
Fransen in 1794 op bezoek in Hilvarenbeek: een heerlijkheid! (1) 
 

door Jan van Helvoirt 
 

In 1784 stierf, Oranje-hater van het eerste uur, Van der Capellen op nog jonge leeftijd. In 
datzelfde jaar, op 25 oktober, was er enigszins paniek in Hilvarenbeek. Men besloot bij 
vergadering van schepenen om dag en nacht wachten door de ingesetenen te laaten houden naar 
Roovert en op de baan naar de Mierden.1 Er werd gewezen op het belang van goede paarden. Elk 
paard moest daags 8 ll haver en 16 ll hooi hebben. Bovendien werd bevolen om volk en paarden 
soo dight bij elkander te houden als mogelijk om eerder en beter bij de hand te zijn. 
In opdracht van de commandant van 's-Hertogenbosch, Douglas genaamd, moesten er in Beek, 
als synde dit dorp teegens Oostenrijks Brabant, maatregelen genomen worden zoals op andere 
plaatsen ook reeds gebeurd was. Het huidige België hoorde toen immers bij Oostenrijk.  
Er werden daadwerkelijk enige manschappen cavallerie van Van Stokkum ingekwartierd. Dit tot 
beveiliging van dit dorp jeegens de aanvallen vande Oostenrijken: een officier, een wacht-
meester, twee korporaals en achttien manschappen. 
 
Opruiend pamflet tegen de Oranjes 
Bovengenoemde Overijsselse jonker Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) bleek 
geruime tijd later de auteur van het opruiende geschrift 'Aan het volk van Nederland' geweest te 
zijn.2 Of dit pamflet ook in Hilvarenbeek op de ochtend van 26 september 1781 bij de kerk, het 
raadhuis of op het marktveld gevonden werd, is in de archieven niet te achterhalen. Het inrichten 
van burgerwachten vond men enorm belangrijk. Mannen moesten weer actieve, wapen-dragende 
'ware burgers' worden in plaats van 'verwijfde pruikendragers'! Het zou hier nog tot mei 1795 
duren vooraleer er een goede wacht ingevoerd zou worden. Eene convenable wagt en patrouilje 
tot het weeren van onheil en byzonderlijk ten aanzien van vreemde suspecte personen. Uit elk 
huisgezin een bekwaam persoon, voorsien met eenigerhande waapentuyg ter defensie dienende 
tot het houden en doen van voors. wagten. Om 10 uur 's avonds moest men zich in de waag alhier 
melden.3 Een heus uitgebalanceerd en uitgebreid reglement omtrent de wachten en veiligheid van 
Hilvarenbeek werd eerst op 16 januari 1797, dus na de omwenteling, uitgebracht.4 Het leek wel 
een soort 'vrijkorps' waarbij sprake was van een heuse officier, hopman en commandant. In elk 
geval werd 'het volk' door het vlugschrift opgeroepen zich te bewapenen, een eigen regering aan 
te stellen en werd Oranje zwaar beledigd: Weet Gij lieden wel eens op welke verbaazende 
sommen het onderhoud van den Stadhouder (Willem V) met zijnnen nasleep U jaarlijks komt te 
staan?  
Bovendien wist de grondlegger van de 'patriotten' (patriot = vaderlander) propaganda te maken 
voor de democratie. De Nederlanders dienden een voorbeeld te nemen aan hun verre voorouders: 
de Batavieren. Die waren pas vrijheidslievend en zeker geen slappelingen! Zij namen zelf 
besluiten en kwamen gewapend tijdens vergaderingen bij elkaar. Zo moesten de boeren en 
burgers in de steden en dorpen ook optreden. Helaas wist Van der Capellen niet dat ‘het volk der 
Bataven’ niet in ons land, maar veel verder naar het zuiden in Frans-Vlaanderen gewoond had. 
Een schoonheidsfoutje in propagandisme van de echte vaderlandsliefde: de Bataafse Republiek 
zou in het voorjaar van 1795 ingericht worden.  
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Kees- of patriottenliedje 
 

De opmars van onze patriotten werd echter wreed verstoord door het Pruisische leger van 28.000 
man dat op 13 september 1787 ons land binnenviel, waardoor de 'kezen' of 'keeshonden' (zo 
genoemd naar hun leider mr. Cornelis de Gijselaar ) vooral naar Frankrijk vluchtten. Een van hen 
was de actieve patriottistische schrijver Gerrit Pape die we later op 14 september 1794 op de 
Biest terug zullen zien! Een ander was Arie Johannes Knock die we o.a. in Reusel zullen 
tegenkomen. Hij hield een dagboek van de tochten en de gevechten bij.5 Het Pruisische leger 
werd overigens door Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, te hulp 
geroepen omdat zij bruut door de patriotten gearresteerd werd bij de bekende 
Goejanverwellesluis bij Hekendorp.  
In zijn verslag gaf hij een beschrijving van zijn uniform: een groene rok met roode voering, 
roode kraag, zwarte capelle en opslagen van fluweel met een wit biesje en zilvere knoopen met 
het devies rondsom deselve van “Chasseurs Nationaux Batave”, een rood overslaand kamisool 
(lang vest) met deselve knoopen, groene pantalon met halve laarzen, een casquet op het hoofd 
met vergulde kruysband, nationale cocarde en groene veder of pannas. 
Uit die tijd dateert ook het bekende patriotten-liedje. Vanaf dat moment werden er in onze 
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omgeving Pruisische en Engelse troepen gestationeerd om de Fransen uit onze gebieden te weren.  
 
Hand- en spandiensten 
Hilvarenbeek diende een rekening in dat binnen de Heerlijkheid zeedert den 28e november 1790 
tot 10 januari 1791 eenige militie behoord hebbende tot het Cordon Trouppes langs de grenzen 
in Staats Brabant, zijnde: f 144-7-12. Het dorp Riel diende apart een rekening in van f 175-0-0. 
Men vond oprecht dat de rekeningen netjes betaald dienden te worden door de Staat net zoals dat 
op 9 september 1791 t.b.v. Tilburg geschied was. De rekening van Riel vond men echter veel te 
hoog. Daar had men voor een militaire wacht gedurende 35 dagen voor 5 gulden per 24 uur een 
kamer met licht en vuur geleverd.6 Riel werd f 100 uitgekeerd en Hilvarenbeek beurde f 144! 
Op 19 december 1792 werden beide gerechtsboden uit Hilvarenbeek, Johan Heeffer en David 
van Dijck, door de drossaard ter vergadering binnen geroepen. Er werd met klem meegedeeld en 
aan deselven gerecommandeert om geduurende de onlusten die in nabuurige landen na 
herwaerts overcoomen goed te patrouilleren. Volgens een plakkaat van 16 november 1792 moest 
hierop gereageerd worden.7 Drossaard Cornelis van Heusden uit Beek stelde in een latere 
vergadering nog voor vanwege den tegenwoordigen toestand des oorlogs vele paarden nodig zijn 
om als gits met de patrouilles te rijden dat niet uithouden kan, om drie verse paarden aan te 
schaffen.8 
 
