Beilen
Van veertien mannen uit de gemeente Beilen is bekend, dat zij als soldaat of marinier in het Franse leger in de jaren
1811-1813 hebben gediend.
Van hen zijn vijf mannen teruggekeerd: Mulder, Arend Harms, Hijken (1788), Oldejans, Roelof Meinen, Hooghalen (1789),
Spijker, Fake Lucas Hendriks, Wijster (1789), Oosting, Jacob, Hijken (1793) en Timmerman, Jan Koerts, Hijken (1791).
Van negen mannen mag worden aangenomen, dat zij zijn omgekomen, hetzij tijdens een veldslag, hetzij door ontberingen. Deze mannen zijn: Bartels, Jan Hendrik, Beilen (1792), Harms, Zwier, Brunsting (1793), Huntel, Egbert, Beilen (1788),
Jannes, Jan, Hijken (1792), Klooster, Jan, Beilen (1779), Oosting, Harm Lamberts, Spier (1785), Pieters, Wolter, Alting (1791),
Roelofs, Koert, Wijster (1790) en Timmerman en Hendrik Jans, Hijken (1788).
Bartels, Jan Hendrik, Beilen (1792)
Bartels, Jan Hendrik, geboren/gedoopt op 26-2-1792, zoon van Hendrik Jans (Bartels) en Aaltjen Willems uit Beilen.
Jan Hendrik Bartels was als ‘voltigeur’ bij het 122ste Regiment Infanterie van Linie, 2de bataljon, 4de compagnie met
stamboeknummer 10728 ingedeeld.
Begin 1813 zal Jan Hendrik Bartels met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Jan Hendrik Bartels werd op de lijst van vermisten van november 1814 vermeld. Als laatste verblijfplaats werd Mainz
vermeld. Hier zou hij op 19 oktober 1813 zijn geweest.
Er zijn verder geen gegevens over hem van huwelijk of overlijden na 1813 bekend, zodat mag worden aangenomen dat
hij in het Duitse Rijk, in Mainz, is omgekomen.
Harms, Zwier, Brunsting (1793)
Zwier, Harm, geboren/gedoopt op 27-01-1793 te Beilen, zoon van Harmen (Harms) Zwiers en Albertjen Jansen uit Brunsting
Zwier Harms was bij het 1ste Regiment Infanterie van Linie met stamboeknummer 8376 ingedeeld en bij het 8e Regiment
Infanterie van Linie met stamboeknummer 12037. In het leger was hij ‘fuselier’.
Begin 1813 zal Harm Zwiers met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Harm Zwiers werd op de lijst van vermisten van november 1814 vermeld. Als laatste verblijfplaats werd Mainz vermeld.
Hier zou hij op 19 oktober 1813 zijn geweest.
Er zijn verder geen gegevens over hem van huwelijk of overlijden na 1813 bekend, zodat mag worden aangenomen dat
hij in het Duitse Rijk, in Mainz, is omgekomen.
Huntel, Egbert, Beilen (1788)							
Huntel, Egbert, lotingsnummer: 24; geboren/gedoopt op 03-10-1790 te Beilen; lengte: -; beroep conscript: grenadier; zoon
van: Hendrik Huntel en Aaltjen Bartels; beroep vader: wever; beroep moeder: -; stamboeknummer: 1504; militair onderdeel: grenadier in het 124ste Regiment Infanterie van Linie. Aangezien hij als ‘vrijwilliger’ voor 1812 in Franse militaire
dienst is gegaan zijn geen persoonlijke gegevens bekend.
Hij keerde niet terug en werd in 1814 als vermist opgegeven. Hij zal tijdens de tocht naar Moskou bij één van de vele
veldslagen om het leven zijn gekomen.
Zijn ouders zijn tijdens/na de Franse bezetting naar Dwingeloo verhuisd.
