
GTIi/IERTENAREN Il'l FRANSE DIEilST

door Ad Otten

EàÊn oen op 19 ianuari 1795 ook in.Amsterdarn ile zogenaamde

lffi p[(rr i jneidsboon werd geplant ten teken dat - dankzij de

&€.sU nufp der wrije FYansên - ook daar Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap zijn intredê had gedaan, irer d door Pieter
Uylenbroek aldaar een tekstboekje uitgêgeven waarmee mên uit
volle borst de nieurrr aangebroken tijden hon bezingen:

Ras zal onze vloot zich paren
Met der FïaÍrschen watermagt

Ras zend Neerland op cle baren
Duizend kielen rijk bevragt

l{ant de Vrijheid kiest dit oord
Zii brengt vUjt en welvaart vooft

Niêt alleen de mensen hier maar ook de Fransen waren in hun
sas met de nieuwe bondgenoot. De nieuw gevestigde Bataafse
Republiek zou niet meer worden dan een vrijhe id en onafhanke-
li.ikheid in naam.
Er was een aanvallend en verdedigend verbond met F\'ankrijk,
dat tegenover Engeland meteen aI gold. Dn bij het Haags Ver-
drag van 16 mei 1795 werd niet al1een overeengekomen dat de
Republiek 1OO rniljoen guldens in contanten Ínoest betalen als
vergoeding van de oorlogskosten ter bewrijding van de rrBata-
venrr, maar ze moest bovendien 12 linieschêpèn, 18 fregatten
en de helft van haar zee- en landtroêpen ter beschikking
stellen van Franlrijk. De Bataafse land- en zeemacht, voor
zover bestemtl tot sanenwerking met Ftankfijk zou bovendien
onder het bevel komen staan van FYaÍrse generaals of opper-
officiêren.
Staats-vlaanaleren, Venlo, Maastricht en het Lard van 0vermaasi
(Zuid-Limburg) rnoest aaÍl Franrkijk worden afgestèan. Vlis-
singen kreeg een Frans garnizoên en bij vi j andel i jkheden aan
de Rijnkant of in Zeeland zouden ook Den Bosch, Cirave en
Bergen op Zoon een FYanse bezetting hrijgen. Maar liefst 25
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duizend FYanse soldaten
se Republiek verbl ijven
verzorgd en gevoed (1).

zouden in de
en door haar

gaxnizoenen der Bataaf-
rooeten h'orden gekleed,

Het Trojaansche paard binnengehaald.
Spotprenr oP h€t inhalen der FraoschêD.

