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Gerrit Paape’s bezoek aan de Biest 
 

Inval van het Franse republikeinse leger in “Biest bij Hilverenbeek” op 27 
Fructidor1 van het Tweede jaar van de Franse Republiek (13 september 1794) 

 

Door Ed van Hees 
 

 
Op 13 – 15 september 1794 sloegen het Franse leger en het 
patriottenregiment van Daendels hun kamp op in de Biest, op 
weg van Antwerpen naar de slag met de geallieerde legers van 
Engeland, Oostenrijk en Pruisen bij Den Bosch. Een weinig 
bekend feit, maar goed gedocumenteerd dankzij de brieven van 
de Dordtse patriot Gerrit Paape, die in het gezelschap van 
Daendels meetrok. Paape schrijft 8 octavopagina’s vol over de 
Biest, dat hem zeer geroerd heeft. 
 
 
Voorspel: Gerrit Paape en het “Patriottismus” 
In de tweede helft van de 18e eeuw waarde een revolutionaire 
geest door Europa. De Gouden Eeuw van de Verenigde 
Nederlanden liep ten einde, en de Vierde Engelse Oorlog (1780-
1784) maakte een definitief einde aan de Nederlanden als 
grootmacht. Mede als reactie hierop ontstond in 1781 de 
republikeinse beweging van de “patriotten”.  
Gerrit Paape (1752-1803), een Dordtse saletjonker, huisbakken 
filosoof en pamflettist, antiklerikaal en republikein, roerde zich in 
die tijd danig over de vrijheid van het individu en gelijkheid van 
allen. Hij sloot zich aan bij de patriotten. 

Portret van Gerrit Paape in 1788, 
afgedrukt in “Mijne vrolijke wijsgeerte 

in mijne ballingschap” (1792). 

 
De patriotten waren voorvechters van meer representatieve volksvertegenwoordiging, vrijheid van 
vergadering en vrijheid van meningsuiting, naar de ideeën van Jean Jacques Rousseau, en zij 
verzetten zich tegen de voorrechten van de aristocratie en het absolutisme van stadhouder Willem V. 
Als voorbeelden van republikeinse leiders golden voor hen de 17

e
 eeuwse leiders zoals Johan van 

Oldenbarnevelt en de Dordtenaar Johan de Witt.  
Zij namen ook een voorbeeld aan de schutterijen, 
die in de tijd voor Willem de Zwijger als de eerste 
stadhouder werd aangesteld (1575) invloed 
konden uitoefenen op het stadsbestuur. Om de 
ideeën kracht bij te zetten werden in diverse 
steden schutterijen of “vrijkorpsen” opgericht, de 
eerste in 1783 in Dordrecht. 
 

Exercitie van de Dordtse schutterij “De Vrijheid”. 
(Bron: Stadsarchief Dordrecht) 

 
De stadhouder ontvluchtte in 1785 het roerige 
Den Haag, tot zijn schoonbroer de koning van 
Pruisen in 1787 troepen stuurde om de orde te 
herstellen. De vrijkorpsen van de patriotten 
werden door de Pruisische soldaten weg-
gevaagd. Veel patriotten verzamelden zich in 
Amsterdam. Toen Amsterdam werd ingenomen 
vluchtten de kopstukken naar Parijs. Duizenden 
volgelingen vluchtten naar Antwerpen en 
Brussel. 
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Gerrit Paape schrijft in de tachtiger jaren diverse patriottische werken, waaronder het nog in 1787 in 
Delft gepubliceerde “Geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland”. Op zijn 
gepubliceerde geschriften voert hij het embleem: 

 
Ook hij vlucht dan naar Antwerpen en vervolgens naar Brussel. Tijdens zijn reis schrijft hij 134 brieven 
naar vrienden in Holland, die hij daarna in Antwerpen in boekvorm uitgeeft onder de titel: “De 
Hollandse wijsgeer in Braband”.

