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DE FRANSE NATIONALE IN GEI'4ERT IN 1793

door Peter van den Elsen

W kï:ii$ËïïrïïiïËt *ïh*:'ït,'ïi:#Ïi :iï+6l
Drossaartl vaÍI Gemert t s"ii"nï-"t" de Landcorunantleur ' In deze

brief worclen au guu"''"t;"'i!"t"-*t"t g"g""tn clie tijdens de

:';;:;."t;:. iuEzettins" plaatsvonden (1)'

Het voorspel.

oÍntrent ? febuari vernam nen in Gemert van de oorlogsverkla-

ring. Nauweliiks was "'ï 
ïí'c"tt"i doorgedrongen of nen ont-

vini ar berichten a.t .p'"".""tri i tende piaatsen van tle Meierii

van I s-Hertogenbosch ttaà"'ilt""t Nat-ionalerr binnentrok en
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brandschatt ingen uitschreef. Evenzo gebeurde dit in de Vrije
RiJG-heerlijkheid van Boxmeer, zodat nen de F!,ansen eerdaags
ook in Gemert verwachtte. Met dat in het vooruitzicht oor-
deelden-.de Cremertse regenten het raadzaan alle papieren en
financiËn naar de stad Grave over te brengen.
In de nacht van 13 op 14 februari werd men in Gemert verwit-
tigd van het feit dat de Fhans€Ít te Helmond waren aangekomen.
De bisschop van Chalons-sur-llarne en de Fhanse priesters ver-
trokhen zonder uitstel naal' Grave en elders. Ze waren over
Genert getrokken en lieten daar. de waarschuwing adrter alat de
Fbansen spoedig in Gemert zouden zijn. De rnenigvuldige klach-
ten die op 14 februari uit verschillende plaatsen over het
slechte en zelfs Bewelddadige handelen van rd.e nationalel o-
verrÍaai alen, detlen rentneesteres Borret besluiten om direct
net haar gezin te vertrekken en ze liet haar effecten naar,
Uden overbrengen (Z).
De Drossaard liet diezelfde dag zijn neubelen van de Konman-
derij regbrengen en verstoppen, om zich daarmêe te vrijwaren
vaÍr eventuele plunderingen en vernielingen en ook orn de Fyan-
sen de lust tê ontnemen op het kasteel te verblijven.

Gemertse patriotten.
Van 15 februar:i tot het eind val iebruari (in deze clagen
bracht tle drossaard de nachten meestal te Boekel door, ter-
wijl hii overdag toch verschillende malen in Gemert verscheen)
staken een aantal Gemertenaren hun Fbansgezinclheid niet lan-
ger ond.er stoelen of banken. Deze Gemertenaren waren: JÍrn en
Reinier van.den Cromrnenacker, l{illeÍr en Fl'ans Aalders, Tonie
en l{alraven Corstens, J.B. Giliam, Rêinier varl der putten en
Reinier van der Aa, alsmede Henttrik van Moorsel (de eerder
afgezette drossaard ) en N.Bonhornme (bekende correspondent van
Sinkel). De twee laatstgenoenale personen waren al verschil-
lende nalen naar Deurne afgereisd on de Ftanse chefs te l,ra-
gen on ook in Genert de vrijheidsboorn te konen planten, zoalsdit ook in Helnond enin andere naburige plaatsen was gebeurcl.
Jan van den Crommenacker was samen net Giliarn op 24 februaribij Uentbik van Moorsel het decreet van rle Natiànale Conven-tie (van dd. 15 tlec. L?92) gaan halen on dit vervolgens van-af 25 februari met veel ophef aa-n iedereen die het maar wil_
de horen uit te leggen, Zo betoogde Jar dat het voor [geringe
luidenrr van groot voordeel wa.s dat de Flansen lsramen. l{ant
mêt de Flansen zouden volgens Jan de tienden, de cijnsen, de
gronallasten, de exclusi.eve jacht en visserij . worden aige_



schaft (3).
J.B. Giliam had zelfs de wijheid gênomen de Nationale cocar-
de te gaan dragen, zowel op straat als in herbergen. llij ver-
klaarde in het bijzijn vaJl vele andêren eên goed patriot te
zijn (4).
Van schepen Snoeclo( had Drossaard l"leijer de waarschuwing ge-
kregen zich in veiligheid te stellen, daax Snoecla( gehoord
had dat Van Moorsel en Bonhonme zich haddên voorgenomen tle
drossaard door de Fransen te laten mishantlelen.