Een spotprent uit die dagen liet zien hoe men met de Fyansenhier het Trojaanse paard had binnengehaalil.
Die toestand bleef min of meer zo tàt en net ale perioale 1g06
181O van het Koninkrijk Hollanal onder Lodewijk Napoleon. Inhet geneentearchief van Gemert bevinclt zich Ëen briêf, geda_teerd 5e Herfstmaand 1gO9 van het Lanclilrostanbt van Brabantaan het geÍneentebestuur van Gemert (2) waarin wordt geschre_ven rrdat zonder uitzondering alle jongelingen die den ouder_
dom van 16 jaeren hebben bereikt, wefke zeive onmiddellijk ofwier ouders eenigen onderstand uit eenige hoegenaande a.rmen_kasse genieten, naar de nilitaire etatiissernJnien behoorente worden opgêzonden.rr
De periodt: was aangebrokrln L,aarirL de nraeht ,Jai,L Napoléon lang_
zaam ging afbrokkele:r en rr,aar in zijn l)ehoefie aan nili.ta,j_renéllnlaax groei de.
Na de inlijriing vall het Koninka,ijk Hottand in 18j.0 bi j hetFranse Keizerrijk zouden de Neder lenders dan ook pas góedworrlen rnee!{esleurd in het miritaire d.ebacle dat Naporeon te-geÍnoet ging. De conscriptie uerd ingevoerd, één van de vel.esy.stenen uit de tijd var Napoleon, ctie .je lcíeine Keizer meerdan een eêulJ zou ove-rlever. , D,,, óonscr iptie ( = Iotirrg .,roor
militair:ê ,iienst ) zorr in Neder,lanC zclfs gehanalhaafd blijventot aan de tweêde wereldoorlog. De <,onsciip1,ie b.erit bij de
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invoering daarvan irr januari 1811 met angst en I'reze legemcet
6ezien docr gcheel de berro-1_king. Voor vèlen betekende inl.ij-
ving hij het grote le6qer van de Keizer dan ook de cloocl.
Duizenden en dui.zenden soldaten lietc,n telkens het leven oI)
de slagvelden he:' en der vr:rsprei_d door Europa.
Het jaaílijl.tse conl ingent dienstpl icirt i gen bij de landnacht
zou voorlopig te begir.nen rnet de lichting 1911 ( geboortigen
van het jaar. 17f11), uit SOOO Ílan gaan bestaan, doch orn de
vijf ingesteldê Hollandse Reginenten bij het grote leger vol-
tallig te maken, wenste Napoleon dat van Ce klasseD 1gOg,
1809 en 181O (de geboorl.igen van 1288,1?89 en 1Z9O) nog ieder
met 15OO man zoriden r,Íorden opgeroepon. De, dienstplicht voor
de ingelijfde Nederlanders gold dus min oÍl m+er. net t.elug-
werkende lsacht. Voor de zeenilitie war.,n d,3 bepalingen rrog
zwaartler. Die rnoest voor de ene helft uit lotelingen bestaan
en voor dr: andere helft uit kinderen r.an zeelieden eit lief-
dadighe idsgest ichten, ter.wijl bovendien in d; krrstpl ria t.s,-,n
aIIe zeèlieden van 24 tot 50 ;aar drenstplj.chtig verklaard
wer.:len. Naa} gelang de onstanrli ghede.n kon een derde of ïi,_"r-
d,-5 voor de kustverdediging worden opgeroepen.

Varr 1 janrrari. 7n7t to+" juli 1812, dus binnen analerhalf jaar
werden cp die uijze 17.323 'Hollnnderst bij het F.r anse leger
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ingelijfcl.
Op verschillende plaatsen rees wel r.erzet tegen cleze uittochtvan jongêrnannen naar het verzet werd zwaar bestraft. Na op_stootjes in Anster rlam werden daar op -11 april 1g11 de lote_lingen in vi.ctori€. teruggevoerd in de starl. DssalnietteÍninl'erlieten )let uitzondêri.ng van 9 deserterrs r.eeds trvee dagenlater de opnieuw opgeroepen lotelingen de sttaal en de schul_digen, de aanstichtc,rs en me4eplichtigen aan de rellen werclenin hechtenis genoènen en zri'aat, bestraft. Driê van hen kieggnzelfs de' doodstr-af. Het verzet leek gebr.oken en rlat zou fasweer aanwakkeren Da de terugtocht uit Rusland in cle r+inier
van 1812. Zelfs 'roor de Hollandse Depar.têÍnenten, een zo kleindeel van het grote Keizerrijk was tet niet nogelijk het aan_tal slachtoffers van de RusÀische velCtocht nai*,keurig te he_cijferen" 15.OOO Nerterlanders op eentotaal .tru., 

-."r, 
half nil_joen (?) zouden aan de opnars yan lde grande ar.m6er hebbendeelgenomc'n en daarïan hebten het 

". ,oai "eiiig "* na kun_nen vertellen.
Hoeve-^l Gemertenan'efl er precies zijn gevorderd on de Keizerte dienen, ook dat blijkt niet "o .áouJuaig--"""t ,. stellen.In het geneent<:ar.ch j-e f van Gemert ziin een"at ietal conscrip_tielijstenr-die van geboortigen uit'l.ZB9, ,|i9á en 1ZO3,aan_getroffen. Slechts op 66n van die lijsten (de eerstgenoem.Je )is later,nret de- tand bijgeschrever. .ihtu" u"r, viertal nancn:'paxtr, (vertrokken).
Op hct _aanplakbiljet (zie volgende pagina) kan men iD zohelhet N3derlands als het tryans 

_iezen a:"i,p ir ;L"ari 1g11 pelKeizer'llik deereet was bepaald dat onder mee"'rrui oepa.tu,nentBouches du Rhi;:, waartoe. Genert behoorae, SOO *ai,r"t appen zoumoeten lever.en. Het Departement beschikt. 'drt ;i; mitnnen zori_den worden gefourneerd. uit de lichtingen fÀOó-àr, fefO. Vandie 5Oo zo-r het Kanton Geme:t Ze rnansllapfer,-ro"t.r, le,rerenen wel van elke lich+_ing 14 stuks (3).
Het getal ,Jêr valide manschappen ,.,it't.t rdepot va' rle klas_sen 18Og en 1B1Or over hêt gehele Departenenï beOroeg in to_taal 2516 rnanschappen. Dat betekendË ,f.* 

-.i"t-i 
op b dienstzou noeten nenen in het Fl,anse 1eger.