2
 Eind tachtiger jaren komt Zuid-Brabant, dat nog tot het Habsburgse 

rijk behoort in opstand tegen de keizer, en in 1789 worden met de hulp van Staats-Brabant de 
Oostenrijkse troepen uit Brussel verdreven. Paape wijkt nu met veel andere patriotten uit naar 
Duinkerken in Frans Vlaanderen, waar hij in 1792 getuige is van de “Franse revolutie”. In Frankrijk 
publiceert hij nog enkele patriottistische werkjes die in Duinkerken of Dordrecht worden uitgegeven. 
 
De terugkeer naar Brabant 
In 1793/1794 trekt het Franse leger ten strijde tegen de geallieerde legers van Engeland, Oostenrijk 
en Pruisen, die zich in de zuidelijke Nederland hebben gevestigd. De hele landstrook tussen  
Duinkerken en Oostende wordt “bevrijd” en de geallieerden wijken uit naar Brabant. In juli 1994 maakt 
het Franse leger zich voor de tweede keer op om onder leiding van Pichegru op te trekken naar 
Noord-Brabant. Daarbij voegt zich nu het uit uitgeweken patriotten bestaande “Bataafs Legioen” onder 
leiding van de pas 31 jaar oude selfmade militair Herman Willem Daendels, burgemeesterszoon uit 
Hattum. De 10 jaar oudere Paape krijgt op 17 Thermidor (4 augustus 1794) van de Franse gezag-
hebber het bevel om de nog jonge, maatschappelijk onervaren Daendels te begeleiden. 
Dezelfde dag nog schrijft hij een brief aan een vriendin in Holland, waarin hij beschrijft hoe het hem te 
moede is nu hij de weg terug naar huis gaat beginnen. Hij neemt zich voor om zijn hele persoonlijke 
veldtocht in brieven te beschrijven, zoals hij die op zijn weg heen naar Antwerpen en vervolgens naar 
Frankrijk geschreven heeft. 
 
Hij neemt afscheid van vrouw en kind

3
, waar we verder niets meer over vernemen, en gaat met 

Daendels op weg naar het leger bij Oostende, waar ze twee dagen later aankomen. Onderweg 
aanschouwen ze de totale verwoesting van het door de inwoners ontvluchte land, dorpen en stadjes 
die door het Franse leger is aangericht. Maar nu zal het anders gaan stelt Paape: 
 

“Ik heb Oostende doorgewandeld : de voornaamste kooplieden 

hebben de vlugt genoomen, met alles wat zy bergen konden : hunne 

verlaten huizen worden thans bewoond door de fransche Officieren. 

 De franschen houden hier huis, op eene wijze die hen waarlijk eere 

aandoet. De kwaaddoeners worden gestrafd, en elk die beveiliging en 

bescherming verzoekt kan ze verkrijgen. Ik weet met volkomen zekerheid, 

dat niemand der stedelingen zou afgewezen worden, ingevallen hy slegts 

den rechten weg inslaat, om het te verkrygen.” 
 
Al die simpele lieden die worden beroofd, verwond, verkracht hebben dat aan zichzelf te danken? 
 
Op 28 Thermidor (15 augustus) schrijft hij dat de Engelse schepen zijn aangekomen om de haven te 
blokkeren. De volgende ochtend in alle vroegte vertrekken ze snel per koets richting Antwerpen. Eerst 
naar de “representant” in de stad Brugge, waarvan de bevolking “keizersgezind” is – dat wil zeggen 
Oostenrijks gezind – en vandaar de volgende nacht door naar Gent, Lookeren en St. Nicolaas, waar 
ze net op tijd weer weg zijn om te ontsnappen aan een vijandelijke patrouille van “over de 200 man” 
uit de vesting Hulst in Zeeuws-Vlaanderen

4
, die hen kwam oppakken. 

In de loop van de volgende dag, 17 augustus, komen ze in Antwerpen aan, waar Paape in 1789 uit 
gevlucht is. De Fransen hebben daar, zo schrijft hij in zijn zesde brief op 5 Fructidor (22 augustus), de 
kerken geplunderd en de kunstschatten naar Parijs gebracht, en zij hebben een “contributie opgelegd 
van tien millionen brabants geld”, een enorme som die in baar geld moet worden opgebracht door de 
adel, de geestelijken en de rijkste burgers, zodat het gewone volk er niet onder lijdt. 
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In de tweede week in Antwerpen voegt hij hier in zijn zesde brief aan toe: “Een Signor beschouwt een 
franschman niet als een Christen”. De poorten van Antwerpen zijn gesloten. Het Franse leger ligt 2 à 3 
uur van de stad en belegert Sluis, dat wordt ingenomen. 
 