De eerste Fbansen.

0p zaterclag 1 maaxt omtrent 3nr' in de namiddag trok een de-
tachement [banseÍr, ten getale van 85r de Vrije Riiksheertiik-
heid Genert binnen en begonnen op de markt de Franse consti-
tutie af te kondigen. Op het kasteel $'erden de twee stenen
en geel geverfde leeuwen, die het $apen van de Duitse Ortle
droegen, omver gêworpen ên aan stukken gesnetên.

De vri jheidsboom geplant.

Onder een toeloop van neèr alan 15OO Gemertenaren werd onder
toejuiching de lrijheidsboom geplant. De lrijheidsboomt een

tlen tlie door de FYanse soltlaten in tbhof van het kasteel was
gekapt, werd gekroond met de Jacobijnse nuts.
0p zondag 2 maart vertrok het eerste tletachement rs morgens
on I uur naar St. Anthonis. z€ r1'erden uitgezwaaid door J.B.
Gilian en nog een Gemertse stutlent (rteen onbehoorlijke deug-
niet De Naayer genaamdrr alalus drossaard Meijer).
Rond 10 uur arriveerden vervolgens ontrent 180 nieuwe FÏan-
sen, voetvolk, en in de namiddag rord 4 uur nog 2OO nan paar-
denvolk.
De chef, ctie zichzelf kolonel van de Fïanse infanterie noem-
de, deeat zijn intrêde in Gemert vergezeld van Hendrik van
Moorsel. De laatstgênoemde werd door Reinier van der Puttent
en Tonie Corstens en consorten met een buitèngewone vreugde
en beleefdheid ingehaald.
De kolonel en Hendrik van Moorsel genoten vervolgens het mial-
dagrnaal bij schepen van tle Marck (welke laatste volgens dros-
saard Meijer in vele opzichten ook een vreendê en verdachte
rol heeft gespeeld). Daarna werd vertrokken naar Jan van den
Crorunenacker en vandaax in gezelschap van Tonie Corstens t
Willem en F!'ans Aalders en Rêinier van der Putten naar het
secretariaat (5).
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Spotpient op het dansên
rond de vrljheidsboom, zoá1s
dêt ook in cemelt Aebeurde.(op dê dennêboom iI oor ni"..
êen jacobijnerunuts geptaatst)

Op het secretariaat werd het genoemde decreet door de Fbansekolonel in het Frans en op cliens bevel door schepen Snoeclor
en borgeneester Van der Willigen in het Netlerland-. voorgele_
zen. Tonie Corstens verzocht de schepenen herhaalttelijÈ hetdecreet aan te nemen. FyaÍrs Aalders he-rhaaltte het decreót nogeens. Hij deed dit in het secretariaat, waarvan de vensterÀ
open stonden, in het bijzijn var eên grote volksmenigte.
De aangekonen Flansen waren niet tevr,èden met rde biijettenlvan de Gemertse borgeÍneesters. Ze hadden zich zelfs naar ei_gen goedvinden ingekwartierd, o.a. negen man in het huis vanrentmeesteres Borret, en vele paarden stonden in de stallenvan de Konnanderij. In huizen en herbergen waar de Fbansenlogeerden en hun naaltijden genoten werd niets, of bij wijzêvaÍr uitzondering naar eig€n goed.vinden slechts een gedeeite
van dê kosten betaald. Voorts zouden de ingezêtenen zijn ver_
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plicht tle paarden van de cavalerie havêr en hooi te geven en

[*"u" ." 'paarden ter beschi.kLing te stellen on bagage te
areaaroeaen.- Voor tle gemaakte onkosten werd verwezen naar de

borgeneesters.
Ondertussen was door het C,enertse volk de galg opgeruindt
terwi.jl weer anderen zich meentlen allêrha'nde overtredingen
en nisalrijven te kunnen perniteren.
Op 5 rnaari, rond I uur in de avondr begaf rrde weergaloze ko-
lineltt zicí, vergezeld van nog zorn officíert naar het kas-
teel, opende AaJ fret vertrek waarin de ttgemeentes conunerr

zich'beiontl (verrnoeclelijk net een sleutel hem gegeven tloor

Hendrik van Moorsel), en brak met geweld de geldkist open'