Jannes, Jan, Hijken (1792)
Jannes, Jan, geboren/gedoopt op 14-10-1792, zoon van Jannes Jans en Jantien Zijsken uit Hijken.
Hij was eerst bij het 1e Regiment Infanterie van Linie met stamboeknummer 8379 ingedeeld; later bij het 8ste Regiment
Infanterie van Linie, stamboeknummer 12047.
Begin 1813 zal Jan Jannes met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Jan Jannes werd niet op de lijst van vermisten van november 1814 vermeld. Er zijn verder geen gegevens over hem van
huwelijk of overlijden na 1812 bekend.
Klooster, Jan, Beilen (1779)
Klooster, Jan, geboren/gedoopt op 27-09-1779 in De Leijen bij IJhorst [Op de website Nederlandse militairen in het leger van
Napoleon wordt ‘08-10-1781 te Beilen’ als geboortedatum vermeld. Hij was een zoon van Herman Klooster en Hendrikjen
Lefferts. Zijn ouders hadden zich voor 1804 in Beilen gevestigd en woonden in de Hekstraat. Herman Klooster was keuter.
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Jan Klooster was als remplaçant of als vrijwillig in dienst gegaan en maakte deel uit van het 33e Regiment Lichte Infanterie. Zijn stamboeknummer was 922.
Op 29-04-1804 was hij te Beilen met Willemtjen Hendriks Wijbrandts gehuwd. In 1804 en 1806 werden twee jongens
in het gezin geboren. Willemtjen Hendriks Wijbrandts beviel op 23-12-1813 (Hendrikjen, jong overleden), 23-09-1814
(Hendrikjen; in 1836 met bakker Jan Pots uit Assen gehuwd.) en 22-07-1822 (Hendrik; drie weken oud overleden). Bij de
aangifte van de geboorten werd geen vader van het kind vermeld.
Jan Klooster keerde niet terug en is tijdens de veldtocht in Rusland aan ontberingen overleden of in de strijd omgekomen,
zoals zovelen in het 33ste Regiment. In de lijst van vermisten van november 1814 komt de naam van Jan Klooster niet
voor. Kennelijk was Willemtjen Hendriks Wybrandts tussen juni 1812 en november 1814 al op de hoogte gesteld van
het feit dat haar man was overleden.
In 1830 woonde Willemtjen Hendriks Wybrandts met haar dochter Hendrikjen bij haar broer Berend Wybrandts, bakker
van beroep, in. Zij woonden aan de Kruisstraat.
Mulder, Arend Harms, Hijken (1788)
Harms, Arend (Mulder), lotingsnummer: 35 (1788); geboren/gedoopt op 14-09-1788 te Beilen; lengte: 1,693; beroep conscript:
werkt bij zijn vader ; zoon van: Harm Roelofs en Marchien Arends uit Hijken; beroep vader: landbouwer ; beroep moeder: -; stamboeknummer: 365; militair onderdeel: 87ste Cohort; Signalement: haren: blond ; ogen: blauw; neus: dik; kin:
puntig; gelaatskleur: bleek; wenkbrauwen: blond; voorhoofd: groot ; mond: gewoon; gezicht: smal; bijzonderheden: geen.
In april 1812 werd Arend Harms Mulder als militair bij de reserves van het departement Westereems ingedeeld. Hij zal
bij de verdediging van de kustlijn van Nederland en Noord-Duitsland zijn ingezet. Begin 1813 zal hij met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst. Hij heeft de oorlogshandelingen overleefd en keerde terug in Hijken, waar
zijn ouders een boerderij aan de Brink hadden.
Arend Harms Mulder huwde op 27-04-1825 te Hoogeveen met Aaltjen Padding, gedoopt te Hoogeveen op 30-07-1797;
oud: 27 jaren; beroep: zonder, dochter van Jan Jannes Padding, beroep: blokmaker, en Femmegien Jans Keen.
Arend Harms Mulder overleed te Sloot (Hoogeveen) op 05-07-1862; oud: 73 jaren.