Na bijna drie weken in Antwerpen verbleven te hebben reizen ze op 18 Fructidor (4 september) via 
Hoogstraten naar “Mersel, op enkele minuten van de grens tussen Braband en het vaderland, tegen 
over Breda”.

5
 Van nu af volgen ze het leger in een “wagentje”, een kleine huifkar met al hun bagage. 

In Mersel worden ze ingekwartierd in het kapucijnenklooster, “waar die onverdraaglijke capucynenreuk 
hangt, die aan dit geestelyk gebroedsel onafscheidelijk eigen schijnt te weezen.”     
Na vijf dagen met de generaals in het klooster verbleven te hebben, reizen ze met het leger naar 
Bavel, een half uur van Breda, waar het hoofdkwartier zijn intrek neemt in het leeggeplunderde huis 
van de gevluchte schoolmeester. De kanonnen op de stadswallen van Breda klinken, maar de fransen 
zijn niet van plan de stad te belegeren. 

Nu, vaste voet gezet hebbend in Noord-Brabant, vestigt opperbevelhebber Pichegru, die Paape 

nergens met naam noemt, zijn hoofdkwartier in “Tilborg” in het huis van Pieter Vreede.
6
 Paape 

besteedt maar één zinsnede aan Tilburg: “een groot en schoon dorp”. Op 26 Fructidor (12 

september) ’s avonds schrijft Paape in zijn 10
e
 brief: 

 

 “Op dit oogenblik wordt mij gezegd , my en myn karretje gereed te 

maaken , tegen morgen ogtend ten zeven uuren , om naar Biest
7
 , een 

gehugt by Hilverenbeek , te vertrekken.”   
 
In de namiddag van 27 Fructidor – 13 september 1794 – strijkt het leger van vele duizenden 
voetsoldaten, huzaren, paarden, wagens en lichte kanonnen neer in Biest, “een zeer arm gehugt, 
maar teffens ook het sentimenteelste en meest romanesque gehugt , dat ik immer gezien heb”, aldus 
Paape. Daendels en twee Franse generaals, de “État Major” (generale staf) en Paape nemen intrek in 
een “ellendige boerenhut”, bewoond door een stokoude boer, boerin, kinderen en kleinkinderen, meid 
en knecht. ’s Avonds ziet hij door “duizend onregelmaatig geplante boomen heen” honderden vuren 
die de soldaten die in de open lucht verblijven stoken om zich ’s nachts warm te houden.

8
 Voor Paape 

is het ʻ’s avonds als het kampvuur brandt’ een uitstapje: 
 

 “By dit verruklyk gezigt krygt ook het gehoor zyn aandeel , zingen , 

muziek , trompetten , enz. laten zig dan hier , dan daar hooren ; met een 

woord , die een weinigje militair van ziel is , kan hier met het grootste 

vermaak , den krygsgod Mars op een speelreisje betrappen.”  
 
De volgende dag vertrekt de legertrein van ettelijke kilometers lang uit de Biest, wat uren duurt, naar 
Boxtel om daar de vijand te treffen. De generale staf trekt nu met het leger mee, en Paape blijft achter 
met een kleine compagnie die hem en de achtergebleven bagage van de staf moet beschermen. ’s 
Avonds horen zij van de kant van Boxtel hevig schieten en hopen er het beste van. 
 
De volgende ochtend horen ze weer hevig vuren, maar verder weg. ’s Middag wordt er in de Biest met 
geweren geschoten en vreest hij een overval, maar er blijkt tot hun geruststelling slechts door enkele 
Franse soldaten op strooptocht geschoten te zijn op “een party boeren , die , met stokken en 
hooivorken gewapend , hen te lyf gewild hadden.”  
Later op de middag krijgen ze bericht dat de Fransen die dag, 15 september, een grote overwinning 
behaald hebben op het geallieerde leger, bij welke gelegenheid generaal Daendels voor wie dit het 
eerste treffen is geweest “zig allervoortreffelykst gekweeten heeft”. De achterblijvers krijgen order om 
direct naar Boxtel te vertrekken. 
 