0p 14 augustus l8ll tekenile Flancois de Kesschiettre van llata.ears burgerneeste.ran cêrnert de "*.; ;;";;;-iË"c"r..t.u irr_gezetener, atllen Eeboort ig_van_het ;._.-rieó ài sar.n ,i1a._kcnde de klasse 18o9. (N.B-. 
- Tot Ët K""i;; êmert behoordêbehalve cemert ook Boekel, 

_u0"" un Ài.,q;lràïr..,',' En voor hetgehele Karrton r*,erden neer. da" 1oo 1;;;i;"sJï'Ëi..*r.treer.d. )
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Y""_9" 3? Gernertse jongemamen werden er 25 goedg€keurd rroorde dienst. Van de 10 uitvallers 
-rr,as er {!6n veimoeáelijk cloocl,66n al. rnee:r alan 4 jaal zoek, 6én k";;s-;; ,,ii;Ëturrtng orautzijn vader ouder was clan ?b j aar. en eàn ander."ondat ie gees_telijke has. Dan was er nog 66n die aan de loteri; wist teontsnappen door kort van tevot.en in het hur+ei i jksboot j e testappen. Vijf jongemannen werden afgekeurd ..r.rr*ui. hun licha_nelijke toestand en wel van!Íege een doorlopend àtterend oor.,een scheef gegroeid bekken, twee zakbreukei waa,rvan er ééngenoend wer.d rtrès voluminel,ser, en clan was er nog 66, par._soon die onder de maat was (4),

Zoa.ls hjervoor al werd 5"eschreven is ac)tor 4 naÍnen met ecnlater.e hand bijgeschreven rpartir. Dat waren Gerard varn rlenEijnden geboren í.S.1?g9 van teroep wever, Johan van Kessel,gehoren 73.7O.7?Ag van tleroep troer, peter Verschueren, gebo_ren 15.í.1?89 var beroep boer en *t,d"iu.rl van Zeeland, gebo_ren.12.8.1789 van beroep arbeider. Zij hadden er zich'in ge_loot en in de loop van 1811 ziin ze ii Gemert *"eg.el..rr.

Ygl.:l .we er van Iitéïaan 
_ 
dat van cle Lichtingen 1808. 1810,181111812 en 181ii eenzeLfdê getal cemerte.r*ui ,i"f, in Fyan_se dienst rnoest begeuen dan koïen r,,e tot de concl.usie dat er,in totaal een 25tal Genertenaren in het voetspoorval Napoleondoor Eur.opa heeft gezhorven. Zeker is dat die fbalsen ook na1811 nog manschaLppen van hier hebben gevorrlel.d, v,/ant in sep_temiter 1812, cus nog voor hij Moskou was binneígetrokken hadNapoleon een nieuwe lichting ui.tgeschreven ,.,r"fu hil ,it d.Nederlandse Depar:tementen ove' dc klasse varr 1g11 een contingent vorderde van BC?1 linietroepen en ?O" man ïoor deNatio_nale..Garde. Teruggekeerd uit Rusland (zonder soldatsnl ) sjs_te hij bij decreet van 24 januar j 11313 alat de voigenOe lotingwelke 3 maanden !ater rnoest geberrr.en onverwijlá- zcu plaats_hebben. DeNederlandse Departementen zouaen táen opnieuw 36f.0manschappen moel en leveren.