Brabantse revolutie in zeven weken 
De Nederlandse patriotten die in 1787 gevlucht waren en zich vooral verzameld hadden bij 
Duinkerken en in Sint-Omaars, kregen twee jaar later toen de Franse Revolutie uitbrak weer 
moed en voelden zich gesteund door de revolutionairen met dezelfde idealen. Het 2500 man 
sterke leger van Herman Willem Daendels werd opgenomen in het Franse legioen dat slag 
leverde in België. 
In het najaar van 1789 passeerden in Beek veele soogenaamde Brabantsche Patriotten off 
Emigranten, zelffs corpsgewijze en voorsien van geweeren. Ze waren op weg naar Tilburg en 
Breda. Op 7 oktober hadden hier liefst 400 patriotten bij herbergiers en burgers gelogeerd. Zij 
bleven tot 23 oktober. Ze hadden niet in den wapenhandel geoeffent, maar egter gehuurt de 
weide van Johannes Ketelaars. Daar hadden ze drie compagnieën geformeerd. Ook hadden ze het 
marcheren geleerd, doch alles zonder geweer. Men had dan ook geen enkele klacht van hen 
gekregen. Er waren geen schildwachten uitgezet. Ook hadden ze geen magasijnen van amunitie 
of vivres aangelegd. Tot slot hadden ze aan niemand enig geweld of violentie gepleegd.9 
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De militaire campagne van de Frans-Bataafse troepen (1793) 
------= marsroute van het Frans-Bataafs leger; 

grijs= gebied (onder andere Beek) onder invloedssfeer van de Fransen 
 

Later in die periode werden vanuit Hilvarenbeek de Staatse huurlegers een handje toegestoken. 
Op 20 en 21 april 1792 werd er rustdag gehouden. Drie compagnieën kwartierden in 
Hilvarenbeek en een in Diessen, nadat Willem Heeffer een dag eerder de kwartiermaker er naar 
toe gebracht had. Een hele lijst van karren van de bagagie van de 1e en 3e esquadrons van het 
regiment Dragonders van zijn Doorluchtige Hoogheid Luitenant Generaal Prins van Hessen 
Kassel gaat aan ons in de archieven voorbij! Nicolaas Lambregts, wed. Pero van Hees en Dirk 
van Gils, zij allen beuren f 2-10-0 voor het leveren van kar met paard. Op 20 april verdiende 
Johannes Pauly f 0-6-0 toen hij de Compagnie Dragonders naar Diessen bracht en een dag later 
de kwartiermaker naar Netersel. De genoemde drie compagnieën Dragonders vertrokken onder 
begeleiding van Willem Heeffer via Lage Mierde naar Bladel. 
De legers van Dumouriez met het Bataafs Legioen in het westen en dat van Miranda in de Peel de 
Oostenrijkers op afstand houdende, stieten zeer snel door tot aan de grote rivieren. Het 
uiteindelijke doel was het verkrijgen van 'natuurlijke grenzen'; het voorlopige doel was de inname 
van Breda, hetgeen gebeurde op 26 februari 1793. De tocht verliep ten westen van ons o.a. op 18 
februari via Baarle-Nassau. Alphen werd een dag later bereikt.10 Reeds op 4 april zou de stad 
Breda weer capituleren. De nederlaag van de Fransen op 18 maart te Neerwinden (B) dwong 
generaal Dumouriez de troepen uit het westen van Staats-Brabant terug te trekken. Dumouriez 
zelf, die overigens weinig interesse had in Nederland, liep over naar de Oostenrijkers! 
 
Geen‘vrijheidsboom’ in Beek 
Hilvarenbeek lag intussen wel onder de militaire invloedssfeer van de Franse troepen, doch was 
niet bezet door de revolutionairen. Schermutselingen hebben hier ook niet plaatsgehad. Ook werd 
er geen 'vrijheidsboom' opgericht zoals in ons buurdorp Alphen wel gebeurde. We schrijven 24 
februari 1793. In Noord-Brabant zouden niet minder dan 30 van dergelijke bomen opgericht 
worden. De meeste bomen waren kale lange staken, versierd met blauwe, witte en rode linten: de 
kleuren van de Franse Revolutie. Op de top kwam de rode jacobijnenmuts: afgeleid van het 
hoofddeksel die vrijgemaakte slaven in de Oudheid opgezet kregen. Wij zouden nog een paar jaar 
geduld moeten hebben om op de markt te Hilvarenbeek rond het vrijheidssymbool van de 
'sansculotten' (zo genoemd naar lagere volksklassen die lange broeken droegen i.t.t. 
'kniebroeken') te kunnen dansen: mei 1798!  
Trouwens wat betreft kleding en uiterlijke vertoning zagen de Bataven en Fransen er volgens 
schout Detmers van Etten en Leur er ook niet erg fris uit: de Franse troupes zijn zonder 
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krijgstucht en subordinatie, vuil, arm, slegt gekleed, de officieren van de voluntairen veel al 
zonder eenige geografische historische of andere kundigheden, anders over het algemeen 
genomen, niet kwaedaerdig en ligt te vreden. De Bataven werden in dat opzicht ook niet positief 
ervaren: geen de minste ordre en zijnde liefhebbers van op den burger en landman te teeren.11 
Hilvarenbeek mocht intussen op 4 maart 53 man op de fortificaties van 's-Hertogenbosch laten 
werken. Op 15 maart moest op hoge order van 13 maart van den Soeverijn opgegeven worden 
hoeveel paarden en karren Hilvarenbeek tot zijn beschikking had, inclusief het aantal zadels en 
hamen! Er kwamen 101 paarden in aanmerking om gerequireerd te worden.12 Men hield echter 
wel enig voorbehoud omdat een aantal paarden en karren nodig waren om materialen voor den 
opbouw der ongelukkigen afgebrande aan te halen. Men bedoelde hier de grote rampzalige brand 
van 3 oktober 1792 vanuit de Paardenstraat. 
Reeds enkele dagen later werd geordonneerd om 's morgens vroeg 20 gespannen karren voorzien 
van ten minste 4 dagen voeragie uit Hilvarenbeek en uit Diessen 15 losse paarden met strengen. 
Bij loting werden in Esbeek bijvoorbeeld aangewezen: A. Swagemakers (Tulderhoeve), B. 
Hermans (Groenstraat), A. Elings (Mostaard) en J. Hermans (Groenstraat).13 
 
Bewaking van de grenzen 
Nadat de Fransen in april vertrokken waren en de 'revolutionairen' afdropen, werd de grensstrook 
beter beschermd en namen de troepenbewegingen toe. Johannes Pauly mocht als gids drie keer 
naar Goirle en een keer naar Poppel zoo met de arteleristen van den generaal Smitz en beurde 
hiervoor f 1-0-0. Zeven boeren met karren en paarden brachten de bagage van de compagnie 
Zwitsers van het regiment van generaal Smitz naar Gilze. Adriaan Mallens leverde bovendien 
nog een voorspanpaard. Jan Verheggen zorgde voor gekloofd hout, mutsaart, strooy en kaarsen 
voor de wagt. 
Het 1e bataillon van generaal majoor De Schepper moest op 10 februari naar Bavel gebracht 
worden. Op dezelfde dag moesten negen Hilvarenbeekse boeren met paard en kar het 1e bataillon 
van luitenant generaal Maneel naar Arendonk begeleiden.14 Willem Heeffer bracht toen een 
compagnie naar Esbeek, een kwartiermaker naar de Biest en een dag later een bataillon naar 
Hooge Mierde. 
Twee boeren uit Dun, Dirk Roosen en Jacobus van Dijk, transporteerden de bagage van een 
gedeelte van het regiment van luitenant generaal Baron van Wilcke naar Bladel. Ook het 
transport van het regiment van generaal majoor Warthen Sleeben op 24 februari ging over de pas 
aangelegde Dunse Dijk via Netersel naar Bladel. Op 4 maart werd het 1e bataillon Zwitsers van 
luitenant generaal Hockar de Neuforn naar Lommel gebracht en een dag later het 2e bataillon. 
Nadat Willem Heeffer wederom een compagnie naar Esbeek wist te loodsen vond er twee dagen 
later op 31 maart een groot transport plaats naar Bladel. Liefst een stoet van 29 karren had men 
nodig om drie bataillons Meckenburgse troupes van de generaal majoor Presentin via Esbeek en 
Dun te verplaatsen. Adriaen Weygerde van de Tulderhoeve zette twee karren in en beurde 
f 1-16-0 per kar!  
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Een der ‘sansculotten’. Spotnaam voor de lagere klassen die lange broeken droegen i.p.v. ‘kniebroeken’ 
 

Er werd op 22 mei 1792 een resolutie aangaande de schouw van de nieuwe baan Breda-
Maastricht uitgevaardigd: "Wordt gelast om de regenten van Lage Mierde, Hilvarenbeek, 
Netersel, Bladel, Hapert, Eersel, Bergeyk en Lommel, over welke jurisdictie den Nieuwen Baan 
van Breda op Maastricht tot den Nieuwen Steenweg loopt, zorg te dragen voor een goede 
aanstaande Schouw".15 De Dunsedijk moest zo dus ook extra goed opgemaakt worden. 
 