De elfde brief, waarin Paape zijn wederwaardigheden in Biest beschrijft, is al de volgende dag 
geschreven in St. Oedenrode, waar zij direct na de overnachting in Boxtel naartoe gedirigeerd zijn. In 
dat “vrij groot en schoon dorp” hebben de eerste aangekomen Franse troepen weer mishandeld, 
geplunderd en geld afgeperst. Nu erkent Paape eindelijk het wangedrag jegens de burgerbevolking, 
en vermeldt daarbij dat een generaal en verscheidene officieren die dat niet voorkomen hebben 
hiervoor zijn gestraft en dat “een menigte zoldaaten voor den kop zijn geschooten”. 
Het leger is doorgetrokken naar Den Bosch dat wordt ingenomen. Daarna volgt het vestingstadje 
Grave dat wordt verwoest.

9
 De geallieerden vluchten over de Maas. 
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De dertiende en laatste brief is tijdens een rusttijd geschreven in Boxtel, op 4 Vendémiaire in het 
derde jaar van de republiek (25 september). Daarin reflecteert Paape over hoe het er in zo’n 
voorttrekkend leger toegaat. Daarbij vertelt hij iets over het effect dat zo’n groot leger op kleine dorpen 
heeft:  
 

“Gy belieft te begrypen , dat overal , waar een leger , van zo veele 

duizenden manschappen en paarden, zig nederslaat, het niet anders 

toegaat , of toegaan kan , dan in het Oosten het geval is met een zwerm 

sprinkhaanen , die oogenbliklyk alles opëeten , vooral op kleine dorpen 

en in schaarsche landstreeken , waaraan ik bespeur , het de meyery van 

’s Hertogenbosch geen gebrek heeft. Te Biest , te Bavel en dergelijke 

oorden , waren , by de komst van ’t leger , in een uur tyds , al de putten 

leedig , en moesten wy het vuile grondsop , dat anders niet deugde voor 

handwaschwater , voor onze thee en koffie gebruiken.” 
 
 
Een onduidelijke afloop 
Hoe het “speelreisje” verder verloopt weten we niet. Vermoedelijk verblijft Paape enige tijd in Den 
Bosch voor de grote rivieren overgestoken worden en hij naar Dordrecht kan terugkeren. Hier besluit 
hij zijn brieven te publiceren. In het voorwoord bij het eerste boekje, dat hij op 1 Ventose in het derde 
jaar van de republiek (19 februari 1795) schrijft in Den Bosch waar het boekje gedrukt wordt, geeft hij 
zijn drijfveren aan. 
 

“Voorberigt 

 Daar MYNE VROLYKE WYSGEERTE VAN MYNE BALLINGSCHAP 

eenig genoegen aan myne Leezer gegeeven heeft, kon ik niet voorby om er 

dit myn SPEELREISJE op te laaten volgen, vermits het een verhaal behelst 

van myne zegevierende wederkomst in het Vaderland , dat my , uit hoofde 

van myn Patriottismus , niet langer bande dan voor eeuwig. Dit toch zyn 

twee stukjes , die by elkander hooren. Nog een andere reden is er , die my 

tot de uitgaave van dit werk deed besluiten , en , die is , om , voor zo veel in 

my is , de lasteringen te wederleggen , die men , geduurende deeze togt , 

tegen de Franschen heeft uitgestrooid , en om hen , waar zy onschuldig zyn , 

te rechtvaardigen. 

 Dit werkje zal op zyn hoogst drie stukjes bedraagen , die , om reden , 

waarmede de Leezer niets te maaken heeft , van dezelfde kleinte zullen zyn 

als dit.” 
  
