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Het betreft hier een gedenksteen/grafsteen van een
Frans bevelhebber uit de Bataafse tijd (1794-1810)
toen de Christelijke jaartelling was vervangen door
een nieuwe, gerekend vanaf het jaar 1792 uit de
Franse revolutie. De maanden waren vernoemd
naar de landbouw of natuurverschijnselen, zoals in
dit geval Merciers sterfdatum op de 12e Brumaire,
oftewel 12e dag van de mistmaand = 3 november.
De genoemde gebeurtenissen van de 16e Vende-
miaire vonden eerder plaats op de 16e van de wijn-
oogstmaand = 7 oktober. Het revolutionaire jaartal
is niet meer leesbaar, maar is zeker het jaar viii,
d.w.z. 1799, uitgaande van de historische gebeurte-
nissen waarnaar op de steen wordt verwezen en
gegevens uit het Stadsarchief 1: het zogeheten ‘kis-
tenboek’, oftewel de administratie van de doodskis-
tenmakers en met name ook de registers van het
Sint-Janskerkhof vormen hierbij een welkome aan-
vullende bron van gegevens.

In 1799 vond een grootschalige en bloedige militai-
re operatie plaats in Noord-Holland, waarin de op
de steen betreurde held Jean Claude Mercier als
legeraanvoerder van de Franse 73e halve infanterie-
brigade heeft meegevochten. Deze begon op 27
augustus met een invasie van geallieerde (Engels-
Russische) legers bij Den Helder en had als doel
de Bataafse republiek te bevrijden van de Franse
overheersing. Aan geallieerde zijde vocht ook prins
Willem van Oranje (de latere Koning Willem i) mee.
De invasie werd bestreden door de Bataafse troepen
onder Daendels (1e divisie) en Dumonceau (2e divi-
sie) en diverse Franse eenheden, waaronder die van
Mercier, onder opperbevel van generaal Brune. In
totaal waren ca. 35.000 geallieerden bij de invasie
betrokken en ca. 23.500 Bataafs-Franse soldaten.

Na aanvankelijk geallieerd succes werd de opmars
in zuidelijke richting op 6 en 7 oktober gestuit in de
omgeving van Alkmaar (bij Castricum en Akersloot).
De Engelse en Russische legers werden gedwongen
om een wapenstilstand te sluiten en verlieten het
land onverrichterzake. In totaal zijn naar schatting
20.000 soldaten gesneuveld. De behaalde overwin-
ning is door de Fransen uiteraard breed uitgemeten
en is dan ook op de Arc de Triomphe in Parijs
gememoreerd met de naam ‘Alcmaer’.
Commandant Mercier zal bij Akersloot ernstig ge-
wond zijn geraakt en daarna naar ’s-Hertogenbosch
zijn vervoerd (vermoedelijk was zijn infanteriebri-
gade hier in het garnizoen gelegerd). Hij heeft blijk-
baar nog een kleine maand geleefd voordat hij aan
zijn verwondingen bezweek. In het eerder genoem-
de ‘Kistenboek’ wordt melding gemaakt van de
doodskist voor een chef Merchee, 28 jaar. Zijn ver-
melde leeftijd is echter niet geheel in overeenstem-
ming met het op de steen vermelde geboortejaar
(1769). In het register van de begravingen op het
Sint-Janskerkhof wordt vermeld: 7 november 1799,
Mercier, Chef van de 73½ Brigade van de Fransen.
Vier dagen na zijn overlijden is Mercier op het
kerkhof bij de Sint-Jan begraven, in nabijheid van
de plaquette. Deze kan echter (opnieuw?) tegen
de steunbeer van het noordelijke transept zijn ge-
plaatst tijdens de ingrijpende uitwendige restauratie
van het transept omstreeks het jaar 1860. Hierdoor
is het onzeker of Mercier daadwerkelijk op deze
plaats werd begraven. De in slechte staat verkerende
steen zal worden geconserveerd als onderdeel van
de uitwendige restauratie van de Sint-Jan. ����������

Noot
1 Met dank aan dr. A. Vos, Stadsarchief ’s-Hertogenbosch.

Zondagsheiliging

Toen na september 1629 de rollen
waren omgedraaid en er gerefor-
meerde stadsbestuurders in het
stadhuis zaten en gereformeerde
mannen en vrouwen in de Sint-
Jan veranderde ‘het klimaat’ in de
stad. Zeker het eerste decennium
na 1629 hamerde de kerkenraad

op zaken als de zondagsheiliging.
Het stadhuis ging daar in die eer-
ste jaren in mee. Zo dienden de
herbergen op zondag gesloten te
zijn. Was dit nieuw beleid? Nee!
De contra-reformatorische geeste-
lijkheid had het ook niet zo op
allerlei frivoliteiten. Of het stads-
bestuur scherp naar de clerus luis-
terde is de vraag, maar in novem-

ber 1608 werd wel een bevel uitge-
vaardigd dat op zaterdag de straten
moesten worden schoongeveegd
en dat het verboden was na het
kleppen van de klok van de Sint-
Annakapel in de herbergen drank
te schenken. (Stadsrekening 1608-
1609) ������������������������������
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