Oldejans, Roelof Meinen, Hooghalen (1789)
Meinen, Roelof, lotingsnummer: 34 (1789); geboren/gedoopt op 15-04-1789 te Beilen (Halen); lengte: 1,712; beroep conscript: landbouwer; zoon van: Meine Roelofs en Hendrikje Hendriks; beroep vader: overleden; beroep moeder: -; stamboeknummer: 373; militair onderdeel: 87ste Cohort; Signalement: haren: lichtbruin; ogen: lichtbruin; neus: dik; kin: rond;
gelaatskleur: gekleurd; wenkbrauwen: lichtbruin; voorhoofd: bedekt; mond: gewoon; gezicht: ovaal; bijzonderheden:
gelaat gegrift (rimpels).
Hij werd in 1812 als militair bij het 87ste cohort ingedeeld. Hij zal bij de verdediging van de kustlijn van Nederland en
Noord-Duitsland zijn ingezet. Begin 1813 zal hij met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Hij keerde terug uit het Franse leger, want hij huwde op 02-07-1814 te Beilen met Harmtje Teijes, geboren te Oudeberkoop;
oud: 28 jaren; beroep: landbouwersche, dochter van Teije Geerts en Wijpke Hendriks. Op 13-02-1816 is Harmtien Thijs te
Hooghalen overleden. In de overlijdensakte staat dat zij geboren was te Westerbeeksloot (Vledder) en 24 jaar oud was.
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Op 11-04-1817 trouwde hij met Aaltje Frensen, geboren te Beilen; oud: 22 jaren; beroep: dienstmeid, dochter van Frens
Roelofs en Grietje Hendriks.
Vanaf 1831 liet Roelof Meinen zich Roelof Meinen Oldejans noemen.
Oosting, Harm Lamberts, Spier (1785)
Oosting, Harm Lamberts, geboren/gedoopt op 23-04-1785 te Beilen, zoon van Lambert Harms Oosting en Annechjen
Jans uit Spier.
Op 17 februari 1811 sloot hij in Dalen in aanwezigheid van notaris mr. H.J. Camerling een contract met Kars van Tarel,
jeneverstoker in Coevorden, dat hij indien nodig als remplaçant voor diens zoon Karel, gedoopt op 22-08-1790 te Coevorden, in het Franse leger zou gaan. [DA, inv. Nr. 0114.24, aktenr. 8] In 1812 ondertekende hij bij notaris mr. S. Gratama
een 'volmacht'. [DA, inv.nr. 0114.04] Hoewel Carel van Tarel een hoog lotingsnummer (97) had, werd hij kennelijk opgeroepen, want Harm Lamberts Oosting deed dienst in het 87ste Cohort., tenzij Oosting voor een andere dienstplichtige
remplaçant was geworden. Volgens het contract zou Oosting f. 900,00 van Van Tarel hebben ontvangen. Oosting werd in
1812 als militair bij het 87ste cohort met stamboeknummer 455 ingedeeld. Hij zal bij de verdediging van de kustlijn van
Nederland en Noord-Duitsland zijn ingezet. Begin 1813 zal hij met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Harm Lamberts Oosting werd niet op de lijst van vermisten van november 1814 vermeld. Er zijn verder geen gegevens over
hem van huwelijk of overlijden na 1812 bekend, zodat mag worden aangenomen dat hij in het Duitse Rijk is omgekomen.
Oosting, Jacob, Hijken (1793)
Jacob Oosting, geboren/gedoopt op 19-05-1793 te Beilen, zoon van Albert Roelofs en Remmeltjen Remmelts uit Hijken.
Hij was bij het 70ste Regiment Infanterie van Linie met stamboeknummer 13586 ingedeeld.
