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In

R.K. Wouw Begraafregister  1640-1776  1780-1782 (DTB-7)

is in het noodlottige jaar 1747 achter de 352 namen de volgende

tekst opgenomen: 

Hoc fatali anno obierunt 352 adulti plerumq[ue] / terrore, inedia aliisq[ue]
incommodis belli et castrorum

vrij vertaald tot:

In dit noodlottige jaar zijn 352 volwassenen overleden, in de meeste gevallen door
terreur, honger en andere ellende die door de oorlog en de strijdende partijen

veroorzaakt is.
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Afbeelding 1: De verdedigingslinies in 1747, Fort Zandvliet, de Schelde, Bergen op Zoom met 
de forten Moermont, Pinssen en de Roovere en de geïnundeerde gebieden richting Steenbergen
en dan rondom de riviertjes de inundaties  richting Geertruidenberg. dit alles voor de verde-
digingslinie van de Nederlanden.                    Tekening Paul van Gils    Gemeentearchief Breda
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Afbeelding 2: De verdedigingslinies in 1747 ten noorden van Breda. Te zien is ook dat de
vesting Breda nagenoeg omgeven is door geïnundeerde gebieden.                           
Tekening Paul van Gils    Gemeentearchief Breda        



Achtergrond
Omdat de Nederlanden zich aangesloten hadden bij de coalitie, die de Fransen en hun 
bondgenoten bestreed tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, verklaarden de Fransen in april 
1747 de Nederlanden de oorlog. Nadat ze Staats Vlaanderen, het huidige Zeeuws Vlaanderen,  
hadden veroverd en na het mislukte beleg van Maastricht, richtten ze hun aanval op de vesting 
Bergen op Zoom. De vesting was onderdeel van de verdedigingslinie voor vooral Zeeland en 
Holland, een vesting die in de 80-jarige oorlog onneembaar gebleken was tijdens Spaanse 
belegeringen. In 1746 hadden de Fransen al de Oostenrijks Nederlanden, grotendeels het huidige 
België, veroverd. Een goede uitgangspositie dus voor deze aanvallen.
De Franse aanvallers vallen via Zandvliet en Ossendrecht het Markiezaat binnen. Ze richten hun 
hoofdkwartier in, in het Kasteel van Wouw. Daarnaast wordt in Wouw ook een stelling ingericht ter
verdediging van hun flanken. De Fransen slaan het beleg van Bergen op Zoom op 12 juli 1747, Ze 
nemen de stad in op 16 september en richten enorme verwoestingen aan. In juli wordt ook de 
vesting Steenbergen aangevallen; deze vesting houdt echter stand. De geallieerden vallen in 
augustus vanuit hun hoofdkwartier in Oudenbosch de stelling van de Fransen te Wouw aan, deze 
aanval mislukt. Na de inname van de stad Bergen op Zoom vestigen de Fransen hun hoofdkwartier 
daar, de geallieerden nemen dan Wouw in. 
De Fransen blijven tot na de Vrede van Aken eind 1748 in het westelijk gedeelte van het 
Markiezaat in Zandvliet en Bergen op Zoom en tussenliggende gebieden.
De overige gebieden in  West Brabant en de vesting Breda blijven in Staatse en geallieerde handen.
Zeker in de beginperiode  van de Franse bezetting in 1747 proberen de Fransen met een zekere 
regelmaat verwarring en paniek te stichten in oostelijker gelegen gebied.
Zo nemen ze gijzelaars in verschillende dorpen als Roosendaal, Etten en Hoeven, doorgaans 
voorstaande figuren, om die plaatsen te verplichten om bij te dragen in behoeften van het Franse 
bezettingsleger. Dat duurt  tot eind 1747 als de geallieerden hun verdedigingslinies beter op orde 
hebben.
In het West- en Zuid kwartier van het Markiezaat en in de stad Steenbergen en omgeving  zijn in 
die jaren de meeste doden gevallen .
In de overige gebieden van West Brabant zijn in 1747 en 1748 ook substantieel meer doden 
gevallen dan in voorgaande jaren. Vermoedelijk door aanwezigheid van grote legermachten die 
inkwartiering kregen in de dorpen, zeker in de wintermaanden. Deze manschappen moesten vaak 
door lokale gemeenschappen in hun behoeften worden voorzien. Tijdens die jaren heerste er ook 
een grote veepest, grote aantallen dieren stierven daaraan. Besmettelijke ziekten als buikloop 
deden ook hun werk. Grote gebieden werden, ter verdediging onder water gezet, wat leidde tot 
groot verlies aan landbouwgronden.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat belegeringen en veldtochten grote schade 
toebrachten, aan zowel de belegerde steden alsook aan het omringende platteland. Of het een 
bevriend of vijandelijk leger betrof maakte vooral voor de gewone bevolking niet veel uit. Ze 
werden immer het slachtoffer van moord- en roofpartijen en ook van verkrachtingen. 
Naast oorlog en geweld sloegen ook regelmatig epidemieën als de pest en cholera toe.

Als familieonderzoeker probeer ik mijn voorouders in beeld te brengen. Door de eeuwen heen zijn 
voorouders van me naar West-Brabant getrokken. Door huwelijken met mannen of vrouwen uit de 
regio. Door de aanwezigheid van vruchtbare landbouwgrond, zeker in het noordwesten van de 
streek. Er zijn ook voorouders van me naar hier gekomen als soldaat.
Doop-, Trouw- en Begraafregisters in het gebied van het West Brabants Archief zijn er nauwelijks 
voor 1600. Waarschijnlijk komt dit door de plundertochten van de Geuzen in 1572 en van Staatse 
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en vijandelijke troepen vooral in de jaren voor 1600 in deze streken. Voor de gevolgen van 
oorlogsvoering en ziektes ben je aangewezen op andere bronnen.

Voorouders van me: de familie van Sprundel en de familie Schillemans kwamen in de 2de helft van 
de 17de eeuw naar respectievelijk Oud en Nieuw Gastel en naar Wouw.

