1795

Armoede
in de Franse Tijd
Het katholieke dorpje Heemskerk,
met amper 700 inwoners,
ligt onopvallend en tamelijk
geïsoleerd tegen de duinen.
Er zijn een paar winkeliers,
wat ambachtslieden en de
rest van de bewoners leeft van
landbouw en veeteelt.
De herberg.

Tijdens de Franse periode krijgen ook de inwoners van het
dorp te maken met een stroom van nieuwe wetten en regels.
Bovendien maken ze kennis met groepen Franse soldaten,
waarvan ze zwaar te lijden hebben.
Op 19 januari 1795 bijvoorbeeld moet Cornelis Schipper uit
Noorddorp een paard afstaan aan ‘een partij vreemdelingen’
om een kanon te transporteren. Een paar dagen later ziet hij
zijn paard voor een ploeg staan in de Beemster. De eigenaar
van die ploeg, Jacob Opmeer uit Ursem, weet dan natuurlijk
van niks! Van schadevergoeding is in soortgelijke gevallen nooit
sprake. Inkwartiering en voeding voor soldaat en paard worden
ook afgedwongen.
Een ander voorbeeld van willekeur is de inbezitneming van
het Rechthuis in 1810, dat ruim een half jaar als kazerne dienst
zal gaan doen. Het gemeentebestuur gaat noodgedwongen
werken en vergaderen in de herberg ‘De Star’.

Strijdende partijen
In 1799 landt er een invasievloot van Engelsen en Russen
bij Callantsoog en Den Helder. Deze vijanden van Frankrijk
proberen met 40.000 soldaten de Fransen te verjagen.
Vechtend tegen de Franse en Bataafse troepen komen ze tot
Castricum, Limmen en Heemskerk, maar worden op 6 oktober
van dat jaar verslagen. Dit kost 5000 soldaten het leven.
Noorddorp wordt het zwaarst getroffen. Op die plaats staan
veel kanonnen die de Engelse en Russische vijand bestoken.
Bovendien is er een regiment huzaren (630 man te paard) die
er tijdens de veldslag van 6 oktober op los stormen, gevolgd
door het voetvolk, de infanterie. Deze ‘Noordermaat’ huzaren
verslaan de vijand, die op de vlucht slaat.
Heemskerk heeft ernstig te lijden onder de soldaten die door
het dorp trekken en die voeding en onderdak moeten hebben
zonder dat daar betaling tegenover staat. Ook wordt er veel
gestolen.

Franse regelgeving
Het bestuur van de Fransen brengt, behalve strijd en armoede: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
• Voor het hele land gelden dezelfde wetten en regels.
• Er is vrijheid van godsdienst en voor de wet is iedereen gelijk: er is geen onderscheid meer tussen de gewone man en een edele.
• Er komt een burgerlijke stand en elke persoon moet daarin zijn ingeschreven. Dat betekent dat sommigen een deﬁnitieve
familienaam moeten kiezen. En in alle door Frankrijk overheerste gebieden komen onder andere dezelfde maten en gewichten.
Als in 1810 de dienstplicht wordt ingevoerd, moeten Nederlanders in het Franse leger vechten tegen de
vijanden van het Franse keizerrijk. In november 1814 worden er nog 7 jonge Heemskerkers vermist:
Jan van Amerongen, Jan Beentjes, Cornelis Hazes, C. Lieshout, Frederik en Simon Smit en L. Stengs.
Noorddorp vóór de
plunderingen in de Franse tijd.
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Het inkwartieren van Franse troepen.