Het leven gaat zijn gangetje 
Soms verliep het gidsen en begeleiden wel eens minder gesmeerd, zoals half april gebeurde. 
Twee ingezetenen van Tilburg werden gelast om te fungeren als gidse der Hanoversche Troupes 
tot Riel. In Riel zouden zij afgelost worden door inwoners uit dat dorp. Maar de regenten aldaar 
hadden verzaakt vervangers te zoeken. De Tilburgers werden echter onder ontvangst van eenige 
stokslagen gedwongen om die Troupes verder door te brengen naar Alphen.16 
Tot dan toe was er nog geen enkel spoor van dreigementen van de Fransen uit het zuiden. Het 
leven in Beek en omgeving ging rustig verder. De aandacht ging volop uit naar de Beekse 
landmeting die in volle gang was. Alle bouwlanden, teullanden, werden in de verschillende 
gehuchten opgemeten en in klassen ingedeeld.17 In deze lijsten vinden we een rijke opsomming 
van Beekse toponiemen. De landerijen hadden behalve vaak prachtige namen nu dus ook 
nummers. Tot de invoering van het kadaster zouden deze nummers gehandhaafd blijven. Zo werd 
op vrijdag 10 februari 1792 door landmeter De With begonnen met de hertgang Esbeek aende 
Koekovens. 
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Een lichte vorm van protest was er wel richting Drossaard en tegelijkertijd Heer van 
Hilvarenbeek, Michiel Hubert. Omdat hij veel te veel afwezig was, wilde men hem geen 
tractement geven: en dat was noodigh in deesen tijd door het over en weeder swerven van 
allerley slagh van menschen en ander voorvallende zaaken.18  
Zo werden we even opgeschrikt door het gerucht dat zekere Dragonder alhier passerende aan de 
ronde plaats geweldadigheden zoude hebben gepleegd ten Huizen van Hendrik Wijten. Hij werd 
ook meteen gearresteerd. Het bleek echter niet de moeite waard dat de Justitie daar na zoude 
inquireren, en hij werd uit zijn arrest ontslagen.19 Cornelis Leemans ging gewoon verder met het 
schoonmaken van de pensepoel op het marktveld en beurde 2 gulden voor 3,5 dag arbeid. En 
Willem Pijnenburg stak de klapwaker Willem de Munnick op 23 april maar weer eens in een 
nieuw pak. Hij kreeg f 14-12-8 voor het leveren van linnen, draad, knoopen voor een rok en 
kamesool. De klapwaker patrouilleerde ’s avonds in de bebouwde kom van Hilvarenbeek tussen 
de vier ‘hekken’. De betreffende bewoners betaalden voor deze beveiliging een klein bedrag per 
jaar! 
Stadhouder Willem V maakte zich ook niet druk: de Fransen rommelden wat aan de grens van de 
zuidelijke Nederlanden. Maar de opmars naar het noorden zou niet lang op zich laten wachten. 
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Fransen in 1794 op bezoek in Hilvarenbeek: een heerlijkheid! (2) 
 

door Jan van Helvoirt 
 

De Fransen komen: fluwelen revolutie 
Op 26 juni 1794 kregen o.a Jan Schilders en Peter Cornelis Maas ieder 10 stuivers. Ten behoeve 
van de veiligheid hadden zij ieder enen dag gevaceert tot het affpaelen van de Reen tusschen 
Hilvarenbeek en Poppel.20 
Een eerste aanwijzing naar de komst der Fransen vanuit het bestuur van Hilvarenbeek lezen we 
op 24 juli 1794: In overweging genomen zijnde, vermits de trouble van oorlogh met de fransche 
dat volgens de gerugten het ligtelijk zoude kunnen gebeuren dat'er evenals in 't nabuurig 
Oostenrijks Brabant eenen vijandelijke invasie binnen de Meyerije zoude voorkomen en in geval 
zulx binnen deeze dorpen plaats had, off men met alle mogelijke precautien tot weering van 
onheilen behoorde in 't werk te stellen.21 Het jaar 1794 werd van het zuiden uit zo dreigend, dat 
de schepenen een resolutie maakten. In geval er gijselaars werden genomen en oorlogs-
contributies werden opgelegd, zou de gemeente de kosten dragen. Immers, zei men: "Een invasie 
is mogelijk gelijk in Oostenrijks Brabant". De president-schepen Ary van Golverdingen en een 
van de vorsters voelden zich niet meer veilig en namen de wijk! Antwerpen en Brusel werden 
bedreigd. 
Meteen daarna kwam opnieuw een waarschuwing van de regeerders, of was het een 'smeekbede' 
voor de komende invallen? Dat in geval men aan de inkoomende troupen zoo deselve iets komen 
te vorderen den slegte en armoedige staat van deze gemeente bekend te maken.22 

 

 
 

Portret van generaal Jean Claude Pichegru. Gefotografeerd in Versailles. 
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Op maandag 4 augustus 1794 stopte bij herberg ’De Gouden Leeuw’ aan het marktveld een kar 
met twee ’heren’, ’s morgens om 11.00 uur. Toen de waardin hoorde dat zij naar Turnhout 
wilden vertelde zij dat de ’Zwarte Husaren’ van de Ho. Mo. Heeren Staaten Generaal der 
Verenigde Nederlanden die in Poppel lagen, niemand meer naar Brabant lieten vertrekken. Een 
van hen, Jhr. Peppe van Mechelen, vroeg op de pastorie aan Eerw. Van de Weyer pen, inkt en 
papier, om aldus aan zijn ongeruste vrouw een brief te kunnen schrijven.23 
Dan komen de Staten Generaal op de valreep op 19 augustus met een officiële waarschuwing. 
Men gebiedt om zoveel mogelijk meubels en eetwaren naar gefortificeerde plaatsen te brengen.24 
Het zoude konnen gebeuren dat door incursien van den vijand op het Platte Lande van de 
Generaliteit deselve zich aldaar zoude meester maken van zoodanige goederen, vivres en 
eetwaren dienende tot onderhoud van mensch en vee. Men moest vooral de runderbeesten in 
zekerheid brengen of verkopen t.b.v. de Magazijnen van de Staat. Ze mochten zeker niet in 
handen van de vijand vallen! 
 