Onderbouwing
Cornelis en Maria van Sprundel – van der Voort sterven beiden in januari 1749 te Gastel en
Cornelis Schillemans en zijn 2 dochters Petronilla (19 jaar) en Joanna (17 jaar) komen alle 3 in 1747
om in Wouw.
Reden voor mij om eens goed naar de betreffende Begraafregisters te kijken. Honderden doden in 
Wouw en ook in Gastel in die jaren. Ik besloot om alle te vinden begraafregisters in West-Brabant 
te bekijken om te trachten het aantal doden te bepalen in deze  regio in de periode 1747 - 1749.

Ik loop tegen een aantal zaken aan:
• niet van alle plaatsen zijn registers terug te vinden;
• soms betreft het, zoals in Klundert, het register van de Gaarder. Een Gaarder was in die 

jaren een belastinginner of inner op het gebied van bv. begrafenisrecht. Die registers zijn 
niet zo dik. Het ging  toen nog best wel om een aantal guldens;

• in een groot deel van de registers worden de kinderen niet opgenomen. Van waar dat wel 
gebeurt is, heb ik een percentage kinderen bepaald in vergelijking tot het aantal 
volwassenen. In oorlogstijd kom je dan tot een verhouding van 4 kinderen tot 6 
volwassenen. Bij die plaatsen waar de kinderen niet geregistreerd staan, heb ik er in die 
verhouding kinderen bijgeteld;
In feite zijn er in de registers 3 categorieën slachtoffers te onderscheiden: kint, dogter of 
zoon, soms ook aangeduid als jonge man of jonge vrouw en volwassene of adulti.

• In het Overlijdensregister van de krankenbezoeker in Bergen op Zoom staat een 8-jarige als 
kint genoteerd en een 13-jarige als dogter. Ligt de grens kint – dogter of zoon op 12 jaar?
In de “Tegenwoordige Staat”, laten we zeggen het 18de eeuws CBS rapport wordt 
onderscheid gemaakt tussen personen boven de 16 jaar en personen onder de 16 jaar.

• niet alle overledenen zullen geregistreerd zijn; onder andere vanwege de totale vernietiging
door bominslagen, vermist in afgelegen streken enz.

• In Bergen op Zoom en in Halsteren zijn in het grootste deel van 1747 en van 1748 geen 
registraties gedaan. Waarschijnlijk vanwege het zeer hoge aantal gesneuvelden. Over het 
het aantal doden rond het beleg en de bezetting van Bergen op Zoom door de Fransen 
doen extreme getallen de ronde, het aantal zou in ieder geval in de vele duizenden moeten 
lopen.

• Dubbelregistraties, zo valt Kruisland onder de schepenbank van Steenbergen, maar R.K. 
Parochieel onder de H. Lambertusparochie van Wouw. Hier opletten dus.
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Uitwerking

De nummering van afbeelding 3 zal verder gebruikt worden.
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Afbeelding 3: Het onderzochte gebied; daarnaast ook nog Etten, Zundert, Sprundel, Nispen-Essen 
en Kalmthout             Uit: Beknopte Historie van de stad Bergen op Zoom 1761 door: Johan Faure



De Fransen belegeren Bergen op Zoom tussen 12 juli en 16 september 1747, ze bestormen dan de 
stad en houden er vreselijk huis. De Fransen houden de stad bezet tot december 1748.
Op 24 juli 1747 vallen de Fransen ook de vesting Steenbergen aan. Steenbergen houdt stand, de 
aanval wordt afgeslagen.

In Wouw is een Franse stelling ingericht ter verdediging van een van de flanken van het leger, ook 
hebben de Fransen daar een hoofdkwartier ingericht.  In augustus 1747 vallen geallieerden vanuit 
hun kampement in Oudenbosch de Franse posities in Wouw aan, de aanval mislukt. Daarnaast zijn 
er in Oud Gastel Franse troepen gelegerd.
Het valt op dat in veel plaatsen het dodental in 1748 aanzienlijk hoger is nog dan in 1747. Dat kan 
natuurlijk veroorzaakt zijn door het alsnog overlijden van (zwaar) gewonden en slachtoffers  van 
dan uitgevoerde roof- en plundertochten. De Franse troepen verlaten immers pas eind 1748 de 
streek. De Fransen beheersten in die tijd de vesting Bergen op Zoom. De geallieerden hadden de 
vesting Steenbergen in handen. Vestingen hadden naast de vestingfunctie ook tot taak het 
omringende gebied te beheersen. Zo vallen er onder de soldaten die in Steenbergen gelegerd zijn 
in 1748 nog 241 doden.  Naast zieken en gewonden uit 1747 zullen daar ook slachtoffers tussen 
zitten uit confrontaties met de Fransen.

Bij de onderzochte plaatsen kom ik tot een dodental 3537 inclusief kinderen en soldaten (alleen)  
in Steenbergen. Hier zitten Bergen op Zoom en Halsteren niet bij. In grote delen van 1747 en 1748 
zijn in beide plaatsen de registers niet bijgewerkt. Het is aan te nemen dat in beide plaatsen veel 
doden gevallen zijn. Diverse bronnen spreken van duizenden doden.

