Spaanse Successieoorlog 

Op 17 september 1709 schreef de Gedeputeerde te velde Sicco van Goslinga 
ontstemd aan raadpensionaris Anthonie Heinsius dat hij verwachtte dat het 
Geallieerde leger rechtstreeks op Parijs zou marcheren. "En vérité, mon
sieur, permettez-moi de Ie dire, on ne marche pas avec une armee sans pain, 
comme un voyageur qui est sur de trouver sa gite..." Een achttiende-eeuws 
leger was voor zijn voedselvoorziening aangewezen op magazijnen. Het kon 
niet zoals een reiziger op goed geluk door het land trekken, in de zekere 
verwachting overal en altijd voedsel te kunnen vinden. 

Op 1 november 1700 overleed eindelijk de ziekelijke en 
kinderloze koning van Spanje Karel II. Bij testament liet hij 
het volledige Spaanse rijk na aan Filips van Anjou, een 
kleinzoon van Lodewijk XIV. Dit was onacceptabel voor 
keizer Leopold I die evenals Lodewijk XIV getrouwd was 
met een zuster van Karel II en daarom voor zijn zoons aan
spraak meende te kunnen maken op de erfenis. Ook de Repu
bliek en Engeland konden niet toestaan dat het Spaanse rijk 
volledig in handen zou komen van de Bourbons, aangezien 
het machtsevenwicht in Europa, het centrale punt in de bui
tenlandse politiek van koning-stadhouder Willem ÜI, daar
door geheel verstoord zou worden. Om dit te voorkomen had 
Willem III in 1698 en 1699 twee 'partitieverdragen' met 
Lodewijk XIV gesloten. Door het testament van Karel 11 en 
de acceptatie daarvan door Lodewijk XIV ten gunste van zijn 
kleinzoon, kwam de verdeling van de erfenis echter op losse 
schroeven te staan. In 1701 bezette Lodewijk XIV de Spaan
se Nederlanden. Oorlog was hiermee onvermijdelijk gewor
den. Op 7 september van dat jaar werd de tweede Grote 
Alliantie tussen de Keizer, de Republiek en Engeland geslo
ten. In juni 1702 werd door de Republiek en Engeland een 
gezamenlijk veldleger geformeerd onder commando van John 
Churchill, graaf (later hertog) van Marlborough. 

Tijdens de Spaanse Successieoorlog bereikten de legers een 
omvang die ruim honderd jaar niet geëvenaard zou worden; 
het hoogtepunt van een ontwikkeling in de groei van de 

., " legers die vijftig jaar eerder begonnen was. Tijdens de Der
tigjarige Oorlog (1618-1648) hadden de veldlegers gewoon
lijk een omvang van 30 è 40.000 man. Tijdens de Spaanse 
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Successieoorlog was een sterkte van 80 k 120.000 man heel 
gewoon. Tegenover deze 'militaire revolutie' stond echter 
geen evenredige groei van de bevolking en ook geen toename 

_ in de landbouw-produktie. Daarnaast waren de transportmid
delen en infrastructuur van Europa onveranderd gebleven. 
Hierdoor konden de legers niet langer van het land leven; 
voedsel moest van te voren in magazijnen verzameld wor-

1. G. Peijés, Arnty provisioning, den.' Er was nog een andere reden waarom de legers niet 
logistics and strategy in the meer hun voedsel ter plekke verzamelden. Tijdens de Dertig-

seco ndhalf of the17th cen t ury, in: ^ ^ Q j j ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ l rzie do 
Acta Historic a Academi ae Sdent ia- •' ° g ' ., . ge _, , , . . 

rum Hungaricae, XVI (Budapest het innen van contributies of brandschatting in natura of 
, 1970) 1-2. geld. Weigerden de inwoners hun medewerking te geven dan 

werden hun huizen voor straf "...aan de soldaten ten plunde-
2. Europische Mercurius, XIX, ii, ring gegeven en voorts aan de vlammen opgeofferd."^ Dit 

150. systeem leidde tot enorme ellende in Midden-Europa. Na 
1648 gingen de regeringen, het eerst in Frankrijk, er daarom 
toe over om de legers voortaan uit magazijnen te voorzien; 
'contributies' mochten alleen nog in geld geïnd worden, 