Uit het dagboek van de Poppelse pastoor 
In 1794 rukten twee Franse legers België binnen. Het leger van Jourdan versloeg de 
Oostenrijkers bij Fleurus, terwijl Pichegru doortrok naar ons Staats-Brabant. Deze Franse 
generaal was in 1761 geboren in Arbois en stierf in 1804. Hij was commandant van de Armeé du 
Nord. Generaal Daendels was de aanvoerder van de meetrekkende patriotten!  
In het dagboek van de pastoor van Poppel, de Norbertijn Bruno Heeren, lazen we enkele 
wetenswaardigheden over de troepenbewegingen tussen 5 augustus en 13 september 1794.25 
Terwijl de Fransen op 9 juli Antwerpen bereikt hadden, bliezen de keizerlijke Oostenrijkse 
troepen vanuit Poppel richting Goirle, Tilburg, Loon op Zand, Helvoirt en Diessen de aftocht. 
Men had overigens op 25 augustus nog tot diesen een schuer in brand gesteeken. Dat dorp was in 
die periode toch al zo armlastig: een dorp van maar 130 huysen wiens landerijen zijn schraal en 
slegt. In de verpondingen en gemene middelen werd Diessen zelfs hoger aangeslagen dan vele 
andere dorpen. Tot overmaat van ramp kreeg Diessen een enorme inquartiering van Trouppe van 
het begin van de oorlog af en in haar zo bepaalde uitgestrektheid hebben in de maand september 
1794 een leger van 30.000 man gecampeerd.26 Hiermee doelden de Diessense schepenen op de 
legerschare die op de Biest gelegerd was, waarover straks meer. 
Ooggetuige pastoor Heeren noteerde een kleurrijk 'gehuurde troep' die op 5 augustus door Poppel 
trok: 
 - regiment van Prins Johan in Engelsche soldij; 800 man in 't root met blouw;  
 -de hou ssaaren met blouwe vesten en witte manteltjes; 
 -de hussaaren van Saksen Kieborg in 't root; 
 -enige swarte hussaaren; 
 -groen hussaaren met roode mutsen, emigranten; 
 -de hoelaanen27 in 't root en met witte vierkantige mutsen als witte bonetten; 
 -de hannoversche dragonders. 
Een majoor van deze laatste afdeling bracht het er op 26 augustus slecht af, want hij is van de 
franse gepackt tussen gool en poppel. De pastoor vermeldde ook de bekendste schermutselingen 
in onze regio op 6 september: smorgens quamen de gealieerde patroljes met de franse bij Tilburg 
aan malkaar, en er bleven er 8 dood liggen onder wie 5 emigranten, in de leege baan een 
quartier van hier. 
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Adriaan van der Willigen, Drossaard te Tilburg geworden, was bijna getuige van het gevecht. 
Toen hij generaal Compere van het hoofdkwartier gelegen te Alphen een brief wilde bezorgen, 
ontmoette hij die op de hei tussen Riel en Alphen. Samen met een corps artillerie en wat stukken 
geschut keerde hij naar Tilburg terug! 
Plotseling hoorde men pistoolschoten: aan de Oisterwijksche Baan vond een gevecht plaats 
tussen een Franse voorpost en een Hannoversche patrouille. Op het slagveld vonden wij eenige 
dooden van beide zijden en een paar, die nog leefden, maar zeer gekwetst waren. Dadelijk deed 
ik den dorpschirurgijn halen, doch deze verklaarde, gelijk ik wel dacht, de wonden doodelijk, de 
eene een knappe jongeman van de Hanoveranen, een houw in het hoofd hebbende, gaf dan ook 
spoedig de geest, doch de andere die ook zwaar in het hoofd en aan het lijf gewond was, lag nog 
tot den avond te zieltogen. 's Avonds kwam er nog een emigrant uit het koren kruipen. Hij nam 
dankbaar den weg naar Boxtel alwaar hun corps lag.28 
 
Diessenaar Cools zag op 27 augustus de Fransen komen! 
Op 31 augustus bereikten de eerste Fransen Riel en klopten aan bij de pastorie aldaar. Op 29 
augustus liet zich nog een Engelse patrouille zien op de Voort. Rond de middag kwamen de 
Engelse Dragonders bij Hendrik Leemans en eisten van hem: zoete melk, een pijp tabak en geld. 
Hij durfde niet te weigeren en gaf hen f 5-4-0 omdat zij zich voor Fransen uitgaven! Later op die 
dag kwam een groep van zes dragonders het huis van Jan van Rooij, ook op de Voort, binnen 
gevallen. Daar gingen zij hun pistool zitten laden. Toen werden door twee van hen de pistolen 
met gespannen hanen op de borst gezet en riepen: Geeft ons kroonen off het gaat er door! ‘s 
Avonds kwamen de Engelsen op de Westerwijk bij Cornelis de Bakker. Ze vroegen‘spek’, maar 
hij kon alleen maar eieren, brood en boter aanbieden. Toen eisten ze geld. Toen de ratels zijn 
uytgetrokken en boven zijn hoofd gehouden, wilde De Bakker wel.29 
Enkele dagen eerder, 27 augustus 1794, kwamen de Franse troepen via Rovert Hilvarenbeek 
binnen onder aanvoering van generaal Pichegru. Vanuit Parijs had hij toestemming gekregen de 
Republiek binnen te vallen en ‘oranje’ weg te jagen. Diessenaar Cornelis Cools die richting 
Weelde aan het jagen was sloeg groot alarm en reed spoorslags naar huis. Hij woonde in Diessen 
op den Heuvel in de boerderij waar later de boerderij/herberg Van Helvoirt ingericht werd. 
Meester Lauwers schreef in 1924: "Het volk ging op de vlucht, vee en kostbaarheden 
meenemende". Aantekeningen in het archief geven overigens een heel ander beeld!  
De kinderen Gerrit Anthonissen maakten voor f 18-0-0 een nieuwe asch onder de fransche 
wagen op ordre van generaal Pichegru.30 Cornelis Gerrit Leemans bakte brood dat uitgedeeld 
werd aan 't Fransche Piket aen de Rovertse Dijk. Bovendien smeerde hij boterhammen en zette 
hij thee voor de geduurig aankomende Fransche zieke soldaten. Christoffel Bosmans mocht 
differente geblesseerde fransche jagers verbinden. Jan Verhegge voorzag ze van 'winkelwaren'. 
De twee hazen, drie patrijzen en de houtsnip waren echter voor de Franse generaals. Totale 
waarde: f 258-11-12. Johanna Vervoort beurde zelfs f 299-12-8. Maar dat was o.a. voor: 105 
flessen rode wijn, 310 kannen jenever, 37 pond boter en 1 koperen mermiet. 
 
Ingespannen 
Heel Hilvarenbeek werd 'ingespannen' om het Franse leger mobiel te houden. Jan Vingerhoets, 
die als timmerman de kost verdiende, werkte 11,5 dag in de Beekse kerk tot het opruymen der 
Banken en maaken van kribben voor de aankomende fransche paarden. Arnoldus Moonen was 
zijn paard kwijt! Hij mocht vijf dagen zoeken onder andere in Oirschot. Het bleek dat een 
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fransche courier het had meegenomen. Hij kreeg een vergoeding van f 70,-. Tevens leverde hij 
vier bosse stroy en deselve gesneeden voor de beddezakken. Jan Tasset, die in de latere brouwerij 
De Roos woonde, stond een weiland af voor de zieke Franse paarden. Willem Heeffer mocht ze 
'oppassen'! 
Een kar met zieke Fransen werd door Jan Bruurs naar Poppel gebracht. Jan Wilborts kreeg drie 
gulden omdat hij zijn paard had voorgespannen voor een fransche Leegerwagen na Turnhout. 
Stephanus van Erk besloeg de paarden voor f 15-1-0. Tevens repareerde hij enige broodwagens. 
Het leveren van goede karren bleek een groot probleem te zijn. Jan Hesselmans ging zelfs in 
Antwerpen enige karren zoeken!  
Ook wilde men trekdieren 'paraat hebben'. Van Peter Gerit Bruurs uit Esbeek had het paard drie 
dagen in de toren gestaan. Ook dorpsgenoot Michiel Vlijmans moest zijn os een dag afstaan. 
Esbekenaar Arnoldus Luyten van de Mostaard had zelfs een dag met den osch en kar in de toorn 
gestaan. 
Adam Timmermans uit de Broeksie verhuurde zich zelf met kar en os voor negen dagen en hij 
kreeg f 22-10-0 uitgekeerd. Jan de Brouwer verklaarde dat hij op 12 september door de fransche 
troupes is gedwongen geweest om met zijn kar en trekosch vijf daagen te vaaren voor het Leeger. 
Jan Hermans uit de Groenstraat was langer van huis! Hij had twintig dagen met kar en paard te 
Wortel in het leger gediend. Maar eerder had hij vier dagen in de Engelsche armee assistentie 
verleend en was hij vijf dagen naar Putten geweest. Verder maakte hij een rijs naar Oirschot met 
een voorspan paard en 1 rijs naar Tilburg.31 Liefst 65 boeren uit Esbeek waren actief geweest; 
hieronder hoorde ook pionierwerk te Breda. 
 