Breda was een vestingstad, niet alleen omringd door wallen, maar ook bijna volledig door 
geïnundeerde gebieden. Vestigsteden zijn in tijden van crisis een toevluchtsoord voor bewoners 
van het omringende onbeschermde platteland. In tijden van crisis is het daarom moeilijk te 
bepalen of het hogere aantal doden het gevolg is van de grotere bevolking of als gevolg van de 
crisis; oorlog en geweld. Breda lag in geallieerd gebied en is niet belegerd of ingenomen door de 
Fransen.
Breda heeft in die tijd ongeveer 10.000 inwoners en in de vredesjaren van 1737 – 1746 staan er in 
de begraafregisters gemiddeld 481 doden per jaar geregistreerd. Opmerkelijk dat het aantal doden
in 1746 in Breda al sterk oploopt.
In 1746 vallen in Breda in totaal 701 doden. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde 
dodental van de voorgaande 9 jaar: 481 per jaar. Dan vallen er 220 doden meer dan in de 
voorgaande vredesjaren. Voor 1747 kom je zo op 927 – 481 = 446 “extra” doden.  En voor 1748 op 
1017 – 481 = 536 “extra”doden. Totaal dus voor 1746 – 1748: 1202 “extra” doden.
In de eerste jaren na 1748 ligt het dodental in Breda gemiddeld 85 per jaar lager dan in de jaren 
voor 1746, wat kan duiden op een afname in de bevolking.
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De situatie per plaats, parochie, ca.
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers heb ik de aantallen slachtoffers gevonden in de 
registers van 1747, 1748 en 1749 verminderd met het gemiddelde van de voorgaande 10 jaar.
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Afbeelding 4: In de linker kolom het gecorrigeerde aantal slachtoffers gevonden in de registers

Aantal Doden
Oorlog 

Honger en Ziekte
1747-1749

Gecorrigeerd aantal
Naam Parochie of Dorp doden in de registers Kinderen totaal
Westkwartier, Steenbergen en Zandvliet
Bergen op Zoom
1. Borgvliet Bij Bergen op Zoom
2. Hoogerheide
3. Calfven Bij 13.
4. Halsteren
    5. Auvergne en Oud Glymespolder Bij 4.
    6. Oud en Nieuw Beijmoer Bij 4.
    7. Noordgeest Bij 4.
8. Moerstraten Bij 9.
9. Wouw, Heerle, Kruisland, Moerstraten 424 283 707
Zuidkwartier
10. Zuidgeest Bij BoZ en 11  
11. Woensdrecht
12. Huijbergen 
13. Ossendrecht 165 165
14. Putte 83 83
Oostkwartier
15. Oudenbosch 130 87 217
16. en 17. Oud en Nieuw Gastel 203 135 338
18. Zegge
19. Hoeven
20. Rucphen 62 41 103
21. Voornseinde Bij Sprundel
22. Sint Maartenspolder
23. Standdaarbuiten 69 69
Heerlijkheid Oranje-Nassau
27. Steenbergen, burgers 286 286
27. Steenbergen,  soldaten , -vrouwen en kader 357 357
Baronie van Breda
29. Roosendaal 121 81 202
Nispen-Essen 399 399
Etten 114 76 190
Rijsbergen 60 40 100
Sprundel 43 29 72
(Groot) Zundert 91 61 152
Oostenrijkse Nederlanden
Kalmthout 98 98
Zandvliet

Totaal 2705 - 3537



Bergen op Zoom
In de stad waar de meeste slachtoffers in de regio gevallen zijn,  heeft de Krankenbezoeker in het 
overlijdensregister van 1738 – 1768 tussen 5 juli 1747 en 7 december 1748 geen overlijdens 
geregistreerd. De Fransen slaan het beleg van Bergen op Zoom op 12 juli 1747, Ze nemen de stad 
in op 16 september en richten enorme verwoestingen aan. Na het sluiten van de Vrede van Aken, 
eind 1748, die een einde maakt aan de Oostenrijkse Successieoorlog, verlaten de Fransen op 7 
december 1748 de stad. Op die dag registreert de Krankenbezoeker weer zijn eerste dode in zijn 
register.
In de Militaire Spectator (9-1997) over het Beleg van Bergen op Zoom in 1747 spreekt Dr. O van 
Nimwegen over 3000 tot 4000 doden en gewonden in Bergen op Zoom, nog los van de 
bezettingstijd. http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1997/1997-0418-01-0109.PDF
De schattingen aan Franse zijde lopen zeer uiteen, die verliezen liggen tussen de 4000 en 12000 
personen.
In de jaren 1737 – 1746 staan in de registers te Bergen op Zoom gemiddeld 300 doden per jaar 
geregisteerd. In de jaren 1749 – 1760 is dat 211 doden per jaar, wat kan duiden op een grote 
afname van de bevolking.

Tekst in Afbeelding 5: Alzo in deze maand de Stad door de Frans Krijgsmagt is belegert geworden 
met dat gevolg dat se op de 16 September door de Franse Krijgsmagt is ingenomen. Welke in het 
bezit gebleven zijn tot den 7 december 1748. Zo werd er in den Boeken gedurende die tijd geen 
aantekening gevonden.

1. Borgvliet
Borgvliet niet te verwarren met Nieuw-Borgvliet lag nabij en op de Brabantse Wal ongeveer ter 
plekke van de Scheldeflat aan het einde van de Borgvlietsedreef in Bergen op Zoom. 
In die jaren, voor de Franse belegering, was er van het mooie dorp, zoals Johan Faure schrijft, niet 
meer over dan de titel en wat armoedige dorpshuisjes. Die ontsnapt zijn aan het water en het 
oorlogsgeweld. Waarschijnlijk zijn de doden van Borgvliet meegenomen in het register van Bergen 
op Zoom.

2. Hoogerheide
Van Hoogerheide zijn geen registers gevonden.
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Afbeelding 5: Uit het Overlijdensregister van de Krankenbezoeker 1738 -1768  na de pagina van 5 
juli 1747                                                                                                           West-Brabants Archief

http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1997/1997-0418-01-0109.PDF


3. Calfven
De doden van Calfven zijn hoogstwaarschijnlijk meegenomen in:  het N.H. Begraafboek 1737-1810 
van Ossendrecht.