3. Idem, 1-3. M. van Creveld, waarna de inwoners bescherming kregen van het leger.' 
Supplying war Logistics from Hieruit moet echter niet de conclusie getrokken worden dat er 

W a
7
l l e n s te i n t o Pa

k
tt o n ( Ca mb r."'^^^ in het geheel geen verwoestingen meer hebben plaats gevon-

1977) S-39. G . Parker, The military . .5" ° . .. ° . i^^o i i 

revolution. Military innovation and den. Het grote verschil was echter dat voor 1648 de legers 
the rise of the West, 1500-1800 het land voortdurend verwoestten op zoek naar voedsel ter-

(Cambridge 1988) 6-80. wijl daarna gebied alleen nog sporadisch op grote schaal 
j - < vernietigd werd uit politieke overwegingen. De verwoesting 

.r van Beieren in 1704 door de Geallieerde en Keizerlijke 
troepen is hiervan een schrikbarend voorbeeld. 

Brood, ovens en molens 

• De soldaten van het Staatse of Nederlandse leger kregen tij-
' • dens de veldtocht een 'ammunitiebrood' van 6 pond 

'Brabants gewicht' (omgerekend ca. 2,8 kilo), "makende vier 
rations of soldaten portien" van 1,5 pond, per vier dagen. Een 
veldleger van 80.000 man consumeerde dus 80.000 rantsoe
nen van 1,5 pond per dag. De totale broodconsumptie van het 
leger lag echter beduidend hoger doordat de (onder)officieren 
en generaals in tegenstelling tot de 'gemeene soldaten' meer 
dan 1 rantsoen per dag ontvingen, oplopend van 2 rantsoenen 
voor een korporaal tot maar liefst 300 voor de opperbevel-

4. Na de val van Marlborough in hebber. In zijn memoires beschrijft de Ierse avonturier Peter 
januari 1712 v^as hij benoemd tot Drake de aanblik van de keukens van de Britse kapitein-

generaal de hertog van Ormond* "At our return, the priest opperbevelhebber van de Britse 
troepen in de Nederlanden. 

238 



i.,-

5. Peter Drake, (S.A. Bun-ell, ed.). 
Amiable renegade. The memoires 

ofcapt. Peter Drake 1671-1753 
(Stanford, ca. 1960) 293. 

6. Perjés, Army provisioning, 4, 6. 
De Zuidelijke Nederlanden 

behoorden tot de 5 dichtstbevolkte 
gebieden van Europa. De andere 

waren: Frankrijk (39 mensen km2), 
het Rijnland (39), Westfalen (52) 

en Lombardije (55). 

7. De Puységur was kwartiermees-
ter-generaal van het Franse leger 
tijdens de Spaanse Successieoor-
log. Hij is de auteur van Art de la 

guerre, par principes et par régies. 
Dit standaardwerk behandelt 

ooriogvoering in de periode 1689-
1712. 

was amazed to see the Duke's kitchen tents already pitched 
in his orchard; thirty or forty cooks, scullions, turnspits, and 
other servants, busy at their several employments, some 
spitting all sorts of flesh and foul in season, others making 
pies and tarts, and others making fires, and fixing boilers and 
ovens. (...) Then we went to see the dining tents, in the 
largest of which was a table of twenty-four covers, in another 
a table of eighteen, and in a third one of twelve, all looking 
into each other, with a fourth for the musick to play, while 
his Grace was at dinner."' Daarnaast moest ook brood gele
verd worden aan het personeel van de artillerietrein, van de 
brood- en bagagewagens, en aan een wisselend aantal opge
trommelde boeren dat door de legers onder andere bij belege
ringen werd ingezet. Het gevolg hiervan was dat de totale 
broodconsumptie van een leger de helft meer kon bedragen 
dan de sterkte in manschappen. Een leger van 80.000 man 
consumeerde dus maar liefst 120.000 rantsoenen per dag. 