Het geld dat de Gemertse regenten na rijp beraad in Gemert

haddàn gelaten on daarnee een e!"entueel gelraagde contributie
tu XrlnttËtt betalen, werd door hen meegenomen' IIet ontvreemtle

bedrag beliep 1595 guldên en 15 stuivers'
In tle ochtenà van 6 maart verlieten de Fbansen Gemert weer'
om op Z en 8 maart ook uit llelnond en de overige plaatsen
van àe Meierij van t s-Ilertogenbosch $eer weg te trekken'

Op I naart werd de vrijheitlsboorn tloor voorbi itrekkende HoI-
landse troepen omver geworpen en de oude toestand werd aI-

"u"" s""" iir ere nersieltt. op 11 naart lo'varn drossaard Meiier
terug in Gemert on op 13 naart zijn functie te hernement e-
venais de weduwe Borret haar taak als rentmeestêrêssê r

Rustig $as het in Genert neteen na het vertrek van de Fransen

,,og aÏr.t.ittat. In de Gêmertse uithoeken zou op twee avonden

op'."" ttoo"" ziin geblazen on het volk op te roepen (rs ndrts
was van het volk oproer te verwachten, aldus Meijer)' van-

daar dat tle tlrost in overleg net de schepenen tlrÍe zogenaam-

tle vrije schutters ( politiedienar en) op kosten van de gemeen-

te aansteltle. Zij moesten samen met de gerechtsbode en de

gemeentedienaar dè avontlpatroui lle houden' Ter verdere af-
Ichrikkine had de tlrossaartl het heilzaan geoordeeld on op 16

naart J.B. Giliam gevangen te nemen. Gilian was een gewezen

Gemertse student, r{aarvan geboortig r{'ist niemand, die sincls
zi.ln stuaie in Gemert was blijven hangen doch zich evenwel

no;it offícieel als ingezetene had laten inschrijven en bii-
gevofg oot nooit de daarvoor verschuldigde inkomstgeltlen hatl

Èetaaia. De gevangenneming van Gilian zou op de Gemertse be-
volking uo.'uál ittd"nk gemaakt hebben dat de rust al spoedig
daarna terugkeerde.
De clrossaará meênde tlat de getlachten en stellingen van depar
triottische of Jacobijnse secte tot de wortel uitge4oêitl zou
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moeten wordên door kundige maar strenge rechtsoefening.
De drossaard lroeg daarom aan de Landóonrnandeur of Giliam o_vergebracht mocht worden naar Aldenbiezen of St. pietssvoeren,
om zo te voorkonen dat Gilian nog cotáct kon onderhouden netBonhomrne, Sinkel en andere rdeugiietenl. V"fg;", Meijer zouhet het beste zijn als Giliam levenslang uit GËmert werd ver_
13".n: Verder woeg hij zich af wat er moest gebeuren metThony Corstens en de anderen, die zich tijdens deze kortdu_rende 

_F\:anse bezetting zo rrdubieusr hartdei gedragen.De drostvond dat op zijn ninst net gelalboetes gestralt diende te rvor-den.

Tot 
-zover het voorgevallene tijclens de eerste Franse bezet_tingrt naar het relaas van drossaard Meijer.

Hoe de rechtspraak werd afgewikkeld, r+iá er veroordeeld wer_den, de achtergronden die neespeelden bij de Gemertse patri_ottenr.de regenten, de ro1 van de Duitse Orde enz. enz. datalles is zo omvangï.ijk en vereist nog zoveel onderzoek datdaarop in neerdere aflêveringen ,rog ril worden teruggekoÍnen.