 
Het boek kapt na de dertiende brief en de aankondiging van de veertiende abrupt af, waarna nog een 
loflied op Daendels 32

e
 verjaardag volgt. Hoeveel brieven hij nog geschreven heeft voor dat hij weer 

thuis was is niet bekend. Er zijn geen volgende “stukjes” (delen) meer uitgegeven.   
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Geselecteerde bibliografie in chronologische volgorde 
 
Alle hier vermelde geschriften zijn aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek en kunnen via de on-line 
catalogus worden ingezien en gedownload, tenzij anders aangegeven. 
 
Kinderpligten, gebeden en samenspraaken, geschikt naar de vatbaarheid der jeugd. Dichtmaat. Twee 
stukjes. Door Gerrit Paape en Maria van Schie. 1779. Van dit verdwenen boekje is alleen een 
bespreking en gedeeltelijke herpublicatie (van 19 gedichten) in boekvorm uit 1999 aanwezig. 
 
Geestelijk raadselboek of Christelijken tijdverdrijver, bestaande in 90 uitgezochte schriftuurlijke 
raadseltjes. Vermeerderd en verbeterd door G.P. Te Amsterdam by G. van der Linden, [ca. 1780]. 16 
pp. 
 
Geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland. Delft, by Gerardus Verbeek, 1787. 
 
De Hollandse wijsgeer in Braband. Iets meer dan een roman. Antwerpen en Dordrecht, De Leeuw en 
Krap, 1788. 4 deeltjes. 
 
Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap. Te Dordrecht by De Leeuw en Krap, 1792. 163 pp. 
 
Aan de voorstanders van het huis van Oranje in de tegenwoordige omstandigheden by de gelukkige 
vooruitzigten der Patriotten. Te Duinkerken by Van Schelle & Comp., het eerste jaar der Fransche 
republiek [1792]. 8 pp. 
 
Republikeinsch speelreisje, van Vrankryk naar Holland; Door den burger Gerrit Paape. Van wegens 
den Franschen volksvertegenwoordiger gerequireerd, om met het hoofdquartier van den generaal 
Daendels medetetrekken. Eerste stukje. Te ’s Hertogenbosch, by de wed. C.A. Vieweg en Zoon. Te 
Amsterdam, by A.B. Saakes, 1795. 80 pp. 
 
De belegering van 'sHertogenbosch: of Kees is t'huis. : Republikeinsch toneelspel in drie bdryven. 
Door Gerrit Paape. Te ’s Hertogenbosch, 1795. Alleen op microfiche aanwezig. 
 
De verwoesting van de stad Graave: of de verschriklyke uitwerkzels der dwinglandy. : Republikeinsch 

treurspel. In een bedryf. Door Gerrit Paape. Te 's Hertogenbosch, by de wed. C.A. Vieweg en zoon : Te 
Tilburg, by J.C. Vieweg, 1795. 31 pp. 
 
Vrolijke caracterschetsen en satirique leevensbeschrijvingen van de belangrijkste personaadjen, die 
hun rol op het tegenwoordig staatstoneel gespeeld hebben. Bij V.d. Burgh [etc.], 1797. 
 
De knorrepot en de menschenvriend, of Vrolijke wandeling, in en buiten de Bataafsche Republiek. Bij 
V.d. Burgh [etc.], 1797. 
 
De Bataafsche Republiek zo als zy behoord te zyn en zo als zy weezen kan. Of revolutionaire droom 
in 1798, wegens toekomstige gebeurtenissen tot 1998. Vrolyk en ernstig. Bij V.d. Burg etc. [1798]. 160 
pp.  
 
De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch Patriottismus van deszelfs begin (1782) tot op den 
12 juny 1798 toe. Delft, M. Roelofswaart, [1798]. 355 pp. 
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Noten 
                                                      
1
 Paape gebruikte voor de datering van zijn brieven de Franse Republikeinse kalender, bestaande 

uit 12 maanden van 30 dagen, aangevuld met 5 of 6 extra dagen aan het einde van het jaar. 
Hiermee werd bereikt dat een bepaalde datum elk jaar op dezelfde dag van de week viel. Deze 
kalender is begonnen op 1 Vendémiaire in het Eerste jaar van de Republiek (22 september 1792) 
en is in gebruik geweest van 5 oktober 1793 tot 1 januari 1806. 