Begin 1813 zal Jacob Oosting met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Hij is teruggekeerd, want vanaf 13-04-1814 was hij plaatsvervanger voor Evert Kamp uit Beilen (lotingsnummer 7) bij
de Nationale Militie: Bat. Art. nr. 1, Kan. 1ste Klasse. Zijn lengte was ongeveer: 1,57 m. [Lengte: 5 voet, 4 duim (in 1815:
5 duim), 1 streep (in 1815: 0 streep).] Zijn signalement was: aangezicht: vol en rond; ogen: blauw; neus: klein; mond:
gewoon; kin: rond; haar: zwart; wenkbrauwen: zwart. Hij had voor de lichting 1814 nummer 169 getrokken. Evert Kamp
uit Beilen had nr. 7 getrokken.
Op 03-06-1816 ging Jacob Alberts Oosting voor 4 ducatoren handgeld naar de koloniale troepen en vertrok hij uit Nederland.
Pieters, Wolter, Alting (1791)
Pieters, Wolter, geboren/gedoopt op 06-03-1791 te Beilen, zoon van Pieter Wolters en Albertjen Everts uit Alting.
Hij was bij het 37ste Regiment Infanterie van Linie met stamboeknummer 14786 ingedeeld en als ‘fuselier’ bij het 8ste
Regiment Infanterie van Linie, 2de bataljon, 1ste compagnie.
Begin 1813 zal Harm Zwiers met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Wolter Pieters werd op de lijst van vermisten van november 1814 vermeld. Als laatste verblijfplaats werd Mainz vermeld.
Hier zou hij op 11 november 1813 zijn geweest.
Er zijn verder geen gegevens over hem van huwelijk of overlijden na 1813 bekend, zodat mag worden aangenomen dat
hij in het Duitse Rijk, in Mainz, is omgekomen.
Roelofs, Koert, Wijster (1790)
Roelofs, Koert, lotingsnummer: 2 (1790); geboren/gedoopt op 05-04-1790 te Beilen, woonachtig in Wijster; lengte: 1,69;
beroep conscript: schaapherder; zoon van: Roelof Hendriks en Auke Hendriks; beroep vader: boer; beroep moeder: boerin; stamboeknummer: 4794; militair onderdeel: 33ste Regiment Infanterie Legère (Belle Isle); vertrokken: 26-02-1812
- ingelijfd: 17-03-1812.
Zijn ouders in Wijster kregen omstreeks 7 oktober 1812 nog een brief van hem uit de Franse garnizoensstad Stettin
(Gdansk). Daarna hebben zij niets meer van hem vernomen. In november 1814 werd hij op de lijst van vermisten geplaatst.
Koert Roelofs keerde niet terug en is tijdens de veldtocht in Rusland aan ontberingen overleden of in de strijd omgekomen, zoals zovelen van het 33ste Regiment.
Spijker, Fake Lucas Hendriks, Wijster (1789)
Hendriks, Fake Lucas, lotingsnummer: 1 (1789), geboren/gedoopt op 08-03-1789 te Beilen (Wijster); lengte: 1,633; beroep
conscript: landbouwer; zoon van: Hendrik Lamberts en Femme Fake; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: -;
stamboeknummer: -; militair onderdeel: marine-14, Boulogne; v: 15-10-1811, - i: 10-11-1811; Signalement: haren: lichtbruin; ogen: blauw; neus: klein ; kin: rond; gelaatskleur: gekleurd; wenkbrauwen: lichtbruin; voorhoofd: bedekt; mond:
gemiddeld; gezicht: vol; bijzonderheden: -. Tijdens de keuring verklaarden maire en andere conscripts dat hij onnozel
was. Het was geen reden om hem niet geschikt voor militaire dienst te verklaren.
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In november 1814 werd hij nog als vermist opgegeven. Zijn laatste brief was uit Rochefort, waar hij zich op 25 oktober
1813 aan boord van ’l Ocean bevond. Hij maakte toen deel uit van de 5de compagnie van de 17de Equipage. Na november 1814 keerde Fake Lucas terug.