4. Halsteren
Halsteren was in tegenstelling tot Bergen op Zoom overwegend Rooms Katholiek gebleven.
De zaken van dopen, trouwen en begraven werden bijgehouden in de R.K.  Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken.  Vanaf 1749 is er ook een N.H. Register. Voor ons van belang: Begraven 1730 – 
1749. In het Begraafboek zijn ook meegenomen: 5. Auvergne- en Oud-Glymespolders, 6 Oud- en 
Nieuw Beijmoer en 7. de Noordgeest. Niet duidelijk is of kinderen ook geregistreerd zijn. 
Waarschijnlijk niet.
Ook Halsteren e.o. zal heel erg geleden hebben onder het beleg en de inname van buurgemeente 
Bergen op Zoom. In het R.K. Begraafboek van Halsteren zijn echter tussen 15 september 1747 en 
13 juli 1748 geen overlijdens geregistreerd.  De registratie van de doden zowel in de R.K. – alsook 
in de N.H. Registers komen pas eind 1749 / 1750 weer structureel op gang. Dus ook hier zijn van de
meest heftige periode geen cijfers bekend.
In het R.K. register in 1748 nog wel de vermelding dat er in de Parochie Bergen op Zoom zeer veel 
doden gevallen zijn en dan de namen van een tiental (vooraanstaande?) personen. Voor het 
overige staan zowel in 1748 en in 1749 maar een paar namen vermeld.

8. Moerstraten
Moerstraten valt parochiaal in 1747 onder de Heilige Lambertusparochie in Wouw. Bij het 
volgende punt komt Moerstraten aan de orde.

9. Wouw
Wouw en omgeving is een betere aanduiding. De Heilige Lambertusparochie omvat naast het dorp 
Wouw ook de dorpen Moerstraten, Kruisland en Heerle en een groot aantal buurtschappen met 
namen die we nu nog kennen, denk aan Vroenhout, Vinckebroek de Spellestraat, de Bulck, 
Oostelaar, Westelaar en zo nog een tiental.
In Wouw hebben de Fransen een stelling gemaakt om een van hun flanken van het leger te 
beschermen. Daarnaast  hebben ze er hun hoofdkwarier ingericht, in het Kasteel van Wouw.
Begin augustus vallen de geallieerden vanuit hun kampement in Oudenbosch deze stelling en het 
hoofdkwartier aan. Een aanval die jammerlijk mislukt. De aanwezigheid van die stelling en het 
gebeuren daar om heen zijn rampzalig geweest voor Wouw en omgeving. In 1747 worden er 352 
dode volwassenen (adulti) geregistreerd en in 1748; 148. Het gemiddelde aantal overlijdens in de 
voorgaande 10 jaar was 38 / jaar.
In dit register wordt uitdrukkelijk vermeld dat het om volwassenen gaan en dat dit alles een gevolg 
is van oorlog en geweld. Dit laatste ben ik in geen enkel ander register tegengekomen.
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Afbeelding 6: Hoc fatali anno obierunt 352 adulti plerumq[ue] / terrore, inedia aliisq[ue] 
incommodis belli et castrorum.              R.K. Wouw Begraafregister  1640-1776  1780-1782 (DTB-7) 



Latijnse tekst Afbeelding 6: Vrij vertaald:
In dit noodlottige jaar zijn 352 volwassenen overleden, in de meeste gevallen door terreur, honger 
en andere ellende die door de oorlog en de strijdende partijen veroorzaakt is.

Vanwege de vermelding van de naam van het dorp of van de buurtschap (zie Afbeelding 7) is het 
aantal slachtoffers per locatie te bepalen.
De dorpen Wouw en Moerstraten springen eruit met allebei ongeveer 70 doden in die jaren.
Dat hoge dodental voor een klein dorp als Moerstraten is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat 
dit dorp heel dicht bij Fort de Roovere ligt dat onderdeel is van de Westbrabantse Waterlinie.
De hemelsbrede afstand tussen Fort de Roovere en Moerstraten is amper 3  kilometer.
In Herel vallen ongeveer 47 doden en in Kruisland ongeveer 20. In de buurtschappen de Westelaar 
en de Spellestraat vallen ook ongeveer 20 doden. De andere doden vallen ongeveer gelijkelijk 
verdeeld over de andere buurtschappen.
Volgens Heemkundekring “De Vierschaer” uit Wouw is de bevolking van Heerle in die jaren 
teruggelopen van 362 naar 236 mensen. Een afname van 35 %. Er zijn in die jaren 47 volwassen 
doden geteld, dat is 13% van de bevolking. De overige afnamen kunnen de niet getelde kinderen in
de registers zijn en de mensen die op de vlucht geslagen zijn.
Van mijn familie Schillemans overlijden 3 personen in 1747. Op 20 september 1747 overlijdt 
Cornelius Andrée Schillemans (zie afbeelding 5). Op 4 oktober overlijdt zijn dochter Petronilla, 18 
jaar oud en op 14 december zijn dochter Joanna, 17 jaar oud. Ze wonen in de Spellestraat, een 
buurtschap, waar zoals boven al gezegd, ongeveer 20 slachtoffers vallen, de meeste tussen oktober
en begin december 1747. Cornelius Andrée is de broer van Nicolaus Schillemans de oudgrootvader
van mijn moeder.

In de Heilige Lambertusparochie vallen in 1747 in totaal 352 volwassen doden. Als je dat aantal 
corrigeert met het gemiddelde dodental van de voorgaande 10 jaar: 38. Dan kunnen 314 doden 
worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 148 – 38 = 110 slachtoffers.
424 volwassen doden dus. Bij de verhouding 6 volwassenen : 4 kinderen, kunnen 283 kinderen bij 
de slachtoffers opgeteld worden, wat een totaal aan slachtoffers geeft van 707.

10. Zuidgeest
Van Zuidgeest heb ik geen begraafregister gevonden. Het is goed mogelijk dat de overledenen 
ingeschreven zijn in de registers van Bergen op Zoom en/of Woensdrecht.

11. Woensdrecht
Van Woensdrecht zijn in die tijd geen registers gevonden.
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Afbeelding 7: Registratie Cornelius Schillemans Let op vermelding buurtschap: de Spellestraat       
R.K. Wouw Begraafregister  1640-1776  1780-1782 (DTB-7) 



12. Huijbergen
Van Huijbergen heb ik in die jaren geen begraafregister gevonden.  In het N.H. Begraafboek 1737-
1810 van Ossendrecht staan enige Huijbergenaren geregistreerd.