Terwijl de verhalen over de brand r'an Moskori, de bar're winterin Rusl and en de verschr ikkel i jke o"."t."fri'o"àr de Berezinavan mond tot Ínond gingen, moestcn de Gemertenêren die gêbo_ren waren i het jaar 7?gp zictr melden op het geneentehuis.
Geen wonder. dat door aL die verhal.n orru-" onn8àrnefi;t feeO,ellende en onthering 11 r.an de AZ Cenertenar en, àie zicn noes_ten inscrhrij'.len t-oor de loting op 15 februari-itrff, Cat dietc kenlen Eaven aan 66n of a:ràer t t"h"r;ii j; ;";rek te tijdenof een andere smoes hadd.en waarmede ze trooitei'tuiten de lo_terij te liunien blijven.



Het zal met de gezondheidstoestand van d.e Gemertse jongeman-
nen dan ook *el niet ?o slecht gesteld zijn ge'ireest als de
conscr iptieli jst van 1812 wel d.oet vermoeden. Achter opgege-
ven gebt eken als gezr{ollen klieren, kortadenig, scrofuleus,
slecbt-ter-been en reumatiek vindenwe darr ook in ander hand-
schrift toegevoegile opnerkingen als tcapablel.
Noch op de lijst van 1812, noeh op die vajl de conscriptie vn
1813 is aangegeven rÍiê er zich. inlootte. Wel zijn uit deze
bronnen nog een aantal namen te achterhalen van Crenertenaren
die al bij de Keizer dienden. Zes iongemannen geven naneliik
op alat ze al een broêr in dienst hadden omdat ue neenden dat
ze om die reden niet íree hoêfdcn te loten'
Ilêt waren Ántonius van Zeelandr llubert Manders, Adriaan Groe-
newaltl, Petrus van dê Sanden r Petrus Íterts en lrillem van den
Berg die een broer ren activitèr hadden. Antonius vaJr zèeland
was een broer van de aI eerder genoeÍrde Adriaan van Zeêlaralt
zotlat het gel.al Gemertenaren vaarvan met zekerheid bekend is
dat ze bij Napoleon dienden stijgt. tot 9. Mogelilt dat uit art-
dere bronnên ook de nanen van de C'enertenaren uit de jarên
1412 en 1813 nog bekend wortlen. Behalrre degenen die voor h'':n

nummer in tlienst moestelr zijn mogelijk ook nog C.enertenaren
als vri.jrÍilligêr naar Flanl{r i jk vertrokken '
Over de lotgevallen van de Gcnertenarel in Franse clienst is
tot op heden helenaal niets bekend. Ku'anen ze on op de slag-
velden bij Austerli.tz of bij Leipzig ? 0f stierven ze in de

barre Russische *interkou aan d"n Dnjepr r dc Moskwa, of de

Berezina ? I{ie zal het zeggen ....
Naalat Nêpoleon Ín oktober 1813 bii Leipzig was verslagen,
maakte Nedêrland zich een naand later los van Fyankrijk. De

Keizer wertl door ziin. ovêrwinnaars achterna gezeten tot in
Franla'ijh. In mêi 1814 zette Napoleon Yoet aanr{al op htrt ei-
lanal Elbar het hen toegweuen verbanningsoord. In de lente en
zomer van 1814 kwamen degenen die tle Fralse dienst hadclen o-
verleefd tlruppetsgewijs terug i:r htrn vaderland.Onder hen rr'as

tenminste é6n Gemertenaar'. Meer dáár'over in het hierna \-o1-
genale altikel! rrDe lotgevallen van een Gemertse geÍleraalrr '
SBOrÍEm3

(1) Eonit!.C.Dlfetee' Eet g€ilsíftboêk 1a1r' Lrstords! 191r.
(2) Coreertealcblof C€!€rt - ilo.siat CorscrLDtle 1809-'181t.

(l) orlglu€€l sxeoplasr bol.hilt zlch lÍ Gêoeontê.r.chlof Elailhov€a (koPtê op var€''' g"oótte ía verzanelhgen gê€Dkao6r- Ruysch€abetgstr. ,t, Cerert)
(4) nê ltJrto! ysero! ilê 1otê11n8ê! vo!i16. ln8ÊschrèÍsr bltjk6E not rans Yoor d€

goltêalogsr een schat aan 8eg€?êt1s t6 bêvaiten. S18nel€E€atenr b6ro3p€1 €n ao[s
ite n.est ourléuzo "afvljklnAenn.
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