 
In dit boek komen de volgende maanden voor: 
Thermidor, de elfde maand, betekent warmtemaand. Van 19/20 juli tot 17/18 augustus. 
Fructidor, de twaalfde maand, vruchtmaand, Van 18/19 augustus tot 16/17 september. 
Gevolgd door 5 of 6 extra dagen die elk een eigen naam hebben en samen de Sansculotiden 
genoemd werden. 
Vendémiaire, de eerste maand, wijnmaand. Van 22, 23 of 24 september tot 21, 22 of 23 oktober. 

 
Het boek loopt van 9 Thermidor in het tweede jaar van de republiek (27 juli 1794) tot 2 
Vendémiaire in het derde jaar (23 september 1794). Paape komt met het leger op 27 Fructidor 
(zaterdag 13 september 1794) in de Biest aan, het leger trekt de volgende dag al verder en Paape 
volgt met de achtergebleven “bagagie” een dag later. 
Voor iemand van gevorderde leeftijd die opgegroeid is met de Gregoriaanse kalender, zal het 
gebruik van de nieuwe Franse Republikeinse kalender enige moeite gekost hebben. Paape vergist 
zich in deze brieven één keer: In de brief die gaat over het verblijf in Biest zegt hij dat het leger de 
volgende dag 28 Vendémiaire weer verder trok naar Boxtel, maar het verblijf in de Biest was op 27 
en 28 Fructidor.  

 
2
 Zie de geselecteerde bibliografie bij het jaartal 1788. 

 
3
  Zijn echtgenote was de 8 jaar oudere Maria van Schie (1744-1815), met wie hij voor zijn 

patriottische tijd in 1779 na een ernstige ziekte het geestelijke boekje “Kinderpligten, gebeden en 
samenspraaken” had geschreven, gevolgd door “De Christen, in negen boeken”. In “Mijne vrolijke 
wijsgeerte” (1792), waarin hij al zijn werken tot dan bespreekt, geeft hij aan dat hij bij beschouwing 
achteraf moet constateren dat hij toen niet helemaal in orde was: 

  “Er zijn tijdstippen in mijn leven, die onverschoonlijk zouden wezen, door 
eene Dweeperij welke mij bezielde, wanneer rijper onderzoek en onpartijdige 
overweeging, er mij niet van geneezen hadden.” 

 
4
 Een belangrijke gebeurtenis tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) was de 

belegering van Hulst door het Franse leger en de verovering daarvan op 11 mei 1747. Hulst gold 
als een belangrijke, goed te verdedigen vestingstad in Staats-Vlaanderen. De val ervan veroor-
zaakte een schok in de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

 
5
 Hoogstraten ligt tegen de Nederlandse grens onder Breda. Welk gehucht met Mersel op de grens 

van  Brabant bedoeld wordt is niet bekend. 
  
6
  Pieter Vreede (1750-1837) was een doopsgezinde lakenfabrikant en patriot in Leiden. Hij schreef 

onder het pseudoniem Frank de Vrij pamfletten gericht tegen het stadhouderlijk regiem. Na de inval 
van de Pruisen vluchtte hij naar Antwerpen en Lier waar hij een lakenfabriek en een protestantse 
gemeente vestigde. Na de Brabantse opstand tegen het Oostenrijkse gezag in 1789/1790 vestigde 
hij zich als lakenfabrikant in Tilburg. 

 
7
 Wat Paape niet vermeldt is, dat Biest op de oude hoofdweg van Antwerpen naar Den Bosch ligt. 

De eeuwenoude zandweg “Bosscheweg” loopt nog steeds, grotendeels ongeschonden, dwars door 
de Biest. 

 
8
 Waarschijnlijk staat dit boerenhuis aan de Houtakkerseweg – de voorloper van het Vossenhol – 

langs de houtakker, en zien ze door de houtakker heen de soldaten die op de Gemeynte en de 
Heide liggen. Ook verder rondom de Biest ligt overal het leger. 

 
9
 Over beide gebeurtenissen schrijft Paape in 1795 een “toneelspel”; zie de bibliografie. 

 