\o?E5:
( I). R'jksarchlef 's-HertogenboschtKohmancleÍi j Archref van dê DuIrse Orde

lï:"]-":1:"l,,inv.nr.l54. BiJ dezê brjef behoren êen aanrar burasentzre oaarvoor de volgende noren), Eerder werd van de Franse Nar iona_Iè meldins aemaakt door M.À.van de! ri;st, nertnofte ceschiedenis vancemert, Bidr.cesch,v.cemert nr.\ /5, p.í t _itz.
(2). Pastoo! L.Poer1, cenert in dên Fianschen Tijd tZ94_18j3, tezing sê_houdên in de vereaderins van de K.S.A. te cemeri op Zo.rerruarï iqlrlurrsegeven:

sezesd van de Flansê inval in 1793, wei r.",.,," ;i;;-,." werhande_ling tegen van dê voortvluchtige iranse tt.".rr.p,__n rr. Àntoine Jul.esclerhont-ronê.re, bisschop wan- crrár on s _ sur_uài,! | b1"'ii...i,.p r,",rzijn lntiek senonen in het kasteel van,Croy 
"" "..e..f" aaJlgeklopt tehebbên aan de poort van het cemertse t".tlur. zi.';;;;".." cerlacuswan den Etsen, De Freu]e van Crol , Oosrerhout 18q?-R4 rsHB, r'ADo cemert, inw.nr.lrt,-Ér;r."".ei c.r.éíá..r* en HeniicusStÍijbosch werklarên .tat 

-woorclat aé r"arse t"."p""-""".^ aanaekomêrrzij sezeteÍ varen in dê "Boreer_conpani." t"" r,"ir. ."-n."o."e. 
".r,Francis smits, vercrer wêlklaren o.'""i,"p","f,'-"àài i.t" o. u".""binnenkrían J.B.Cirlan, srudent, met .p iii" r.r".a-""""i"..". 

^".r".r.r.cocarde, dat daarna biníenkvam oe tneàlt'wan o" ui.".i"p van chatonsden welkê nedlaat rn het Frans t"s", cirt".-oià""áJ-i."".o. g".t"Foorden hadden cekregen,i.
(t). na 'sns, KADo cemêit inw,nr.354 b{1,n!.5.
(4), idem, biir.nr.6.
\)/, _ roem, b\j].nrs. 5,7,8,a,ro,11.

). Ardreas van Bon, schepen en hoefsnid, werklaart dat de Fralsêcolon_er enige instrumêntên-uit 
"ri" .;.o 

""9 
-e."àrËi "n"o 

.,, o". n._
ï:"::*fi:ï:" 

dae, 5 naa!t t?s3, tËruee"vo'à.i-,ii"'^r'i "dê senee.-
7. J.H.wan de Marck, sctrepen, veiktaart.iat À.Cor.srens op: nàart

-59-



rs avondB in de heibêta ÍDe Roode Lêeuwri teaen hêm eezegd b€eft
a"t-." "oe 

nooit zo'n grote "tte op het sec!'êtaiiaat AêÍeêst nas'
S,Z,S,g,1r. ïertraringen á"or "ên aloot aantal Gêmertenaren dat op
"'L-l,íL"t ae zoeenaaÍrde rransè coionel, HèÍdrik van Mooiael' 'Antonv

;.;;;;.", neiiier wan der Putten' vtilr-en Aalders' êniae schêpenen
á"-t".á.,i,.."t.". wersadeid varen in de raa'lkaner oP het kasteel
.; ;.;;"r de constit;tiê doo' enkèle Personen eerd wooreêlez€n'

1^ .Í^.ênh,rs Kiewits. J,lt.wan det }laick' A.van Bon' G'T'Snoeckx'
' -'H.;;i:;; si"i.rt,o"án, G'verhofstadt schêpeneni Judocus Manders'

n"tro"rx t". d;r vil-1i€en È'olaemêestêrst Ártorrv chilstiaan Me1l3
en Jan van Gennip' kerkmeest;ist Diik Chiistiaan Melis armmeestê!
p:e""."i.". o.o.'p. "" 

pastooi verkla'en dat zÍ op 5 maat't rs nor-
à.." .*t.."t acht uur wersadêrd hebben' Àl'laar zij dat dê
,i'êmêêntêscomme'r Ías opensebioken, dat er 1595 guldên en l5 stui-

"!""-À..1ir." 
*""."' .; aát e' "^' crult achte'aelaten vas' De

c;;;.ïr. iêsenten hadden dit seld bevaard eventuê1e con-
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