De Bataafs-Franse tijd (1794-1814)
De Bataafs-Franse tijd betekende de overgang van een
zwakke federatieve organisatie van steden en gewesten naar
een eenheidsstaat. In de laatste fase van de Republiek der
Zeven Verenigde Provinciën stonden Orangisten en Patriotten
tegenover elkaar. Met steun van zijn zwager, koning Frederik
Willem II van Pruisen, kon stadhouder Willem V de patriotten
nog even de baas blijven. Waar zij ‘de wet’ hadden ‘verzet’,
werd alles weer teruggedraaid. Zelf moesten ze vluchten naar
Frankrijk. Hun kansen keerden toen het revolutionaire
Frankrijk de Republiek in 1794 de oorlog verklaarde. Met
steun van het Franse leger werd Willem V verjaagd en werd
de Bataafse Republiek in het leven geroepen. Toen Napoleon
in Frankrijk aan de macht was gekomen, werd deze Republiek
in 1806 vervangen door een koninkrijk, met broer Lodewijk
Napoleon als koning. In 1810 werd Nederland bij Frankrijk
ingelijfd. Dat duurde tot 1814, toen Napoleon verslagen
werd.

In Vught woonde een aantal patriotten. Sommigen waren
eigenlijk Bosschenaren, met een buiten in Vught. Dat gold
bijvoorbeeld voor mr. Jan Hendrik van Heurn, die op
Leeuwenstein woonde, maar tegelijkertijd president-schepen
van ’s-Hertogenbosch was. Of voor notaris Jan de Bergh, die
eigenaar was van landgoed Rozenoord, maar in de stad
secretaris van de Vaderlandsche Sociëteit en van 1794 tot
1808 secretaris van het stadsbestuur. In Vught geboren was
Isaak J.A. Gogel. Zijn ouders woonden op het Marktveld
(tegenwoordig nr. 34 en 36). Daar zag Isaak op 10 december
1765 het levenslicht. Eenmaal volwassen speelde hij op
landelijk niveau een belangrijke rol in de Bataafse Republiek,
het Koninkrijk Holland en het Franse bestuur na inlijving van
Nederland in het keizerrijk. Gogel was als minister van
Financiën verantwoordelijk voor de invoering van een
landelijk belastingstelsel. Ook was hij betrokken bij de
oprichting van de voorloper van de Nederlandsche Bank en
van het Rijksmuseum.

Vught in de Franse tijd (19 mei 1798). Soldaten passeren het raadhuis

Marktveld met links het Gogelhuis. Het huizenblok rechts is gesloopt en

(rechts) en herberg ’t Bijltje (midden) en draaien de Taalstraat in. Op de

vervangen door de Rabobank.

achtergrond rechts: de Lambertustoren (Gemeente Vught).
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Ook geestelijken kozen partij. De Vughtse dominee Nicolaas
Vrijthoff was actief in de patriottenbeweging in Tilburg. Een
Vughtse patriot op lokaal niveau was J.H. van Wiedenkeller,
die woonde op kasteeltje Spreeuwenburg. Van 1794 tot 1795
was hij baljuw (‘stadhouder’) van Vught. Hij was ook militair
en eindigde zijn loopbaan als luitenant-kolonel bij de
Hollandse huzaren. Zijn voorstel om te komen tot een korps
marechaussee leidde uiteindelijk onder koning Willem I tot
de oprichting van de Koninklijke Marechaussee (1814). In de
Bataafs/Franse tijd droeg het hoofd van het lokale bestuur
verschillende namen. Van 1795-1803 was Arnold Molengraaf
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en bleef prinsgezind. Zijn zonen Paulus Anne en Jacob
werden patriot. Paulus werd kapitein bij de Bataafsche Jagers
en eindigde als luitenant-kolonel bij de infanterie. Jacob
werd Maire van Vught. Hun carrière was na het vertrek van
Napoleon niet ten einde: koning Willem I verhief Paulus in de
adelstand (jonkheer) en Jacob bleef burgemeester van Vught.
Ook bij de Martini’s was sprake van politieke verdeeldheid.
In het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch werd pensionaris
mr. Antoni Martini in 1787 ontslagen vanwege zijn patriotische
sympathieën. Zijn zoon, mr. Hendrik Bernard Martini, was
oranjegezind. Na de Franse tijd werd hij directeur van de
directe belastingen en het kadaster in ’s-Hertogenbosch. In
1803 kocht hij het landgoed Ouwerkerk in Vught van zijn
schoonfamilie Van Hanswijk. Uitgesproken oranjeklant was
de secretaris van Vught, Johannes Janette, ook al werd hij in
de Franse tijd adjoint-maire (loco-burgemeester).
Vught had in de Bataafs/Franse tijd flink te lijden van
oorlogsgeweld. Dat begon in 1794 toen Franse troepen
‘s-Hertogenbosch belegerden. De Franse generaal Charles
Pichegru gebruikte toen Leeuwenstein als zijn hoofdkwartier.
Aan het eind van de Napoleontische periode lag Vught weer

Isaak Jan Gogel (Rijksmuseum, Amsterdam).

Drost. Van 1803-1812 was Joannes ridder de van der
Schueren Schout-civiel, waarna hij in 1812-’13 Maire van
Vught werd.
Binnen sommige families bestond verdeeldheid over de
politieke veranderingen. Dat gold bijvoorbeeld voor de
familie Van Beresteyn. Gijsbert van Beresteyn, oudmarineofficier en raad en schepen van ‘s-Hertogenbosch was

Gouache van Henri Knip van Kasteel Maurick. Bij de ophaalbrug staat
kasteelheer G. van Beresteijn (Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch).

in de frontlinie, toen Pruisische en Russische troepen in 1813‘14 de Fransen uit Den Bosch wilden verdrijven. De toenmalige
bewoner van het landgoed Voorburg, oud-schout-bij-nacht
Cornelius de Jong van Rodenburgh, een zwager van Jacob
van Beresteyn, beschreef deze periode in een dagboek.
Opnieuw werd Maurick hoofkwartier, dit keer van de
Pruisische commandant. Vughtse orangisten (Janette,

veldwachter Jan van Boelen, Jan Boeren en nog enkele
tientallen Vughtenaren, de ‘Vughtse kozakken’) en leden van
het Bossche verzet tegen de Fransen hielpen de Pruisen de
stad binnen te komen. ’s-Hertogenbosch viel zonder slag of
stoot in handen van de geallieerden.
(Basistekst: Henk Smeets)
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