Voor het bakken van een ammunitiebrood van 6 pond was 
4,5 pond meel nodig (1,5 pond meel: 1 brood). De meel-
behoefte van een leger van 80.0(X) man bedroeg dus voor 6 
maanden (de gemiddelde duur van een veldtocht) 11.396.700 
kilo meel. Deze hoeveelheid kon zonder veel problemen in de 
Nederlanden gevonden worden. Volgens de Hongaarse histo
ricus Perjés bedroeg de graanvoorraad in een gebied van 
10.000 vierkante kilometer met een bevolkingsdichtheid van 
50 mensen per vierkante kilometer en een gemiddelde 
brood/graan-consumptie per hoofd van 350 kilo per jaar 
direct na de oogst 175.0(X).000 kilo en na 180 dagen nog 
90.0(X).0(X) kilo, zodat het bovengenoemde leger zelfs zes 
maanden na de oogst nog met gemak daaruit voorzien zou 
kunnen worden.* 

De graanvoorraad mocht dan geen problemen opleveren 
voor de legers, het vermalen van het graan tot meel daarente
gen wel. "Il ne suffit pas même d'y trouver des bleds," 
schrijft De Puységur, "il faut encore qu'ils soient convertis en 
farine, ce qui demande beaucoup de temps."' Het vinden van 
voldoende molens was echter een groot probleem, omdat de 
meeste steden veel minder inwoners telden dan de veldlegers 
sterk waren, waardoor zij een te geringe maalcapaciteit beza
ten. Daarbij komt dat een leger onmogelijk van alle molens 
in het oorlogsgebied gebruik kon maken. Men moest toch 
altijd rekening houden met de aanwezigheid van de vijande
lijke strijdmacht. Daarnaast was de afstand, waarover voorra
den vervoerd konden worden, door de slechte kwaliteit van 
de wegen beperkt tot ongeveer 20 è 25 kilometer. Hierdoor 
kon men alleen gebruik maken van de molens die zich he
melsbreed binnen een straal van 10 è 15 kilometer rondom 
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8. Algemeen Rijks Arcfiief, Arcfilef 
van de Raad van State, 2287, 

Instructies voor de artillerie. 
Hendricus Hondius heeft voor zijn 

boek Korte beschrijvinge, ende 
albeeldlnge van de generale 

regelen der fortificatie, de artillerie, 
munition, ende v'ivres, van de 
officieren derselver ende hare 

commissien, van de legeraerde-
wallen, de approchen met het 
tegenweer, ende vyerwercken 

(Den Haag 1624) gebruik gemaakt 
van deze instructies. 

ft B. Cox, Vanden tocht in Vlaen-
deren. De logistiek van Nieuwpoort 

1600 (Zutphen 1986) 187, 189. 

Querne of handmolen 

10. A.RA., RVS 2287, Instructies 
voor de artillerie. Een rosmolen 

was een door paardekracht 
aangedreven molen. Met 9 

paarden en 2 molenaars konden in 
24 uur 96 zakken van 124-125 

pond gemalen worden. 

11. Perjés, Army provisioning, 8. 

het leger bevonden. Dit leverde een gebied op van gemiddeld 
500 vierkante kilometer. 

De graanvoorraad in een gebied van 500 vierkante kilome
ter met een bevolkingsdichtheid van 50 mensen per vierkante 
kilometer bedroeg 8.750.000 kilo. Een gemiddelde molen kon 
in 24 uur 24.000 pond meel malen.' Indien een windmolen 
200 dagen per jaar 12 uur per dag kon malen en de rest van 
de tijd stillag door windstilte of andere weersomstandigheden, 
kon de bovengenoemde hoeveelheid graan door 8 molens 
gemalen worden. Voor het malen van de dagelijkse meelbe-
hoefte van het leger waren er echter ruim 11 nodig. Indien de 
molens 24 uur per dag konden malen dan zou dit aantal 
molens in de meelbehoefte van het leger kunnen voorzien, 
alleen bleven dan slechts 2 molens voor de meelbehoefte van 
de inwoners over. 

Een leger kon de maalcapaciteit van een gebied verhogen 
door gebruik te maken van handmolens of 'quemes'.' Een 
querne kon 61 pond rogge per uur malen met een meelop-
brengst van 60 pond; met ongeveer 94 quemes kon men dus 
in 24 uiu" in de dagelijkse meelbehoefte van een leger van 
80.000 man voorzien. Men kon ook gebruik maken van 
rosmolens. Een gemiddelde rosmolen kon 12.000 pond meel 
in 24 uur malen; twaalf van deze molens waren dus nodig 
om in de meelbehoefte van het leger te kunnen voorzien. 