Het Franse leger at er goed van 
Jan Gerit Rijkers, ook uit de Groenstraat, was vijf dagen onderweg om 30 geleverde schapen naar 
Chaam te brengen. Vlakbij zat een kampement van de Fransen. Uit de Groenstraat kwamen nog 
meer leveranties. Zo leverde Gijsbert Schellekens een swarten bonten veers voor f 25-0-0 en voor 
hetzelfde bedrag verkocht Jan de Brouwer een rooy bonten veers. 

 

 
 

Kaft van het boek met rekeningen van de Bekenaren 
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Het Franse leger moest goed onderhouden en gevoed worden. Het vlees moest goed, gezond en 
met vet doorwassen rund-vleesch, van droge gezonde koeien, of fijn gesneden ossen, wegende 
500 ponde.32 Per dag mocht een 0.5 pond per man uitgedeeld worden. Voor het bakken van 
brood moest ongebuild Tarwe Meel gebruikt worden: gezond en frisch van deugdzaam qualiteit, 
ongebroeid en onbeschadigd. De jenever moest proefhoudend en onvervalscht zijn: 1/16 Franse 
pint per man per dag! Om zich extern te warmen kreeg men vanaf oktober 3 turven (2 turven is 1 
pont steenkolen): 5 duim lang en 3 1/6 duim breed. 
Wilde men zich 'te ruste leggen' dan was dat op leg-stro: uitgeschud rogge stro! Het stro voor de 
paarden moest van tarwe of rogge zijn. Het hooi daarentegen: goed paarden hooi zonder 
schimmel van eerste snede. 
 
De rekening opmaken 
Herbergiers zijn meestal goed in het opmaken van de rekening. Zo ook de weduwe van Pero van 
Hees van de Valk, op de hoek van de Gelderstraat/Papenstraat (nu: herberg Sint Petrus). Zij 
volgde de orders welwillend op van de heren schepenen van Hilvarenbeek: onderdak bieden aan 
offesiere militaijre van den dinst van de fransche republiek. Ook moest het hooi aan de paarden 
geleverd worden in plaats van te zenden aan de magazijnen! Mevrouw Van Hees verklaarde tot 
slot: noch en isser niets in begrepe hetgene mijn niet met gewelt is afgenomen of ontnomen. Een 
greep uit de rekening van 27 augustus tot en met 24 september.33 
 
 27 augustus: 
-23 flesse witte en rode wijen 
-23 flesse snevel  
- vlees, witte broet en kaes aan de groen iagers 
-22 potte bier 
- 9 gelase snevel 
-10 man koffie gedronken en botramme. 
  
 11 september: 
-46 paarden tot sanderen daags in het hoey 
-22 man ete en drinke gelangt 
- 7 kanne snevel uytgeschonken 
- een ton bier afgetapt aende kannonniers van het swaargescheut 
- aen deselve gelangt vlees en witte broet, snevel en kaes. 
 
 24 september: 
- een kapeteyn met 1 dame, 2 man en 6 parde en 2 flesse snevel. 
De herbergierster mocht tevreden zijn: f 334-8-8. 
 
Groot kampement in Riel en op de Biest 
Op 10 september 1794 sloeg het Franse leger met wel 80.000 man haar tenten op op de Ronde 
Akker in Riel. Generaal Pichegru verbleef op de pastorie aldaar. Het kampement strekte tot in de 
heide richting Goirle, waar men eenvoudige veldtafels had: zijnde gegravene kringen, waarvan 
het buitenste tot zitplaats en het midden tot tafel diende.34 Na enige dagen had men het daar wel 
gezien: al het drinkwater was op en men trok oostwaarts via Goirle verder. 
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Rekening van de weduwe van Hendrik Michiel Leemans 
 

 
 



Op 14 september was het erg druk in Beek. Erg begrijpelijk. Op die dag was het Franse leger 
neergestreken in en rondom de Biest. Oorlogsverslaggever Gerrit Paape volgde het Franse leger 
van Pichegru en patriot Herman Willem Daendels op de voet.35 Via geschreven brieven komen 
wij een aantal bijzonderheden aan de weet. In een brief d.d. 17 september blikte hij terug op zijn 
verblijf in Biest-Houtakker.36 Een enorm leger vertrok op 13 september vanuit Riel naar 
Hilvarenbeek en sloeg een reusachtig kampement op in de hei op de Biest richting Diessen: 
30.000 man! Het moet geweest zijn rondom de plaats waar nu de waterzuivering ligt. Tijdens het 
graven van het Wilhelminakanaal stuitte men doodeenvoudig op de vele resten van dat 
kampement. In de beschrijving van Biest-Houtakker in‘Langs de Hilverboorden’ zag Lauwers 
het in 1924 nog geheel anders:“In deze moerassige, eertijds ontoegankelijke streken trok in 
troebele dagen de bevolking zich terug, verborg er kostbaarheden en leverde aan de grens er van 
strijd met de vijand”. Men vond er paardenbeenderen, oud vaatwerk, munten, overblijfselen van 
wagenwielen en honderden hoefijzers. Deze laatste schreef Lauwers onterecht toe aan de Franse 
plunderingen van 1702.  
Het hoofdkwartier, waaronder Daendels en twee andere generaals, was ondergebracht in een 
ellendige boerenhut, waar een stokoude boer, boerin, derzelver kinderen en kindskinderen, meid, 
knegt enz. huisvesteden. En dat in niet meer dan twee vertrekken. Toevallig werd de kraamstoel, 
sedert onheuchlijke tijden, in deeze familje gebruikt, bezet door de Etat Major! Paape zelf sliep in 
een haverschuur.  
De soldaten daarentegen hadden honderden vuren aangelegd en om die vuren: hussaaren, 
paarden, zoldaaten, wagens enz. Op die manier kon men zich tegen de koude nachtlucht 
beschermen en om welke vuuren zij zig dan te slaapen legden. Ergens wel te begrijpen dat ze op 
kasteel Groenendaal vol belangstelling voor f 590,- aan bedde, peulu en kussens meenamen. Ook 
de dekens ter waarde van f 140,- kon men goed gebruiken! 
 
Geen luxe voor de generaal 
De soldaten waren ook erg bedreven in het bivakkeren: de zoldaaten, wanneer het leger zig 
nederlaat, weeten, hunnen hutten (want tenten gebruikt men weinig) van takken en stroo op te 
slaan. Op 15 oktober 1795 werden in de Diessense kerk en op het Laar grote partijen stro publiek 
verkocht. Dat stro was afkomstig van de Franse tente staande op de Bieste Heide. 
Generaal Daendels bekommerde zich niet om het gemis aan luxe: hij had het zo druk met zijn 
edel en groot plan, dat hij voorzeker niets van deeze nederige omstandigheden heeft opgemerkt. 
Over schaarste aan water werd wel gemopperd. Te Biest, en dergelijke waterlooze oorden waren 
bij de komst van 't leger, in een uur tijds, al de putten ledig en moesten wij het vuile grondzop, dat 
anders niet deugde voor handwaschwater, voor onze thee en koffie gebruiken. “Die een leger 
volgt moet niet viesch of lekker zijn”, merkte Paape nog op. 
Op 15 september vertrok 'den legertrein' van het Biest Heike via Boxtel, alwaar de Fransen 'hun 
slag zouden slaan' naar 's-Hertogenbosch. Generaal Pichegru zou zijn intrek nemen in kasteel 
Heeswijk om van daaruit de aanval op Den Bosch te leiden.  
De Fransen waren wat blij dat ze eindelijk Den Bosch bereikt hadden. De reden daarvoor is vry 
gegrond: de meesten der Beleegeraars hebben weeken; ja! maanden in 't veld geweest, zonder in 
een Stad of Dorp van belang te komen; hebben rondgezworven in oorden; waar weinig of niet te 
bekomen was, of waar de Vyanden alles geplunderd en vernield hadden. Hunne kleederen waren 
versleeten, en menigvuldige maalen hadden zy met den honger moeten worstelen: by 't overgaan 
van den Bosch derhalven, was het niet anders voor hen, dan of het land der beloften werd 
opengesteld.37 Op 10 oktober gaf Den Bosch zich over. 
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Fransen in 1794 op bezoek in Hilvarenbeek: een heerlijkheid! (3) 
 