Fake Lucas (Spijker) huwde op 20-10-1825 te Hoogeveen met Hendrikje Ooms, gedoopt te Hoogeveen op 18-12-1799;
oud: 25 jaren; beroep: arbeidster, dochter van Gerrit Ooms en Annigje Klaas Croesen, beroep: arbeidster. Hij overleed te
Hoogeveen op 29-01-1857; oud: 67 jaren onder de naam Fake Lucas Spijker.

Spijker, Fake
Lucas Hendriks,
Wijster (1789)
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Timmerman, Hendrik Jans, Hijken (1788)
Jans, Hendrik (Timmerman), lotingsnummer: 25 (1788); geboren/gedoopt op 03-12-1788 te Beilen (Hijken); lengte: 1,621;
beroep conscript: landbouwer; zoon van: Jan Geerts en Jantien Harms; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: -; stamboeknummer: 20; militair onderdeel: reserves departement Westereems; Signalement: haren: bruin; ogen: donkerblauw;
neus: gewoon; kin: rond; gelaatskleur: rood; wenkbrauwen: bruin; voorhoofd: rond; mond: gewoon; gezicht: levendig.
Tijdens de keuring gaf hij aan, dat hij slecht zag. Het mocht niet baten. Hij werd in april 1812 als militair bij de reserves
van het departement Westereems ingedeeld. Hij zal bij de verdediging van de kustlijn van Nederland en Noord-Duitsland
zijn ingezet. Begin 1813 zal hij met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Eind september 1813 kregen zijn ouders nog een brief van hem. Hij bevond zich in de omgeving van Dresden en was
bij de zesde compagnie, tweede bataljon van het 100ste Regiment ingedeeld. Hij zal de veldslag bij Dresden van 26-27
augustus 1813 hebben overleefd, maar bij een volgende veldslag, wellicht die bij Leipzig, 16-19 oktober 1813, is hij om
het leven gekomen. Hij is nooit in Hijken teruggekeerd.
Timmerman, Jan Koerts, Hijken (1791)
Koerts, Jan [Harmen], geboren/gedoopt op 23-10-1791, zoon van landbouwer Coert Geerts (Timmerman) en Roelofjen
Jakobs uit Hijken.
Hij was ingedeeld bij het 134ste Regiment Infanterie van Linie, stamboeknummer 1704 en bij het 125ste Regiment Infanterie van Linie, stamboeknummer 4991.
Jan Koerts (Timmerman) zal aanvankelijk bij de verdediging van de kustlijn van Nederland en Noord-Duitsland zijn
ingezet. Begin 1813 zal hij met zijn legeronderdeel naar het Duitse Rijk zijn verplaatst.
Jan Koerts (Timmerman) keerde terug, want op 6 mei 1828 huwde hij te Beilen met Aaltien Folkerts, geboren te Smilde
op 18-03-1804, dochter van landbouwer Lambert Folkerts en Geessien Jans.
Afbeeldingen oneven bladzijden, vanaf links: - Jan Hulswit (1766-1822), Winters tafereel in Drenthe in 1795 met Franse
soldaten, krijt en aquarel, 22x31, Drents Museum, Assen. - Kaart van het departement Westereems (1 januari 1811 - 29
maart 1814) - Tekening van Jacob Ernst Marcus (1774-1826) uit 1812 met een wandelende boerin, een spittende boer en op de
achtergrond Franse soldaten op zoek naar deserteurs.
Afbeeldingen even bladzijden, vanaf links: - De dood van kapitein Christiaan Hogerwaard bij de slag om Borodino.
Tekening van Jan Hoynck van Papendrecht (1858-1933) (Nationaal Militair Museum). - Napoleon in brandend Moskou. Schilderij van Adam Albrecht (1841). - Nachtbivak van de Grande Armee tijdens de terugtocht. Olieverf op doek. Historische
Museum Moskou.
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