Tabel Maalcapaciteit van een windmolen, 'queme' en rosmolen; en het 
vereiste aantal molens voor het malen van de meelbehoefte van een leger 
van 80.000 man in 24 uur 

1 uur 24 uur Aantal molens 
Windmolen: 1.000 Ib 24.0001b 5,652 v 
Queme : 60 Ib 1.440 Ib 93,75 
Rosmolen: 5001b 12.0001b 11,25 

In een oven bediend door 3 bakkers kon in 24 uur 2.000 
pond brood gebakken worden.'" De soldaten ontvingen hun 
brood, zoals we gezien hebben, per vier dagen. Voor het 
bakken bleven dus drie dagen over. Om het brood voor een 
leger van 80.000 man in drie dagen te bakken waren dus 120 
ovens, 360 bakkers en 720 wagenladingen brandhout nodig. 
Om deze ovens te bouwen waren 240 metselaars en ruim 210 
wagenladingen bakstenen nodig. Het 'zetten' van de ovens en 
het oprichten van een meelmagazijn kostte minimaal 15 
dagen." Het was dus niet mogelijk om de legers op de voet 
te volgen. Het brood dat in deze ovens gebakken werd, bleef 
gewoonlijk negen dagen goed. 

Een vanzelfsprekend gevolg van het gebruik van magazij
nen was dat het brood met karren of wagens naar de troepen 
in het veld gebracht moest worden. Een kar bespannen met 
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drie paarden kon 150 broden van zes pond meevoeren. Om 
vier dagen brood voor een leger van 80.000 man aan te 
voeren waren dus 800 karren nodig. ledere vierde dag werd 
opnieuw brood aan de troepen uitgedeeld. De afstand die het 
brood van het magazijn naar het leger aflegde mocht daarom 
maximaal twee dagmarsen (circa 20 kilometer) beslaan: twee 
dagen voor de heen- en twee voor de terugreis. Werd de 
afstand groter dan moest eerst een nieuw magazijn opgericht 
worden voordat het leger zijn mars kon voortzetten.'̂  

De afstand waarover een leger zijn brood kon vervoeren 
kon aanmerkelijk vergroot worden door het invoeren van een 
'dubbelt relais' of dubbel aantal broodwagens. Hierbij verliet 
het tweede 'relais' het magazijn op het moment dat het eerste 
aantal karren zijn brood in het kamp afleverde. Op deze 
manier kon dus de afstand van het leger tot het magazijn 
toenemen van maximaal twee dagmarsen tot drie dagmarsen 
of ongeveer 50 kilometer. In 1710 besloten de Staten-Gene-
raal definitief tot de invoering van een 'dubbelt relais' van 
broodwagens." Het totale aantal wagens van het Geallieerde 
leger werd uitgebreid met 500, waarvan 300 door de Staat 
betaald werden en 200 door Engeland. Voortaan werd het 
brood voor het Staatse leger vervoerd door 563 wagens.'* 

Het oprichten van de magazijnen en het transporteren van 
het brood naar de troepen werd niet door de overheid zelf 
gedaan, maar aanbesteed aan contractanten. De belangrijkste 
reden hiervoor was de financiële onmacht van regeringen om 
het zelf te verzorgen. De broodvoorziening werd in het Staat
se leger aanbesteed aan een 'provediteur-generaal'. De be
langrijkste en beroemdste Staatse provediteur-generaal was 
Antonio Alvares de Machado. Tussen 1675 en 1706 verzorg
de hij het brood voor de Staatse legers." 

Haver en Hooi 

Magazijnen waren niet alleen onmisbaar voor de voedsel
voorziening van mensen, ook de duizenden paarden van de 
legers waren voor een belangrijk deel op de uitdeling van 

' voer aangewezen. De legers van de Spaanse Successieoorlog 
bestonden gewoonlijk voor twee derde deel uit infanterie en 
voor een derde deel uit cavalerie. Het totale aantal paarden 
van het leger was echter veel groter dan de sterkte aan rui
ters. Naast de cavaleriepaarden bevonden zich bij het leger de 

j - , paarden van de generale staf, van de artillerie, de pontons en 
van de bagage- en broodwagens. Het totale aantal paarden 
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12. Perjés, Army provisioning, 27. 

13. In 1709 had men besloten 
i.p.v. karren wagens bespannen 

met 4 paarden en een laadvermo-
gen van 1.200 pond te gaan 

gebruiken. 