door Jan van Helvoirt 
 

Oorlogskosten 
De totale oorlogskosten van Hilvarenbeek bedroegen f 15409-0-11. Alle ingezetenen konden hun 
onkosten schriftelijk indienen bij het bestuur. Die zou alles weer verhalen bij de Republiek. Of in 
Beek ook veel betaald is met de zgn. assignaten, papiergeld door de Franse Republiek 
uitgegeven, zoals in Diessen gebeurde, blijkt niet uit de archieven! Wel werd o.a. voor f 1819-4- 
12 voor gedaane leverantie van beesten, paarden, schaapen en rog van de assignaten omgeruild. 
Liefst 108 rekeningen kwamen binnen.  
Weduwe Adriaan van de Wijngaarden van de Tulderhoeve sloot de rij met een schade van f 128-
16-5. Zij was bereid hetselve met ede te bevestigen. Opmerkelijk is de voorraad kalfs en schaapen 
huyden bereid als trommelsvellen!38 
Adriana Vijgen miste door de Fransen troepen 10 berke bomen, 4 hondert boonstaeke, 10 
hondert mustert. Peter Adriaan van Trier was door de Franse armee o.a. afgenomen: een rok en 
cammesool, een tafellaken en een zeyde das en een calff out agt weke. Hij beurde wel f 96,-. Jan 
Wouter Bruurs had f 25,- schade door de rampe van den orlogh: boter, spek, vet en weggehaald 
geld. 
 
Waslijst aan goederen opgegeven 
De kinderen Servaas Ansems die op Rovert woonden, beurden door de krijgsvolkeren met deezen 
oorlog f 205,-. Aan Bekenaar Cornelis van Heusden was weegens de troubele des oorlogs in de 
jaare 1794 f 67,- aan schade toegebracht. Hiertoe behoorde rogge stroo voor f 12,- en takke 
bossche voor f 18,-. Bij Jan Anthony Timmermans namen de Fransen twee biestokken mee, ter 
waarde van f 8,-. Dirk van den Nieuwenhuyzen werd 3 gulden, 1 stuiver en een halve bouwmans 
knegt afhandig gemaakt. 
Cornelis van Corven bracht f 63,- in rekening, bestaande in fruijt en ander hofgoed en zoovorts 
andere schare die te velde waare. Fransus van Heyst had men zowat letterlijk uitgekleed. Hij 
miste een hemd, eenen rok, eenen hemdrok, een broek en een paar kousen. Misschien kon hij 
beter steun gaan zoeken bij de wed. Huybert Wijten. Zij miste ook het een en ander: 
-een syde falie 
-een geborduerde voorschoot 
-een syde voorschoot 
-een syde neusdoek 
-een witte neusdoek 
-twee servetten 
-een witte iack 
-een slemme rock 
-een sitsse rock met voeder daer in.  
Anselmus Fabrie sal ten alle teyde op eet verclare, dat hem ontnomen is: bakweyt, gruen, erepels 
en haut. Nicolaas de Leeuw was echt afgespannen, want hij miste o.a. een ligt en een paer hagte! 
Bij Peter Schellekens ging men met 4 hoenders en een stuk linnen van 30 ellen aan de haal. 
Adriaan Peter Damen miste voor f 10,- aan booter, roome en mulk. 
Johannes Tuurlings was met het inrukken van het groot Leger der fransche Republicq kwijt 
geworden aan contanten: f 62,-. Schoenmaker Hendrikus Tuurlings leverde 15 paar schoenen. 
De Fransen hielpen hem zelfs mee lappen! Hij noteerde dat sij self mede gewerkt hebben en hij 
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daar wel aan verdiend heb! Jan Michiel Evers was door de rampe des oorlogs van alles 
kwijtgeraakt. Geschatte waarde: f 46,-. 
-twee hondert steen geschut stroy 
-twee hondert schob stroy 
-tien busselle latte 
-drie vat rog 
-een kooper pan 
-eenen niewen voorschoot, eenen katoene 
-een schoep, een niewe 
-roomboter en kapmesse 
-broet, booter en roomen en melk 
-boonen en savoyen, erten, betrassen, wortelle 
-pinte en kanne en messe en leepels. 
Cornelis Jan Lambregts had een enorme rekening van f 586,-. Dat lag vooral aan de f 242,- 
contanten die ontvreemd waren. Maar ook aan de 12000 ll hooi en voorraad rogge en stro ter 
waarde van f 220,-. 

 

 
 

Franse assignaten 
 

Weduwe Bouwens van Kasteel Groenendaal voerde de lijst aan 
Echt de kroon spande M. Berkhout. Zij beurde aan schade vergoeding liefst 4865 gulden. De 
woning had een schade van f 1000,- opgelopen. Men nam voor 400 gulden aan wijn en 
brandewijn mee. Ook een dubbel geweer had men niet laten staan, evenals de rijtuige en thuyge. 
De hoog kar, die ook mee genomen werd zal goed gevuld geweest zijn. Zij was de weduwe van 
Pieter Bouwens, bewoner van kasteel Groenendaal! 
Bij Martinus van de Ven logeerde een musikant die mijn gekost heeft 6 gulden! De Joodse 



inwoner Liefman Mosis leverde geduurende de overheersching door de fransche wat vlees: een 
schaap, een schaape bout, 15 ll runs vlees, 12 ll kalfs vlees en 1 stuk gedroogd vlijs! 
De smid Jan de Vet werd een paard ontnomen ter waarde van f 21,-. Erger voor hem was dat hij 
smits gereedschap moest missen. Dat gold ook voor eyzer, staal en steenkolen als gemaakte 
hoefijzers. Maria Servaas van Wijk moest haar hoofdpeuling en slaaplaken missen! Bij Willem 
Damen werd 350 pond Spanse seep mee genomen. Bovendien wist men daar nog een keyneke 
groene seep op de kop te tikken ter waarde van f 10,-. 
Bij Jacobus van Dijk te Dun werd voor f 10,- aan boekwijt op zijn akker weggehaald. Op 
datzelfde gehucht werd bij herbergier Jacobus van de Zande schade geleede in huize, bier en 
snevel, ketel en pinten en kannen en vet, boeter, keys en soeten moelke. 
 
Nauwelijks sprake van militair geweld 
Geweld werd er bij de intocht nauwelijks gebruikt. Dat hoefde ook niet. De Fransen werden als 
bevrijders 'met open armen' ontvangen. Maar hun beurzen zouden tamelijk leeg blijken te zijn! 
Die van secretaris Johannes van den Burgh trouwens ook. Toen hij samen met zijn vrouw Maria 
Keuchenius op weg naar Den Bosch was, om wat affaires te verrigten, werden ze tussen 
Moergestel en Oisterwijk door een Franse schildwacht aangehouden. Hij waarschuwde de andere 
‘Jagers’ en onder veel gevloek en getier eisten ze geld. Dat kregen ze, maar de Fransen waren 
niet tevreden. Onder de grootste bedreigingen werden ze van de kar gehaald. Drie jagers gingen 
de kar in en vonden een kistje met geld: het geld van de 40e penning, ter waarde van f 186-14-
14.39  
Op 9 november 1794 kwam er een officieel bericht voor Hilvarenbeek: onse plaatsen voor de 
fransche Republicq is in Requisitie genomen!40 Cornelis Karst daarentegen beweerde dat alles 
geplundert en met gewelt afgedwongen was. Het betrof onder andere 4 hoenders, eenen stoel, 2 
neusdukken en tot slot 50 sluytkoolen! Maar dat waren uitzonderingen. Hier en daar sneuvelde 
misschien wel een ruit. Zoals bij Jan Jacob van Gestel. Hij beurde f 4,- voor mijn ingeslagen 
glaazen. 
Of Arnoldus de Messemaker zich wel correct gedragen heeft is niet geheel duidelijk! Hij mag 
gezien worden als een echt slachtoffer: gaande over het veld onnoezel door de fransche jaagers 
deerlijk gekapt en doorwond en alzo omtrent drie jaaren daar mede gelegen. Zijn vrouw, 
Johanna Maria van Gestel, mocht f 261,- beuren voor onder andere oppassen dag ende nagt, item 
door zijn verlet aan werkvolk betaalt. Juist voor de uitbetaling werd zij weduwe! 
Vreselijk was natuurlijk wel het voorval van Dirk van Gils die samen met zijn knecht bij het 
binnenkomen van de Fransen levend in de schuur in het Hoog Spul werd verbrand: gans en al 
onschuldig. Zij werden afgestraft omdat zij met dorsvlegels enkele Franse soldaten driftig te lijf 
gingen. Helaas is ook het betreffende archiefstuk in rook opgegaan!41 
 