13. Ossendrecht
De Fransen trekken begin juli 1747 het Markiezaat binnen vanuit Zandvliet en Ossendrecht. Johan 
Faure schrijft: “Eerst werd Zandvliet omsingeld en toen kolonel Van Kinschot het dorp 's nachts 
verlaten had, werd de Fransen niets in de weggelegd om hun kamp op te slaan vanaf Ossendrecht 
tot aan de zee (de Westerschelde?) en op 12 juli hun kampement te verplaatsen tot rechts van het 
Fort Moermont op een halve mijl van de stad.”
In het N.H. Begraafboek 1737-1810 van Ossendrecht staan ook de kinderen vermeld. Als kinderen 
in de N.H. Begraafboeken vermeld staan, worden ze niet bij naam genoemd, maar is de registratie 
bv. als volgt: 1e maart – een kint van Joachim Sanders – .
Vrouwen worden doorgaans in de N.H. Boeken niet bij naam genoemd, dat staat er meestal: de 
vrouw van ….. of de weduwe van …. In de meeste gevallen worden de vrouwen in Ossendrecht wel 
bij naam genoemd, met de vermelding van de naam van de man. Bij mannen zie je vaak alleen hun
naam.

In 1747 vallen in Ossendrecht in totaal  121 doden. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde
dodental van de voorgaande 10 jaar: 26. Dan kunnen 95 doden worden toegeschreven aan oorlog 
en geweld. Voor 1748 kom je zo op 96 – 26 = 70 slachtoffers. Totaal dus in 1747 en 1748: 165 
slachtoffers, mannen, vrouwen en kinderen.
Wat opvalt is het hoge percentage kindersterfte in 1747: 45% van het totaal aantal slachtoffers. In 
1748 is dat nog:36%.
In 1741 zie je net als in sommige andere plaatsen, vooral in de Zuidwesthoek,  een hoger 
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sterftecijfer: 50 in plaats van het gemiddelde 26.  30 kinderen staan daar bij Het merendeel van die
kinderen sterft in de 1ste helft van dat jaar.

14. Putte
In het RK Doop en Begraafboek 1731-1770 Doop 1731-1766 van Putte staan in tegenstelling tot 
andere RK boeken ook kinderen (infans) vermeld. Putte is vermoedelijk een kleine gemeenschap in
“normale” jaren van 1737 – 1746  overlijden gemiddeld 7 mensen per jaar. 
In oktober 1747 vallen de meeste doden. Totaal 29 mannen, vrouwen en kinderen overlijden in die
maand. 
In 1747 vallen in Putte in totaal  75 doden. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde 
dodental van de voorgaande 10 jaar: 7. Dan kunnen 68 doden worden toegeschreven aan oorlog 
en geweld. Voor 1748 kom je zo op 22 – 7 = 15 slachtoffers. Totaal dus in 1747 en 1748: 83 
slachtoffers.

15. Oudenbosch
Eind augustus 1747 verzamelen zich geallieerde legers in de streek ten oosten van Roosendaal. Op 
de heidevelden worden kampementen ingericht. Vanwege de aanwezigheid van een haven wordt 
Oudenbosch als goede plaats gezien om het geallieerde hoofdkwartier in te richten. In allerijl 
wordt er door arbeiders uit de streek een aarden omwalling rondom Oudenbosch gemaakt.
Begin augustus vallen de geallieerden vanuit Oudenbosch de Franse stellingen aan in Wouw.. De 
aanval mislukt jammerlijk. Het verzamelen van de troepen en het inrichten van het hoofdkwartier 
in Oudenbosch en de aanval op Wouw, zullen ook zeer schadelijk zijn geweest voor de burger 
bevolking.
In R.K. Begraven 1726-1811 (deel 7) vallen een paar dingen op. In 1748 vallen meer doden dan in 
1747. Ook in 1749 vallen er in Oudenbosch nog aanzienlijk meer doden dan in “normale” jaren.
In 1747 vallen in Oudenbosch in totaal 61 doden. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde 
dodental van de voorgaande 10 jaar: 25. Dan kunnen 36 doden worden toegeschreven aan oorlog 
en geweld. Voor 1748 kom je zo op 98 – 25 = 73 slachtoffers.  En voor 1749 46 – 25 =21 doden. 
Totaal dus voor 1747 – 1749: 130 volwassen slachtoffers, mannen en vrouwen.
Bij de verhouding 6 volwassenen : 4 kinderen, kunnen 87 kinderen bij de slachtoffers opgeteld 
worden, wat een totaal aan slachtoffers geeft van 217.