14. J.W. Wijn, Het Slaatsche leger, 
VIII, ii (Den Haag 1959) 565 

15. D. Chandler, Marlborough as 
military commander (3de druk; 

Tunbridge Wells 1989) 74. F.J.G. 
ten Raa, Het Staatsche leger 

1568-1795, VII, 11, 22, 39, 51, 82-
83, 108. Wijn, Staatsche leger, 

VIII, ii, 169-170, 584. Perjes, Army 
provisioning, 49, noot 96. 

1, f ef 



•̂ ' • '' van het leger werd daarom gewoonlijk geschat op tweemaal 
het aantal cavaleriepaarden. Een leger van 80.000 man telde 

16. De Puységur, Art de la guerre, dus ongeveer 25.000 ruiters en in het totaal 50.000 paarden.^* 
II, 28. Perjés. Army provisioning , ^^ , , , , , ., , 

14. De voedselvoorziening van de paarden verschilde op een 
fundamenteel punt van die van de mensen. De paarden leef
den, met uitzondering van de wintermaanden en het vroege 
voorjaar, bijna uitsluitend van het land. Er waren vier foura-
geringsperioden: de wintermaanden; het 'weiden' in de lente; 
de zes è acht weken voor de oogst en ten vierde de periode 

• ' vanaf de oogst tot het einde van de campagne. Waarom 
werden de paarden, in tegenstelling tot de mensen, niet altijd 
uit magazijnen voorzien? Het antwoord hierop kan gevonden 
worden in de omvang van het voer van de paarden. Aan de 
paarden werden uit de magazijnen rantsoenen 'droge fourage' 
geleverd van gemiddeld 25 pond haver en hooi. Voor het 
transport van 4 dagen fourage voor 50.000 paarden zouden 

17. Wijn, Staatsche leger, VIII, il, maar liefst 3.600 wagens met 14.400 paarden nodig zijn.'' 
584. De Puységur Ar t d e la ^ . i j ^ j - j i - j j 

guer re II. 28 Om te voorkomen dat de vijand tijdens de winter succes
sen zou boeken, was het noodzakelijk een zo groot mogelijk 

' ''•' aantal troepen op de 'frontieren' te houden. In de steden en 
dorpen was echter niet voldoende fourage aanwezig om 
duizenden legerpaarden gedurende de winter te kunnen voe
ren. Hierdoor was men verplicht fouragemagazijnen op te 
richten. Daarnaast had het veel voordelen eerder te velde te 
trekken dan de vijand. Dit was alleen mogelijk indien de 
paarden bijgevoerd konden worden uit de magazijnen, omdat 

18. Wijn, Staatsche leger, VIII, iii tot eind mei het land niet voldoende opleverde." 
(Den Haag 1964) 109. 1 ^ 1 1 ^ 1 ^ 1 1 • -1 1 1 ^ 

De veldtocht werd gewoonlijk geopend wanneer het gras 
een zekere hoogte had bereikt, niet voor eind mei. In de 
lentemaanden werden de paarden van stal gehaald en naar de 
weide gebracht om aan te sterken. De kwaliteit van de droge 
fourage was in de meeste gevallen niet goed, waardoor de 
paarden tijdens de winter ernstig verzwakten. Door de dieren 
te laten grazen op het eerste vitaminerijke gras werden zij 
weer op krachten gebracht. Ook was het weiden noodzakelijk 
omdat het door de slechte kwaliteit van de wegen zeer moei-

19. Perjés, Army provisioning, 15- lijk was droge fourage naar de troepen te brengen." 
16. Kanton ner en is het legeren „ . , . , , ! . , , , , 

van troepen in bewo onde plaat- Tussen eind mei en de oogst leefden de paarden recht-
sen. streeks van het land en kregen zij 'groene fourage' te eten. 