Heel Nederland spoedig ingenomen 
De reeds genoemde Papendrechtse patriot kapitein Arie Knock was medio september vanuit 
Arendonk met 40.000 man Staats-Brabant binnengekomen: den 17 dito door het dorp Reusel 
waar ik mijn voeten na een ballingschap van 7 jaaren tot mijn overgroote blijdschap weder op 
den vaderlandschen grond zetten. Vanuit dit eerste dorp van de Meierij liep hij naar Bladel, 
Hapert, Eersel, Eindhoven en Helmond. De stad Grave bood enorme tegenstand: den gantschen 
nagt gooyden de vijand vuurpotten en houwitzers uyt de stad en schooten onophoudelijk met 
canon. 
Op 10 oktober, zoals reeds opgemerkt, gaf Den Bosch zich over aan het leger dat op de Biest 
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gekampeerd had, waarna op 17 oktober een leger van 60.000 man via pontons de Maas overstak. 
In het dorp Druten stootten ze op het Engelse leger. Doch de bewoners van dat dorp steunden de 
Fransen volledig: zij vuurden uyt deuren en vensteren, agter heggen en boomen op de Engelse 
dat het donderden. Even later zou Nijmegen en het noorden van ons land worden ‘bevrijd’. 
In januari 1795, op de 18e vluchtte Willem V naar Engeland, reisde onze dappere patriot weer 
terug richting Frankrijk en stak in Chaam de grens over. Tijdens de veldtochten op Frans 
grondgebied werd bloedig strijd geleverd met de Engelsen en de ‘choucans’ (koningsgezinden). 
Ook beschrijft hij vele martelingen, plundertochten en brandstichtingen tegen vele Franse dorpen. 
Een keer ontsnapte de patriot ternauwernood aan de dood, toen zijn bataljon in een hinderlaag 
was gelopen: onze militaire wierpen hunne randsels weg. Een wagen met 14 geblesseerden wierd 
genomen en alles ter neder gehouwen. En 20 anderen, niet hard genoeg kunnen loopende, 
wierden gekregen en vermoord. De colonel en 2 officiers werden gedood. Werpende vele 
soldaate hunne patroontassen en zelvs de geweere weg om te beter voort te komen, rakende wij 
in volle de roete, houdende met 4 en 5 persoonen aan de staarten der paarden vast en volgden 
geduurende 3 uuren de cavaillery op vollen dragt. Veelen vielen van moedigheid ter aarde en 
wierden armen, hoofd en beenen afgehouwen. Een brug over een riviertje werd uiteindelijk de 
redding van de overgeblevenen. 
 
Toch duur bondgenoodschap 
In onze omgeving ging het er allemaal wat rustiger aan toe. Tilburgerse drossaard A. van der 
Willigen zette soms toch wel wat vraagtekens bij het gedrag van de Fransen: zij roofden niet 
alleen in de huizen en eischten geld onder bedreigingen, maar namen in het begin zelfs de 
menschen hunne schoengespen, ringen en horloges af. Zo miste Nicolaas de Leeuw twee paer 
nue schoene met de gespe. Dat Cornelis Bosmans tegen de winter een meyt mussert, vier kussens 
en een deeken moest missen is niet leuk. Maar een silvere gespt en twee gouwe oorringe missen 
is doodzonde! Ook Engelbert van Dooren kon fluiten naar een paer zilver gespen. Boos reed Van 
der Willigen naar Hilvarenbeek om daarover bij generaal Pichegru te klagen. Hij ontving hem 
vriendelijk en gaf hem een 'saufe garde' mee. Op 28 oktober 1798 werden de Beekse rekeningen 
ingediend. Het zo verlangde bondgenoodschap met de Fransen kwam ons uiteindelijk toch nog 
duur te staan: 
- 100 miljoen voor 'de bevrijding'. 
- 25.000 man moesten onderhouden worden, in de kleren gestoken en goed doorvoed. Doordat ze 
steeds vervangen werden, werden het er wel 200.000! 
Ook de waardeloze 'assignaten' en de inrichting van de 'conscriptie' zette kwaad bloed. Dat 
laatste, de inrichting van een dienstplicht, zou zelfs bij onze zuiderburen de Boerenkrijg doen 
losbranden. Ook de katholieken kregen minder vrijheid. Op 11 mei 1798 werden in de herberg 
van de weduwe Van Hees, wonende in de Gelderstraat, twee personen ondervraagd. Dit in 
verband met het doen van recherche nopens Franse emigranten en gedeporteerde priesters!42  
 
Inkwartieringen in Esbeek 
Behalve leveringen van goederen kwamen inkwartieringen veelvuldig voor. Hier lag natuurlijk 
enigszins een planning aan ten grondslag. Reeds in de zeventiende eeuw komen in Esbeek enkele 
inkwartieringen voor. 
Zo lezen we in het Resolutieboek op 23 november 1674: degene die enige soldaaten ofte met 
dese laetste doortocht ende inlogeringen hebben gehouden kunnen dit aenbrengen opt Raethuys 
alhier. Esbeek en Dun op woensdag van een uur na de middag tot drie uur toe. Achteraf bleken 
de bewoners een schadevergoeding te krijgen. Op 23 januari wordt bericht: is goedgevonden 
ende verstaen vande laetste inlogeringe te taxeren. Voor een leegh peert vijftien stuivers. En voor 
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een persoon zonder peert: elf stuivers. 
De bewoners van het eveneens kleine Eel, dat tot Ravels behoorde en in tegenstelling tot Esbeek 
wel op de kaart stond, zuchtte onder de aanwezigheid van vele militairen. Schout en schepenen 
gaven uiting aan hun ongerustheid: ..ten gevolge waarvan wij geregeld, ondanks de simpelheid 
van ons dorpje, inkwartieringen gekregen hebben voor twee dorpen, waardoor wij zozeer 
getroffen zijn dat bijna de helft van de huize in ons dorp leegstaen ...43 
De Tulderhoeve kreeg vaak bezoek van soldaten van allerlei soort. Zo verklaarde Jan Mathijsen 
van Dun, alsdat eergisteren synde den 14e deses in den avont ontrent de clocke ten ses uijren 
tsijnen huysen, syn gecomen ses Spaenschen Ruyters, de welcke aldaer ontrent enen uyre geweest 
te hebben. De volgende dag om twaalf uur waren de zes aangehouden ruiters mee naar 
Hilvarenbeek genomen aende plaetse ofte heuvel!44 

 

 
 