16. en 17. Nieuw- en Oud Gastel
De naam Nieuw Gastel kan tot verwarring leiden. In de 2de helft van de 16de eeuw is het gebied 
ten noorden van het dorp Gastel ingepolderd. Daar is toen ook het dorp Nieuw Gastel ontstaan.
Nieuw Gastel heeft maar ongeveer 30 jaar bestaan, aan het einde van de 16de eeuw is het gebied 
uit strategische overwegingen door Staatse troepen weer onder water gezet. Het dorp Nieuw 
Gastel is toen ten onder gegaan en nooit meer opgebouwd. In het begin van de 17de eeuw is een 
paar kilometer westelijker het dorp Stampersgat ontstaan. Stampersgat wordt soms ook als Nieuw 
Gastel aangeduid. Op kaarten zie je ook dat het gehele gebied ten noorden van (Oud) Gastel als 
Nieuw Gastel wordt aangeduid.
Het is goed mogelijk dat na het weer droogleggen van de polder, het gebied verkaveld is en 
uitgegeven is aan kleine boeren. De pachtboeren, in die tijd vaak ook bouwman genoemd, konden 
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op de kavels wonen en gewassen verbouwen zodat ze in hun levensonderhoud konden voorzien.
Voorouders van me zijn tussen 1600 en 1650 ook in in de omgeving van Gastel neergestreken en 
mijn directe voorouders hebben daar zo'n 200 jaar gewoond.
Mijn oudovergrootouders: Laurentius Jacobi Dame van Sprundel en Maria Anthonissen van der 
Voort overleden in januari 1749 heel kort na elkaar en kunnen ook slachtoffer zijn geweest van de 
perikelen van 1747 / 1748.
Tijdens de belegering van Bergen op Zoom waren er in 1747 Franse troepen gelegerd in Oud 
Gastel. De registers van Gastel in die dagen gaven voor de jaren 1747, 1748 en 1749 aanzienlijk 
hogere sterftecijfers dan de jaren er voor en er na.
In het RK Begraafboek 1720 – 1810 (Deel 7) van Gastel is te lezen dat  er 1747 in totaal 99 doden 
vallen. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde dodental van de voorgaande 10 jaar: 40. 
Dan kunnen 59 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 156 – 
40 = 116 slachtoffers.  En voor 1749 nog op: 68 – 40 = 28 slachtoffers. Totaal dus voor die 3 jaren: 
203 volwassen doden. Bij een verhouding van 6 volwassenen : 4 kinderen, komt het kinderaantal 
op 135. Zodat er in totaal 338 slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van oorlog en geweld.
Wat opvalt is dat de meeste doden vallen vanaf oktober 1747, als de stad Bergen op Zoom al in 
Franse handen gevallen is. Bekend is dat de stad grotendeels verwoest en geplunderd is door de 
Fransen, wellicht dat dat niet tot de stad beperkt is gebleven maar hebben de overwinnaars zich 
ook uitgeleefd op de omgeving. In 1748 is het dodental in Gastel nog aanzienlijk hoger dan in 1747.
De Fransen verlaten pas in december 1748, na de Vrede van Aken, stad en streek.

18. Zegge
Van Zegge zijn in die tijd geen registers gevonden.

19. Hoeven
Van Hoeven zijn in die tijd geen registers gevonden.

Etten
Etten was onderdeel van de Baronie van Breda. Etten ligt in het gebied dat door Staatse troepen 
gecontroleerd werd.
In NH Begraven Etten 1696-1725, 1730-1766, 1804 (deel 16) lezen we dat er in 1747 In  Etten in 
totaal 70 doden vallen. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde dodental van de 
voorgaande 10 jaar: 37. Dan kunnen 33 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 
1748 kom je zo op 113 – 37 = 76 slachtoffers. En voor 1749 nog 42 – 37 = 5 slachtoffers. Totaal dus 
in 1747 t/m 1749: 114 volwassen slachtoffers.
Bij een verhouding van 6 volwassenen : 4 kinderen, komt het kinderaantal op 76. Zodat er in totaal 
190 slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van oorlog en geweld.

20. Rucphen
In Rucphen RK Begraven 1684 – 1796 (DTB 1) lezen we dat er in 1747 In Rucphen in totaal 36 doden 
vallen. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde dodental van de voorgaande 10 jaar: 11.
Dan kunnen 25 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 48 – 
11 = 37 slachtoffers. Totaal dus in 1747 en 1748: 62 volwassen slachtoffers.
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Bij een verhouding van 6 volwassenen : 4 kinderen, komt het kinderaantal op 41. Zodat er in totaal 
103 slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van oorlog en geweld.

21. Vorenseinde
Vorenseinde was is die dagen een kleine zelfstandige gemeenschap, circa 20 – 30 gezinnen, maar 
viel parochieel onder Sprundel.

Sprundel
Sprundel behoorde niet tot het Markiezaat van Bergen op Zoom. Sprundel was bestuurlijk nogal 
verdeeld in die dagen, een deel was onderdeel van de Baronie van Breda, een ander deel viel 
rechtstreeks onder de Hertog van Brabant.
In Sprundel RK Begraven 1692 – 1749 (DTB 16) lezen we dat er in 1747 In Sprundel in totaal 25 doden 
vallen. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde dodental van de voorgaande 10 jaar: 11.
Dan kunnen 14 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 40 – 
11 = 29 slachtoffers. Totaal dus in 1747 en 1748: 43 volwassen slachtoffers.
Bij een verhouding van 6 volwassenen : 4 kinderen, komt het kinderaantal op 29. Zodat er in totaal 
72 slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van oorlog en geweld.

Rijsbergen
Rijsbergen was onderdeel van de Baronie van Breda en ligt in het gebied dat door Staatse troepen 
gecontroleerd werd.
RK Begraven Rijsbergen 1735-1781 (deel 2)  lezen we dat er in 1747 In  Rijsbergen in totaal 33 doden 
vallen. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde dodental van de voorgaande 10 jaar: 14. 
Dan kunnen 19 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 56 – 
19 = 37 slachtoffers. En in 1749 nog 28 – 19 = 9 slachtoffers. Totaal dus voor die 3 jaar 60 
volwassen slachtoffers.
Bij een verhouding van 6 volwassenen : 4 kinderen, komt het kinderaantal op 40. Zodat er in totaal 
100  slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van oorlog en geweld.

Groot Zundert
Groot Zundert was onderdeel van de Baronie van Breda en ligt in het gebied dat door Staatse 
troepen gecontroleerd werd. Er waren magazijnen voor de geallieerde troepen.
In RK Begraven Groot Zundert 1722-1776 (deel 12) lezen we dat er in 1747 In  Groot Zundert in 
totaal 83 doden vallen. Als je dat aantal corrigeert met het gemiddelde dodental van de 
voorgaande 10 jaar: 26. Dan kunnen 57 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 
1748 kom je zo op 60 – 26 = 34 slachtoffers. Totaal dus in 1747 en 1748: 91 volwassen slachtoffers.
Bij een verhouding van 6 volwassenen : 4 kinderen, komt het kinderaantal op 61. Zodat er in totaal 
152 slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van oorlog en geweld.