Hieronder werd verstaan het ongeoogste graan (geen gras), 
meestal rogge, gerst, haver of tarwe. Door het hoge vochtge
halte van het ongeoogste graan at een paard tweemaal zoveel 
groene als droge fourage per dag. Het verzamelen van groene 
fourage voor 50.000 paarden vergde van de legerleiding een 
hoge mate van organisatie en kennis, met name van het 

20. De Puységur, Art de la gu erre, , • i , i i J ^ T T J * J:-

I, 17 0 . terrein waar het leger opereerde^ Voordat men ging fourage-
ren moest men eerst weten voor hoeveel paarden en voor 

242 



21. Perjés, Army provisioning, 17. 

hoelang (gewoonlijk voor 4 è 5 dagen) men fourage moest 
verzamelen. Daarna moest men een terrein uitzoeken dat deze 
hoeveelheid rantsoenen kon opbrengen. Volgens De Puységur 
leverden 20 'toises quarrées' (= 76 vierkante meter) bebouwd 
met tarwe een rantsoen op; voor 50.000 rantsoenen waren dus 
1 miljoen 'toises quarrées' of 380 hectaren met tarwe vereist. 
Maar, schrijft hij, de troepen fourageerden op zeer wanorde
lijke wijze waardoor veel fourage werd vertrapt, weggegooid 
en opgegeten door de paarden. Het gevolg was dat niet 380 
hectares maar 760 hectares voor de dagelijkse fouragebehoef-
te van 50.000 paarden gemaaid moesten worden! Voor het 
maaien van deze hoeveelheid waren ruim 3.000 soldaten 
nodig.^' Fourageringen gingen bijna altijd met gevechten ge
paard, omdat gewoonlijk zo dicht mogelijk bij de vijand werd 
verzameld. Het had namelijk grote voordelen om de 'subsis-
tentie' van het vijandelijke leger weg te nemen. Hierdoor 
werd de vijand voor de keus geplaatst of zijn kamp te ver
plaatsen of de fourage ver weg te gaan halen. Dit laatste 
leidde onvermijdelijk tot de 'ruïne' van de eigen paarden. 
Tijdens de veldtocht van 1710 bijvoorbeeld vond een gevecht 
plaats tussen Franse troepen en Geallieerde fouiageiu's direct 
onder de ogen van de Franse maarschalk de Villars. Vier 
Franse eskadrons vielen drie Geallieerde eskadrons aan en 
dreven hen terug. "Het allarm verspreyde sigh onder de 
fourageurs die haar carabijnen en sabels met sigh genomen 
hadden, de officieren versamelde deselven, formeerden troe-
pes, die sigh met de gemelte drie esquadrons conjungeerden 
en repousseerden de vijanden deselfde wegh die sij gekomen 
waren." Tijdens deze terugtocht werden de Fransen door te 
hulp schietende GealUeerde infanterie in de flank gegrepen en 

22. A.J. Veenendaai (ed.), De sloegen op de vlucht^^ 
briefwis seiing van An tlionie Hein- T v T i i i U i j - r i j j j 

sius 1702 1720, xi (Den Haag Naast het beschermen van de eigen fourageurs hadden de 
1990) nr 153. dekkingstroepen nog een andere, even belangrijke taak. In 

zijn memoires geeft de Engelse kapitein Robert Parker een 
beschrijving van de taken van de dekkingstroepen. "Upon all 
foragings a strong detachment was sent out the night before, 

23. D. ctiandier (ed.), Robert under the command of a general officer, to keep the foragers 
Parifer a nd c omte De Mero de- -.i • i j . j f r j j j. i. 

westerioo Tiie Marib oro ugiiwars within bounds, to cover them iTOm the enemy, and to prevent 
(Hamden,conn. 1968) 121. irregularities and abuses."" Opvallend is dat hij veel meer 

nadruk legt op het in toom houden van de eigen fourageurs 
dan op het beschermen tegen de vijand. De legers van de 

24. Groot Piacaet Boecii, v(Den Spaanse Successieoorlog bevatten veel onbetrouwbare ele-
Haag 1725) 60 -61. 'Regie- , ,. . , , i • i i -i i i , 

ment..om trent d e subordinatie, menten die van iedere gelegenheid gebruik probeerden te 
l(rijglisdisdpiine, en versclieyde maken om te deserteren of te plunderen. Om dit te voor-
andere pomc ten, dienen de tot komen moest de provoost-generaal, begeleid door een aantal 

ondertioud inge van goede ord res ' . . ' J .. . , ° . . . 
in liet ieger' (15 maart 1706). scherprechters, bij iedere fouragering in de omgeving pa-

Perjés, Army provisioning, 18-19. trouilleren en plunderaars op staande voet executeren.^ 
243 ., 
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