
stapjes naar steden en plekken in de directe

omgeving van de stad, maar het waren geen

plezierreisjes. Hij bezocht er de plaatsen die

voor hem en zijn politiek van belang waren. Hol-

land was voor Napoleon een belangrijke buffer

tegen en springplank naar Engeland. Tijdens

zijn verblijf bekeek hij dan ook de kustlijn en gaf

opdracht tot verdere versterkingen.  

OP REIS
Op 24 oktober vertrok Napoleon uit Amster-

dam richting Den Haag en Rotterdam. In Rot-

terdam bleef hij twee dagen en overnachtte met zijn jonge

vrouw in het Schielandshuis, de zetel van het Hoog-

heemraadschap Schieland. Dit was ter gelegenheid van

het keizerlijk bezoek verbouwd en opnieuw gemeubileerd.

Op de vroege zondagochtend van 27 oktober vertrok

Napoleon om 7 uur naar Utrecht. Hij ging alleen, zonder

Marie-Louise, want die hield niet zo van vroeg opstaan.

Zij vertrok pas twee uur later en ging rechtstreeks naar

de eindbestemming van die dag, paleis Het Loo in Apel-

doorn. Napoleon reisde via Gouda en Oudewater en be-

reikte tussen elf uur en half twaalf de stad Utrecht. Daar

hield hij een half uur rust, in het stadspaleis van Lode-

wijk Napoleon, op de hoek van de Drift en de Wittevrou-

wenstraat.

Na een half uurtje in Utrecht vertrok Napoleon met zijn

gevolg naar de Leusderheide. Hij inspecteerde de daar ge-

legerde troepen en zag misschien ook de Pyramide van

Austerlitz. Die was in 1804 door Franse troepen gebouwd;

in 1806 had Lodewijk Napoleon deze genoemd naar de

Slag bij Austerlitz, die zijn broer had gewonnen.

IN AMERSFOORT
Vanaf de Leusderhei reed Napoleon richting Amersfoort.

Even buiten de stad maakte hij een korte stop om paar-

door LYDIA EDELKOORT

IN HOLLAND
Tussen 24 september en 31 oktober 1811 was Napoleon

in Holland, dat sinds een jaar deel uitmaakte van het

Eerste Franse Keizerrijk. Hij bezocht verschillende steden

in Zeeland en Zuid-Holland en verbleef drie dagen in

Utrecht, voordat hij op 9 oktober met zijn gevolg in Am-

sterdam arriveerde. Daar logeerde hij in het Paleis op de

Dam, het voormalige Amsterdamse stadhuis; in 1808 had

zijn jongere broer Lodewijk Napoleon het als koning van

Holland tot paleis gemaakt. Napoleon bleef twee weken

in Amsterdam, samen met zijn jonge vrouw Marie Louise,

met wie hij een jaar eerder was getrouwd. De Dam was

voor de gelegenheid omgedoopt tot Place Napoleon, maar

dat was niet omdat de bevolking zo blij was met de kei-

zer. Amsterdam was bijna failliet, omdat de overzeese han-

del bijna stil was komen te liggen door Franse blokkades.

Vanuit Amsterdam maakte Napoleon verschillende uit-

20 KRONIEK  JUN I  2011

Het is dit najaar 200 jaar geleden dat keizer Napoleon door Nederland reisde.
Hij bezocht er tientallen plaatsen in zes provincies, waaronder ook Amersfoort. 
Ter gelegenheid van dit jubileum geeft de Stichting ThemaTijdschriften zes 
afleveringen uit van het tijdschrift Napoleon in Nederland 1811-2011. Aflevering 3
over zijn bezoek aan Zuid-Holland en Utrecht ligt vanaf 20 mei in de boekhandels.

Napoleon op bezoek
in Amersfoort

De Utrechtsepoort 

vanuit het zuidwesten

op een anonieme 

tekening, 18e eeuw. 
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den te wisselen. Daar werd hij in de loop van de middag

opgewacht door de burgemeester en wethouders van

Amersfoort (maire en municipale raad), samen met de

onderprefect van het arrondissement Amersfoort, Albert

Carel Snouckaert van Schauburg. Zij verwelkomden de

keizer en boden hem de vergulde sleutels van de stad

aan op een groen fluwelen kussen. Mogelijk dat Napo-

leon uit zijn koets is gestapt om de eerbewijzen van de

hoogwaardigheidsbekleders te aanvaarden, maar de sleu-

tels nam hij niet mee. Die liet hij achter, net als de ver-

rekijker. Die lag klaar omdat het stadsbestuur nog zó had

gehoopt dat de keizer de Lievevrouwetoren zou beklim-

men en van het fraaie uitzicht zou genieten. Bij helder

weer zou hij zelfs de Pyramide van Austerlitz hebben kun-

nen zien, waar hij net vandaan was gekomen.

Maar Napoleon had haast en wilde snel verder. Mis-

schien was het weer wel te slecht om de toren te beklim-

men en reisde de keizer daarom in een koets, in plaats van

fier te paard. De notabelen bleven in ieder geval teleur-

gesteld achter.

De stoet van de keizer ging de stad in, onder een houten

erepoort door, een arc de triomphe die ter ere van hem

vóór de Utrechtsepoort was opgesteld. Vervolgens reden

ze door de Utrechtsestraat, de Varkensmarkt over, door

de Langestraat, onder de Kamperbinnenpoort en over de

Kamp. Bij het verlaten van de stad bij de Kamperbuiten-

poort kon de keizer nóg een erepoort zien staan. 

TELEURSTELLING
De stad had kosten noch moeite gespaard om de keizer

in stijl te ontvangen. De hele route door de stad was met

zand bestrooid. Het zand maakte de (mogelijk natte) stra-

ten minder glad voor de paardenhoeven en was een kos-

tenpost van 500 guldens. De openbare gebouwen en de

erepoorten waren geïllumineerd en met groen versierd:

kosten 150 guldens. Door de stad waren overal heesters

geplant voor een bedrag van 200 guldens. Daarnaast

waren nog de kosten van 420 guldens voor de erepoor-

ten en 40 guldens voor de sleutels en het kussen.

Totale kosten ruim 1300 guldens, voor de keizer die in

één ruk de stad door was gereden, zonder zijn vrouw, ter-

wijl hij werd toegejuicht door het opgetrommelde volk.

Nergens wordt vermeld dat hij in de stad zou zijn af- of

uitgestapt en de Lievevrouwetoren zou hebben beklom-

men. Niets in de kranten uit die dagen, niets in de archief-

stukken en in andere bronnen. Het mooie verhaal van Na-

poleon met een verrekijker op de Amersfoortse toren is

waarschijnlijk pure fantasie, net als zijn bezoek aan Baarn. 

Keizer Napoleon was in Amersfoort slechts een passant

en liet zijn stadssleutels in Amersfoort achter in handen

van het verbouwereerde stadsbestuur. De bestuurderen

namen ze teleurgesteld mee terug naar het stadhuis en

stopten ze in een kast. Daar werden ze in de loop van de

19de eeuw ’tusschen oude papieren’ teruggevonden door

W.F.N. van Rootselaar, kapelaan en archivaris van Amers-

foort. Tegenwoordig liggen ze in Museum Flehite.

Napoleons stadssleutels en de verrekijker zijn t/m 4 sep-
tember te zien in het open depot van Museum Flehite.

De verrekijker.

Links: De stadssleutels.

Rechts: De gemeente

heeft overal al borden

geplaatst.
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