22. Sint Maartenspolder
De polder is gelegen Noordoostelijk van Oudenbosch en ten noorden van Hoeven, van welke 
gemeente de polder na 1800 onderdeel werd.
De polder had een zelfstandig bestuur, er woonden waarschijnlijk 50 – 80 mensen op een tiental 
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hoeves. De overledenen zullen waarschijnlijk opgenomen zijn in de registers van omliggende 
gemeenten als Hoeven, Oudenbosch en Standdaarbuiten.

23. Standdaarbuiten
Bij Oudenbosch hield de landweg vanuit Antwerpen op. Reizigers naar het noorden konden hun 
reis vervolgen via het veer over de Mark naar Standdaarbuiten en zo door richting Holland.
Een strategisch belangrijke plaats dus. Standdaarbuiten was in die jaren bezet door een regiment 
Huzaren, in 1747 waren er ook Beierse Troepen gelegerd. Beiden onderdeel van de geallieerde 
troepen die tegen de Fransen streden. De hoofdmacht van de geallieerden was gelegerd in 
Oudenbosch.
In de “Beknopte Historie van de Stad Bergen op Zoom”, een Geschiedenisboek uit 1761 door Johan
Faure, dat is ingeleid en geannoteerd door Willem van Ham, wordt een beschrijving gegeven van 
Standdaarbuiten, een plaats waar Johan Faure baljuw was van het Markiezaat van Bergen op 
Zoom. Hij maakt daarvoor ook gebruik van gegevens uit de: “Tegenwoordige Staat”. 
In 1725 woonden er circa 296 personen boven de 16 jaar en 224 personen beneden de 16 jaar. In 
totaal dus 520 mensen. In 1749 was dat totaal 550 mensen in 94 huizen.
In deze beschrijving is het niet duidelijk of het alleen om het dorp gaat of om de gehele gemeente 
inclusief de buurtschappen. Gezien de aantallen gaat het waarschijnlijk om de gehele gemeente.
Het aantal personen onder de 16 jaar : 224 bedraagt 43 % van de totale bevolking. Omdat in N.H. 
Begraven 1744 – 1765 (Deel 7) de kinderen ook opgenomen zijn, zien we dat het gemiddelde 
aantal overleden kinderen in de jaar 1747, 1748 en 1749: 46% is. In het begraafregister staan de 
overlijdens van de gehele gemeente vermeld. Naast het dorp Standdaarbuiten gaat het ook om de 
buurtschappen Noordhoek, Molenhoek en de Kreek. Ook kom je overledenen tegen uit de 
noordelijker gelegen Polder Bloemendaal.
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Afbeelding 9: Aantal doden Standdaarbuiten 1744 - 1757
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In Standdaarbuiten is iets merkwaardigs aan de hand. Waar in de meeste plaatsen na 1747 – 1749 
minder overlijdens zijn, zijn er in de jaren na 1749 aanzienlijk meer doden. Dat maakt het niet 
gemakkelijk om een correctiefactor te bepalen.
In N.H. Begraven 1744 – 1765 (Deel 7) is te lezen dat  er 1747 in totaal 44 doden vallen. Als je dat 
aantal corrigeert met een gemiddeld dodental van 22 van de voorgaande 10 jaren. Dan kunnen 22 
doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 62 – 22 = 40 
slachtoffers.  En voor 1749 nog op: 29 - 22 = 7 slachtoffers. Totaal dus voor die 3 jaren: 69 doden. 
Mannen, Vrouwen en Kinderen. 

24. Fijnaart en 25. Heijningen
In het NH Begraven 1740-1744, 1749-1770 (deel 7) van Fijnaart zijn in de jaren 1745 t/m 1748 
geen registraties opgenomen.

26. Willemstad
Van Willemstad zijn in die tijd geen registers gevonden.

27. Steenbergen
Steenbergen maakt geen onderdeel uit van het Markiezaat van Bergen op Zoom, maar is 
onderdeel van de Heerlijkheid Oranje-Nassau. Steenbergen was een kleine vestingstad. Op 24 juli 
1747 vallen de Fransen ook de vesting Steenbergen aan. Steenbergen houdt stand, de aanval 
wordt afgeslagen.
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Afbeelding 10: Detail van de registratie van de dooden in de maand october 1747 van de Stad en 
Landen van Steenbergen                                                                                                                        
Uit: Begraafboek Schepenbank van Steenbergen 1741-1780 West Brabants Archief