 Bewijs van kampement op de Esbeekse heide in mei 1746 
 

In 1702 krijgen we in Esbeek bezoek van Hollandse soldaten: synde bijde Leede des Gemeyntes 
Vergaderinghe goet gevonden ende geapprobeert dat de nabueren soo van vijantlijcke 
plunderinghe, doortocht der hollantsche troupen door den gehuchte van Esbeeck. Vijf jaar later 
lezen we dat in verband met de kosten sal worden goet gedaen den 10e penning van hetgeen hij 
mochte geleden hebben.45 
In september 1683 werden in Esbeek en Dun op 66 plaatsen militairen gehuisvest: drie 
regimenten cavallerije, naementlijc van Holtsappel, Loleck ende vander Lip, alhier coomen 
logeeren op donderdach tegens den avont den 9e september ende wederom gemarcheert en 
opgetrocken op woensdach 15e smorgens daer aen volgende. 
Nicolaas Beersmans op het Hoogeind, Jan Michiel Wouters alias Princen in Groot Esbeek en 
Gijsbrecht Jansz. van Dun, allen herbergiers, kregen elk een kapitein. Deze laatste, bewoner van 
Tulder, had bovendien een vendrich en negen soldaeten in de kost. Jan Laureyns Woestenburch 
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had in zijn boerderij, nu woont daar Piet Verhoeven, een vendrich met vier soldaeten onder dak. 
Twee luitenanten werden ondergebracht bij Dielis Claes Bruers en Nicolaas Marten Aben. 
Van 3 op 4 april 1689 streek er weer een regiment voetvolk van den Heer Tagel neer. In 27 
gezinnen werden in Esbeek soldaten ondergebracht. Bij de weduwe van Jan Michiel Wouters 
alias Princen overnachtte de kapitein met zijn vrouw. Het betrof de herberg die achter de mooie 
linde op het Spaaneind stond. 
Van 28 op 29 april 1735 deden een Regiment Dragonders van den Heer Brigadier vande Duyn, 
van Bergen op Zoom naar Maastricht, Hilvarenbeek aan. Samen 464 man, waaronder seven 
hoboïsten! Bij Daneel van Poppel, herbergier aan het oude dorpsplein van Esbeek, verbleven een 
vendrig en een lieutenant. Op Tulder bij Anthonie Swagemakers nam een van de twee captijns 
zijn intrek. In 1746 ontkwamen we in Esbeek aan een inkwartiering. Op 21 maart van dat jaar 
trok een compagnie bestaende uit 200 man Switsers door ons dorp, komende van Gilse en den 
Rijen en marcherende naer Eersel en Steensel.46 Er werd echter niet aangelegd! 
 

 
 

Militaire inkwartiering in 1794 bij Nicolaas Schellekens op het Hoogeind in Esbeek 
 

Esbeekse opvang tijdens de Bataafse Omwenteling 
Later volgden er nog inkwartieringen in Hilvarenbeek in 1774, 1779, 1780 en 1792. Dan, tijdens 
de Bataafse Omwenteling van 1794-1795, vond er in Esbeek inkwartiering op grote schaal 
plaats.47 Liefst 319 personen kregen onderdak op een totaal van 72 huishoudens, ruim 4 per gezin 
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gemiddeld! Hieronder zien we een greep uit de toewijzing in Esbeek. 
 
toenmalige  
bewoner 

huidige bewoner Adres man 
20/25 

man 
Ouder 

vrouw 
kind 

Joh. Hakkens W. v/d Biggelaar Klein Tulder - 1 3 
 Nicolaas Schellekens Jan van Hoof Hoogeind 1 2 2 

Hendrik Hakkens Jack de Graaf Hoogeind - 2 3 
Adriaan Princen Frank Hafkemeyer Craenmeer - 2 4 
Cornelis Smolders Piet Smolders Groenstraat - 1 4 
P.G. Schellekens Jaak Geerts Broeksie - 1 6 
A.F. Schellekens Jos van Doormaal Broeksie - 1 2 
J.F. Rijkers Willeke Abrahams Groenstraat - 1 6 
Peter Wouter Bruurs Gerrit Smolders Groenstraat - 1 5 
Peter van Laarhoven Gerrit Hendrixen Spaaneind - 2 1 
Hendrik Gerrit Bruurs Tjeu Veron Spaaneind 1 1 2 
Jan Timmermans Jan Reuser Oranjebond - 2 3 
Adriaan Elings Gerrit van Doormaal Mostaard - 1 3 
Cornelis Ant. Hagen Piet Verhoeven Mostaard 1 1 5 
Michiel Havermans Ad de Bruin Dun - 2 3 
      
 
Drie huishoudens waren te arm en/of te klein behuisd. Zij kregen slechts vrouwen en kinderen te 
huisvesten. Voor Peter Princen bijvoorbeeld begrijpelijk, want hij woonde in een schamel 
backhuisje. Op die plaats staat nu de boerderij van Frans Hesselmans. Adriaen Wijgerde van de 
Tulderhoeve daarentegen moest 14 personen onderdak geven, waaronder 10 vrouwen en 
kinderen en 1 officier. Een tweede officier werd gehuisvest bij Peter van de Ven, nu boerderij 
Paul Lambrechts. Wellicht was er toen al een herberg in ondergebracht. 
 
Municipaliteit geïnstalleerd 
Op 15 april 1795 werden alle ingezetenen van Hilvarenbeek opgeroepen tot het kiezen van een 
nieuwe municipaliteyd off regeering. Het is een verkiezing ingevolge de 18 artikelen van de 
Franse Volks Vertegenwoordigers.48 In Esbeek b.v. was de uitslag als volgt: 
 
 Jan Hermans - gezworen - 45 stemmen 
 Peter van de Ven - zetter - 48 stemmen 
 Nicolaas Schellekens - rekenmeester - 50 stemmen 
 Adriaen Wijgerde - rekenmeester - 50 stemmen 
 
Vanaf 15 mei stonden voor de eerste keer boven de verslagen van het bestuur steeds de 
revolutionaire woorden: 
 

 VRIJHEID - GELIJKHEID - BROEDERSCHAP 
 
Op 25 april werd het nieuwe bestuur van de Municipaliteit plechtig geïnstalleerd. Op die dag 
werd er in Tilburg onder leiding van Pieter Vreede en Jan Pannebakker een regio-vergadering 
belegd, waar Hilvarenbeek echter verstek liet gaan.  
Een belangrijk punt dat aangenomen werd, was: dat gene amptenaren mogen worden aangesteld 
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dan die Republicainschen sentimenten hebben.49 
Men kon zich ook laten inschrijven in het Openbaar Stem Register. Men ondertekende daarbij 
o.a. de volgende verklaring: “Ik houde het Bataafsche Volk voor een vrij en onafhankelijk volk 
en beloof aan hetzelve trouw. Ik beloof dat ik in al mijne verrigtingen hetzij als stemoefend 
burger, hetzij als kiezer alle de voorschriften der Staatsregeling getrouwlijk zal opvolgen en 
nimmer mijne stem geven aan iemand wien ik houde te zijn een voorstander van het 
Stadhouderlijk of Federatief Bestuur van de Aristocratie of Regeeringloosheid.”50 
 
Vrijheidsboom opgericht op 18 mei 1798 
De eerste Nederlandse grondwet werd in mei 1798 een feit; overigens slechts voor de tijd van 
drie jaar. In Hilvarenbeek wist men dat op 'patriottische' wijze te vieren. Op 18 mei 1798 werd 
door de Municipaliteit van Hilvarenbeek een vat bier gegeven aan de ingezetenen voor het 
planten van de vrijheidsboom.51 Willem Damen voorzag de luyers van een vat bier tijdens het 
planten van de boom. Daar bovenop werd een vrijheidshoed geplaatst. Francis Bayens klaarde 
dat karwei en hij werd tevens betaald voor de leverantie van verw.52 
Twee jaar later zou op het marktveld nog een keer gefeest worden. De Engelsen en Russen waren 
in oktober bij Bergen en Castricum bloedig verslagen. Door de Municipaliteit werd f 1-4-0 
betaald voor het opzetten der vlaggen op de 4 hoeken van de thoorn en luyden 3 mael daegs met 
4 man tijde het feest dat de Engelschen en Russische troupes de Bataafsche grond moesten 
verlaten.53 Opgeruimd staat netjes! De definitieve terugtrekking der Franse troepen zou, na een 
aanwezigheid van 19 jaar, nog duren tot 1813. 
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