Kruisland valt onder de Schepenbank van Steenbergen, R. K. parochieel echter onder de 
H. Lambertusparochie van Wouw, waar 22 volwassen Kruislanders in 1747 en 1748 geregistreerd 
staan.  Nagaan of er zo geen dubbeltellingen ontstaan. Met een vijftal steekproeven heb ik geen 
dubbeltellingen gevonden. 
De Begraafboeken van de Schepenbank 1711 – 1740 en 1741 – 1780 verschaffen veel inzicht in de 
categorieën overledenen. Er wordt onderscheidt gemaakt in kinderen, zonen en dogters, mannen, 
vrouwen, soldaten, soldatenvrouwen, soldatenkinderen, onderofficieren en officieren.
Alleen de mannen, de alleenstaande vrouwen en de officieren worden bij naam genoemd.
Het is een kint van: de naam van de vader, de vrouw of weduwe van: de naam van de echtgenoot.
Een soldaat, een onderofficier, een soldatenvrouw van: de naam van de bevelhebber. Meestal is 
dat een kapitein.
De burgerslachtoffers in Steenbergen
In oktober 1747 vallen de meeste doden: 114. als dat gecorrigeerd wordt met het gemiddelde van 
de voorgaande 10 jaar in oktober komt er een dodental uit van rond de 100 aan burger- en 
soldaten slachtoffers in die maand.
Het percentage kinderen (waarschijnlijk tot 16 jaar) bedraagt 45 % van het aantal 
burgerslachtoffers. Naast kinderen registreert men ook zonen en dogters. Waarschijnlijk tussen de 
16 jaar en trouwen of tussen de 16 jaar en volwassenheid.
In 1747 vallen er in totaal 410 doden. Als je dat aantal corrigeert met een gemiddeld dodental van 
133 van de voorgaande 10 jaren.  En met 116 overleden soldaten. Dan kunnen 410 – 113 – 116 = 
161 burgerslachtoffers worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 
499 – 133 – 241 = 125 burgerslachtoffers
Totaal dus voor 1747 en 1748: 286 burgerslachtoffers. Mannen, Vrouwen en Kinderen.
De soldatenslachtoffers in Steenbergen
Het merendeel van die soldatenslachtoffers zijn gewone soldaten, een enkel soldatenkind en ook 
nogal wat soldaattevrouwen; Opgtekend als: Een soldaattevrouw van de heer Collenel van 
Halsteren; Een Serzeantsvrouw van de Ginderaal Constrongh.
Daarnaast worden diverse functies en onderofficieren apart benoemd zoals: Een kannonier van de 
heer maioor Stoffels; Een tamboer van …; Een vendrigh van …; Een fuselier van....; Een corpraal 
van...;  Een serzant van …; Een konstapel van …; Een serzant Zoon van de heer maioor van der Olst;
Officieren worden wel met naam aangeduid zoals: De heer Willem van Zoutelande, Collenel van de
Ginderaal Constrongh. Ook de naam van de heer Luijtenant  Hendrick Johan Struck wordt voluit 
vermeld. En van nog meer officieren.
In 1747 overlijden in totaal 116 soldaten c.a. In 1748 is dat aantal opmerkelijk genoeg meer dan 
twee maal zo hoog: 241 soldaten, soldatenkinderen, soldatenvrouwen, onderofficieren en 
officieren. Zodat het totaal voor 1747 en 1748 komt op 357 soldaten. 
Het hoge dodental voor 1748 valt mogelijk toe te schrijven aan meerdere factoren, zoals het alsnog
overlijden van gewonden en de Fransen zijn het hele jaar nog aanwezig in het Markiezaat, wat de 
kans op confrontaties natuurlijk wel vergroot. 
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28. Vossemeer
Vossemeer maakt geen onderdeel uit van het Markiezaat van Bergen op Zoom, maar is onderdeel 
van de Heerlijkheid Oranje-Nassau. Tot 1809 was Nieuw-Vossemeer nog Zeeuws grondgebied, pas 
in dat jaar werd Nieuw-Vossemeer bij Noord Brabant gevoegd. Uit de jaren 1747, 1748 zijn geen 
registers opgenomen in het Westbrabants Archief. Wellicht dat het Zeeuws Archief nog uitsluitsel 
kan geven.

29. Roosendaal
Roosendaal maakt geen onderdeel uit van het Markiezaat van Bergen op Zoom, maar is onderdeel 
van de Baronie van Breda. Roosendaal is geen vesting en dus niet omwalt, net als vele andere 
plaatsen zonder omwalling, heeft Roosendaal in de 17de en in de 18de eeuw veel last van 
plunderingen door rondtrekkende troepen en dergelijke. Ook in 1747 en 1748 vallen er aanzienlijk 
meer doden dan in voorgaande jaren en ten opzichte van de jaren daarna. Wat bij Roosendaal en 
bij andere omliggende plaatsen ook opvalt is dat in de jaren na 1748 aanzienlijk minder doden 
geregistreerd worden dan in de jaren voor 1747. Wat kan wijzen op een afname van de bevolking.
In de Roosendaalse Begraafregisters van de Parochie St. Jan de Doper 1689-1741 en 1742-1828
is te lezen dat  er 1747 in totaal 83 doden vallen. Als je dat aantal corrigeert met een gemiddeld 
dodental van 52 van de voorgaande 10 jaren. Dan kunnen 31 doden worden toegeschreven aan 
oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 139 – 52 = 87 slachtoffers.  En voor 1749 nog op: 55 – 52
= 3 slachtoffers. Totaal dus voor die 3 jaren: 121 doden. Mannen, Vrouwen en Kinderen.
In deze registers zijn de kinderen ook geregistreerd.

Nispen – Essen
In die jaren horen Nispen en Essen parochieel nog bij elkaar. Nispen was echter onderdeel van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden en Essen was onderdeel van de Oostenrijkse Nederlanden.
In dit grensgebied zijn in 1747 en 1748 veel doden gevallen.
In het R.K. Nispen-Essen begraafregister 1739- 1774 is te lezen dat  er 1747 in totaal 262 doden 
vallen. Als je dat aantal corrigeert met een gemiddeld dodental van 52 van de voorgaande 7 jaren. 
Dan kunnen 210 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 230 
– 52 = 178 slachtoffers.  En voor 1749 nog op: 63 – 52 = 11 slachtoffers. Totaal dus voor die 3 jaren:
399 doden. Mannen, Vrouwen en Kinderen. In deze registers zijn de kinderen ook geregistreerd.

Kalmthout
Kalmthout ligt ook in de Oostenrijkse Nederlanden ten zuiden van Essen en dus wat verder van de 
grens af. Er vallen aanzienlijk minder doden dan in Nispen – Essen, maar nog substantieel meer 
dan in vredesjaren.
In het R.K. Kalmthout begraafregister 1729-1778 is te lezen dat  er 1747 in totaal 70 doden vallen. 
Als je dat aantal corrigeert met een gemiddeld dodental van 31 van de voorgaande 10 jaren. Dan 
kunnen 39 doden worden toegeschreven aan oorlog en geweld. Voor 1748 kom je zo op 90 – 31 = 
59 slachtoffers. Totaal dus voor die 2 jaren: 98 doden. Mannen, Vrouwen en Kinderen. In deze 
registers zijn de kinderen ook geregistreerd.
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